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SOUHRNNÝ PROGRAM
 

Čtvrtek  6. 3. 2014

10.00 – 18.00 Registrace – Chodba II. patro
12.30 – 13.00 Slavnostní zahájení kongresu – Velký sál
20.00  Společenský večer – Banketový sál hotelu  

Nové Adalbertinum

LÉKAŘSKÁ SEKCE VELKÝ SÁL

13.00 – 14.45 Blok I – Výživa a prevence  
14.45 – 15.00 Přestávka
15.00 – 16.00  Kulatý stůl – Problémy špatné výživy u nemocných  

v České republice
16.00 – 16.15 Přestávka
16.15 – 17.45  Blok II –  Operace jako akutní nemoc 
17.45 – 18.00 Přestávka
18.00 Plenární schůze SKVIMP

SESTERSKÁ SEKCE MALÝ SÁL

15.00 – 17.00 

Pátek  7. 3. 2014

08.00 – 16.00 Registrace – Chodba II. patro

LÉKAŘSKÁ SEKCE VELKÝ SÁL

08.30 – 10.00  Blok III – Výživa u chronických chorob a v paliativní péči
10.00 – 10.15 Přestávka
10.15 – 11.30  Blok IV –  Kvalita a bezpečnost potravin a mýty v dietologii
11.30 – 12.30 Krufova přednáška
12.30 – 13.30 Posterová sekce
12.30 – 13.30 Přestávka na oběd 
13.30 – 15.00  Blok V – Výživa a metabolismus kriticky nemocných
15.00 – 15.15 Přestávka
15.15 – 16.45  Blok VI – Pokroky a limity v technice DPV  
16.45 – 17.00 Přestávka
17.00 – 18.30  Blok VII – Role diety v léčbě a prevenci   
18.45 – 19.45  Veřejné setkání pracovní skupiny DPV 
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SESTERSKÁ SEKCE MALÝ SÁL

09.00 – 11.00 

Sobota  8. 3. 2014

08.00 – 10.00 Registrace – Chodba II. patro

LÉKAŘSKÁ SEKCE VELKÝ SÁL

08.30 – 09.45  Blok VIII – Domácí enterální výživa u onemocnění pankreatu 
09.45 – 10.00  Přestávka
10.00 – 11.30  Blok IX – Domácí parenterální výživa v onkologii
11.30 – 11.45  Přestávka
11.45 – 13.15 Blok X – Dieta a výživa
13.15 Zakončení kongresu
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VĚDECKÝ PROGRAM 
LÉKAŘSKÁ SEKCE

Čtvrtek, 6. 3. 2014 13.00 – 14.45

Blok I - Výživa a prevence
Moderátoři: Zadák Z., Szitányi P.

01.	 Szitányi	P. 20 min.
 Programming ve výživě 
02.	 Frűhauf	P.	 20 min.
 Současný pohled na bezlepkovou dietu 
03.	 Palička	V. 20 min.
 Výživa a osteoporosa     
04.	 Zadák	Z.,	Tichá	A.,	Hronek	M.,	Hyšpler	R. 20 min.
 Vitaminy a mikronutrienty - karence a prevence 
05.	 Štětina	R.,	Zadák	Z. 20 min.
 Vliv výživy na poškození a reparaci DNA

Čtvrtek, 6. 3. 2014 16.15 – 17.45

Blok II - Operace jako akutní nemoc
Moderátoři: Havel E., Satinský I.

06.	 Satinský	I. 25 min.
 Nutriční stav a operace
07.	 Šerclová	Z. 20 min.
 Potřebuje fast-track nutriční podporu?
08.	 Barešová	H.,	Havel	E. 20 min.
 Pooperační dietologie   
09.	 Havel	E. 20 min.
 Krátkodobé hladovění a rizika nutriční podpory

Pátek, 7. 3. 2014 08.30 – 10.00

Blok III - Výživa u chronických chorob a v paliativní péči 
Moderátoři: Sobotka L., Beneš P.

10.	 Sobotka	L. 20 min.
 Chronické onemocnění a nutriční konsekvence
11.	 Soeters	P. 20 min.
 Metabolické konsekvence chronického zánětu



XXX. Mez inárodní  kongres  SKVIMP

SOUHRNNÝ PROGRAM 9

12.		 Teplan	V. 15 min.
  Nutriční postupy u  nefrologických nemocných: chronické onemocnění 

a selhání ledvin, dialýza, transplantace ledviny
13.	 Beneš	P. 20 min.
 Přehled možností a limitů klinické výživy v paliativní péči
14.	 Pospíšil	V. 15 min.
  Klinická výživa jako součást paliativní péče. Dokážeme respektovat její 

meze? (pohled periferní nemocnice)

Pátek, 7. 3. 2014 10.15 – 11.30

Blok IV - Kvalita a bezpečnost potravin a mýty v dietologii  
Moderátoři: Kohout P., Těšínský P.

15.	 Hajšlová	J. 15 min.
 Bezpečnost potravin
16.	 Pánek	J.,	Hajšlová	J.,	Chrpová	D. 15 min.
 Biologicky aktivní látky v potravinách
17.	 Dostálová	J. 15 min.
 Mýty o mléce a mléčných výrobcích
18.	 Gabrovská	D. 15 min.
 Máme se bát „éček“ a náhradních sladidel? 
19.	 Kohout	P. 15 min.
 Bezlepková dieta – léčba celiakie či panacea
20.	 Chocenská	E.,	Kohout	P. 15 min.
 Diety s nízkým obsahem sacharidů (ketogenní, paleolitická a spol.) 			

Pátek, 7. 3. 2014 11.30 – 12.30

Krufova přednáška                 
Oliverius	M.    
Selhání střeva a prostor pro transplantaci tenkého střeva 
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Pátek, 7. 3. 2014 13.30 – 15.00

Blok V - Výživa a metabolismus kriticky nemocných                 
Moderátoři: Těšínský P., Novák F.

21.	 Těšínský	P.	 20 min.
 Nejvíce diskutované problémy výživy kriticky nemocných
22.	 Jiroutková	K.,	Ziak	J.,	Krajčová	A.,	Džupa	V.,	Fric	M.,	Duška	F.	 15 min.
  Svalová slabost kriticky nemocných – role mitochondriální  

dysfunkce kosterního svalu
23.	 Novák	F. 20 min.
 Je důležitější protein nebo energie?
24.	 Černý	V. 15 min.
 Splanchnická mikrocirkulace a možnosti její optimalizace
25.	 Kazda	A.,	Brodská	H.,	Valenta	J. 20 min.
 Stopové prvky v kritických stavech

Pátek, 7. 3. 2014 15.15 – 16.45

Blok VI - Pokroky a limity v technice DPV                 
Moderátoři: Wohl P., Szitányi P.

26.	 Wohl	P.,	Kopecký	J.,	Baštová	H. 20 min.
  Dlouhodobé cévní vstupy pro domácí parenterální výživu  

a hospitalizace 
27.	 Malíčková	M. 15 min.
 Zkušenosti s mobilní DPV – perspektiva uživatele
28.	 	Zárubová	K.,	Fencl	F.,	Konopásková	K.,	Stýblová	J.,		

Tejnická	J.,	Bronský	J. 15 min.
  Nutriční intervence u pacientů s chronickým střevním  

pseudoobstrukčním syndromem
29.	 Fencl	F.,	Tejnická	J.,	Bronský	J. 15 min.
  Etanolová zátka v terapii a prevenci katetrových sepsí u dětských  

pacientů na domácí  parenterální výživě - praktické zkušenosti
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Pátek, 7. 3. 2014 17.00 – 18.30

Blok VII – Role diety v léčbě a prevenci                 
Moderátoři: Anděl M., Šmejkalová V.

30.	 Anděl	M. 20 min.
 Revize diabetické diety
31.	 Starnovská	T. 15 min.
 Diabetická dieta v nemocnici
32.	 Brunerová	L.	  20 min.
 Dieta diabetika při sportu
33.	 Dvořáková	H.,	Sochorovská	L.,	Beneš	P. 15 min. 
  Měření síly stisku ruky jako ukazatel nutričního rizika  

a efektu nutriční podpory
34.	 Kohout	P. 20 min.
 Kdo je dietolog?

Sobota, 8. 3. 2014 08.30 – 09.45

Blok VIII - Domácí enterální výživa u onemocnění pankreatu                                    
Moderátoři: Kohout P., Novák F.  
  
35.	 Šenkyřík	M.,	Dastych	M. 20 min.
 Místo enterální výživy u akutní pankreatitidy
36.	 Kohout	P.,	Čermáková	D.,	Vejmelka	J. 20 min.
  Těžká akutní pankreatitida – místo pro dlouhodobou sondovou  

výživu - pro a proti
37.	 Vejmelka	J.,	Kohout	P. 15 min.
  Dietní opatření a sipping u akutní pankreatitidy - fat free vs.  

běžné přípravky
38.	 Novák	F. 20 min.
  Chronická pankreatitida – nutriční léčba či substituce  

pankreatickými enzymy?            

Sobota, 8. 3. 2014 10.00 – 11.30

Blok IX - Domácí parenterální výživa v onkologii                                    
Moderátoři: Novák F., Beneš P.   

39.	 Beneš	P.,	Molčanová	J.,	Veselá	H. 20 min.
 Doplňková parenterální výživa v onkologii
40.	 Meisnerová	E. 15 min.
  Domácí parenterální výživa u proximální obstrukce 

gastrointestinálního traktu 
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41.	 Čechurová	D.,	Žourek	M.,	Kovářová	K.,	Rušavý	Z. 10 min. 
  Paliativní domácí parenterální výživa u onkologických pacientů 

s intestinálním selháním – krátká doba trvání?
42.	 Gojda	J.,	Těšínský	P.,	Švanda	J. 20 min.
 Paliativní domácí parenterální výživa podle dat z registru domácí péče

Sobota, 8. 3. 2014 11.45 – 13.15

Blok X - Dieta a výživa                                    
Moderátoři: Sobotka L., Zadák Z.   

43.	 Sobotka	L. 15 min.
 Glutamát sodný – je škodlivý?
44.	 Zadák	Z. 15 min.
 Aditiva v potravinách
45.	 Šmejkalová	V. 15 min.
 Je přístup k dietologii správný?
46.	 Wilhelm	Z.	  8 min.
 Je aktuální i dnes hovořit o vitaminu C?
47.	 Wilhelm	Z.	  8 min.
 Vitamin D ve zdraví a nemoci
48.	 Kala	Grofová	Z. 10 min.
 Léčba podle internetu – poslední návratová fáze půstu (kazuistika)
49.	 Bonaventura	J.,	Tvarůžek	J.,	Šimoník	I.,	Němec	M.,	
	 Kalousek	A.	 15 min.
 Chirurgické léčení obezity, indikace, výsledky, benefit 
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VĚDECKÝ PROGRAM 
POSTEROVÁ SEKCE

Pátek, 7. 3. 2014 12.30 – 13.30

Posterová sekce              
Moderátoři:  Teplan V., Pospíšil V.

P01.	 Fišnar	J.,	Réblová	Z.
 Ztráty tokoferolů během smažení na pánvi
P02.	 	Musil	F.,	Bláha	V.,	Tichá	A.,	Hyšpler	R.,	Haluzík	M.,	Lesná	J.,		

Šmahelová	A.,	Sobotka	L.
 Adiponectin/leptin ratio in obese patients with type 1 diabetes mellitus
P03.	 Sabolová	M.,	Roubíčková	I.,	Pánek	J.,	Ilko	V.
 Inovativní přístup k analýze oxysterolů
P04.	 	Víšek	J.,	Pitoňáková	I.,	Adámková	V.,	Sobotka	L.,	Bláha	V.	
  Srovnaní vlivu diabetických enterálních výživ a běžné enterální výživy  

na postprandiální glykémii – pilotní studie
P05.	 Chrpová	D.,	Hajšlová	J.,	Pánek	J.
  Potenciální deficience některých nutrietů u vybraných typů  

terapeutických diet
P06.	 Hloušková	A.,	Hanáková	L.
 Netradiční forma stravy, „jíme i očima’’
P07.	 Kubát	K.
  Osmnáct případů metabolické laktátové acidózy u nemocných léčených 

Metforminem během 14 let
P08.	 Navrátilová	M.,	Jarkovský	J.,	Tůmová	J.,	Kalendová		M.,	Sobotka	L.
  Sledování tělesného stavu a laboratorních parametrů u pacientů 

s poruchou příjmu potravy.  Závažný metabolický stav i přes fyziologické 
hodnoty v séru. Pětiletá studie 151 pacientů s  anorexií a bulimií.
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VĚDECKÝ PROGRAM 
SESTERSKÁ SEKCE

Čtvrtek, 6. 3. 2014 15.00 – 17.00

Moderátoři: Kholová P., Pavlíčková J.
01.	 Pavlíčková	J.		 	 	
 Enterální a parenterální výživa u dětí
	 III.	interní	gerontometabolická	klinika,	FN	Hradec	Králové
02.	 Mengerová	O.
  Dopady neodborné nutriční péče – kazuistika pacientky s ulcerózní  

kolitidou
	 IKEM,	Praha	
03.	 Trojanová	M.
 Výživa pacienta v neurologii
	 Fakultní	nemocnice	Hradec	Králové
04.	 Chmelařová	E.
 Výživa pacienta na chirurgii
	 Fakultní	nemocnice	Hradec	Králové	
05.	 Andrášková	V.
 Úprava výživy dle potřeby pacienta při radioterapii
	 Masarykův	onkologický	ústav,	Brno
06.	 Ondrušová	K.,	Fišarová	D.	 	 	
  Program zlepšení nutriční péče na vybraných lůžkových odděleních  

ve FN Brno
	 Oddělení	léčebné	výživy,	FN	Brno
07.	 Fialová	A.
 Malnutrice a její sledování u chronického pacienta, kasuistika
	 Vítkovická	nemocnice	a.s.,	Ostrava

Pátek, 7. 3. 2014 09.00 – 11.00

Moderátoři: Kholová P., Adámková V.
08.	 Krajíčková	K.
  Kvalitní výživa jako součást léčebné péče......aneb: co věděli a znali už 

naši předkové
	 MEDICON	Hospitals,	s.r.o.,	Praha
09.	 Štěpinová	P.
 Mentální anorexie
	 III.	interní	gerontometabolická	klinika,	FN	Hradec	Králové
10.	 Tláskalová	P.,	Kundrtová	E.	 	 	
 Jak nakrmit pacienta
	 III.	interní	gerontometabolická	klinika,	FN	Hradec	Králové	
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11.	 Dvořáková	M.,	Vodičková	V.
 Nutriční podpora pacientů s amyotrofickou laterální sklerózou
	 	VFN	Praha,	IV.	interní	klinika,	Jednotka	nutriční	podpory,		

Domov	Sue	Ryder,	Praha
12.	 Havrlíková	P.
 PICC - centrální žilní katétr zavedený periferní cestou
	 VFN	Praha,	IV.	interní	klinika,	Jednotka	nutriční	podpory
13.	 Gruntorádová	M.,	Korelová	R.  
 Jak vyživit obézní pacientku s mentální retardací?
	 III.	interní	gerontometabolická	klinika,	FN	Hradec	Králové
14.	 Mencová	G.	  
  Jak nakrmit staršího pacienta s demencí? Rozdíly ve zdravotnických 

zařízeních a sociálních službách.
	 DpS	Zastávka
15.	 Heřmanová	B.
  Koordinace programu transplantace tenkého střeva v ČR – příprava  

pacienta před transplantací
	 IKEM	Praha
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LÉKAŘSKÁ SEKCE
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01 Programming ve výživě

Szitányi	P.

KDDL	VFN	a 1.	LF	UK	Praha

Časná výživa hraje v životě člověka významnou úlohu. Civilizační nemoci jako 
obezita či ateroskleróza mohou být determinovány již v dětském věku. Jedním 
z významných preventivních a protektivních opatření je i první přirozená výživa 
dětí - kojení a mateřské mléko. Můžeme mluvit o tzv. výživovém programmingu. 

Teorie programmingu je známá již od 70. let, kdy prof.  Barker na základě epi-
demiologických dat předpokládal, že příčinou programmingu může být podvý-
živa matky během těhotenství, která vede k podvýživě plodu a jeho intrauterinní 
růstové retardaci. Podle této teorie je nízká porodní hmotnost, a následně i rych-
lý catch-up růst hypotrofických jedinců, spojována s rizikem rozvoje metabolic-
kého syndromu v dospělosti. 

Obecně je programming (metabolický/nutriční) chápán jako časné nastavení 
organizmu/jeho metabolizmu na určitou úroveň a genetické vlivy a vlivy prostře-
dí dotvářejí následný fenotyp jedince. Koncept programmingu vychází z před-
pokladu, že vlivy, působící na  jedince v kritické vývojové periodě, determinují 
rizika onemocnění v dalších obdobích života v dospělosti. Kritické periody/okna 
mohou nastat již prenatálně, nebo až v časném postnatálním období. Typickými 
příklady programimngu jsou i kardiovaskulární nemocnost/ateroskleróza a obe-
zita - tj.  nejčastější metly civilizace.

Stále nezodpovězenou otázkou zůstává, zda lze cílenou výživou v  období 
těhotenství a časného postnatálního vývoje (efekt specifických nutrientů, např. 
vitaminy, antioxidanty, cholesterol, mastné kyseliny - LCPUFA) ovlivnit rizika roz-
voje civilizačních chorob, a  tím zlepšit v  dlouhodobém horizontu zdraví naší 
populace.
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02 Současný pohled na bezlepkovou dietu

Frühauf	P.

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

Do spektra gluten dependentních onemocnění jsou v současné době řazeny:
1)  autoimunitní onemocnění 

a) celiakie 1 % populace 
b) glutenová ataxie ¼ ze všech ataxií 
c) dermatitis herpetiformis  1 – 6/10.000

2) alergie na pšenici 0,5 – 3 % populace
3) neceliakální glutenová senzitivita 6 % populace
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04 Vitaminy a mikronutrienty – karence a prevence

Zadák	Z.,	Tichá	A.,	Hronek	M.,	Hyšpler	R.

Centrum	pro	výzkum	a vývoj,	Fakultní	nemocnice	Hradec	Králové

Většina malnutričních a katabolických pacientů má zvýšenou potřebu vitami-
nů, stopových prvků a esenciálních složek výživy nutnou pro normální buněčné 
funkce a pro regeneraci poškozených tkání. Kromě toho některé vitaminy jsou 
důležité v regulaci imunitní odpovědi, k zlepšenému hojení a k reparaci tkání.

Vlastnosti, které u  vitaminů a  stopových prvků jsou nezbytné k  zařazení 
do skupiny esenciálních složek výživy:

•  jde o  pravidelné součásti výživy, které, pokud nejsou přítomny, působí 
reprodukovatelné patologické změny,

•  deficit mikronutrientů vede progresivně k  strukturním, biochemickým 
a funkčním abnormalitám,

•  adekvátní suplementace zajistí normalizaci charakteristických patologic-
kých změn.

Důležitým údajem u mikronutrientů (vitaminů a stopových prvků) jsou jejich 
doporučené denní potřeby (recommended dietary allowances - RDA). Jde 
o  dávku mikronutrientu, která kryje potřebu u  zdravých osob za  normálních 
životních podmínek. Při definici RDA musí být splněny následující podmínky:

•  doporučené množství mikronutrientu musí být konzumováno denně,
•  RDA je vyšší než skutečná potřeba mikronutrientu, protože musí zabezpečit 

potřebu všech zdravých jedinců populace (bere v úvahu věk, pohlaví, prů-
měrnou hmotnost),

•  RDA nekryje potřebu u  nemocných, ani nemá vztah k  léčebným dávkám 
u různých chorob.

Pro dobrou orientaci je nutné znát definice některých nutričních ukazatelů:
Průměrný	 příjem	 vitaminu	 (estimated	 average	 requirement	 –	 EAR): jde 

o hodnotu denního příjmu živiny, která kryje potřeby poloviny zdravých osob 
v určité definované skupině obyvatel (pohlaví, věk, těhotenství, kojení).

Výživová	doporučená	dávka	(recommended	dietary	allowance	–	RDA): jde 
o hodnotu příjmu živiny, která kryje potřebu většiny zdravých osob definované 
v populační skupině podle následujících kritérií:

•  konvencí určené dávky nutrientů založené na dostupných vědeckých poznat-
cích, zajišťující nutriční potřebu všech zdravých lidí (věk, váha, pohlaví),

•  předpokládá se každodenní přívod doporučené dávky,
•  nesmí se zaměňovat s denní potřebou mikronutrientů (RDA je pro většinu 

lidí vyšší než potřeba),
•  RDA nekryje potřebu mikronutrientů všech nemocných ani nedosahuje 

terapeutických dávek.
Adekvátní	příjem	vitaminu	(adequate	daily	intake	–	ADI): jde o hodnotu, kte-

rá vyjadřuje množství, které přijímají zdraví jedinci s dobrým stavem výživy a kde 
nebyly pozorovány žádné nutriční poruchy.
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Nejvyšší	 přijatelný	 (tolerovatelný)	 příjem	 vitaminu	 (upper	 tolerable	 intake	
level	–	UL):	vyjadřuje nejvyšší hodnotu denního příjmu, při kterém ani při dlou-
hodobém příjmu nebyly pozorovány negativní vlivy na členy populační skupiny.

Rozdíly	v biologické	dostupnosti	vitaminů	závislé	na zdroji	vitaminu
A  - špatně dostupný z potravin obsahujících vlákninu (mrkev, rajská jablka), 

nevstřebatelné hydrofobní materiály (vosky, < 20 % obsahu) dobře vstřebatelný 
z tuků a olejů,

B1 - dobře dostupný, při zpracování potravin vznikají thiamin disulfidy (90 % 
účinku, téměř stejná vstřebatelnost),

B6 - ve smíšené dietě dostupnost 75 %, hůře dostupné jsou glykosylované 
formy, přítomnost pyridoxyllysinu zhoršuje dostupnost,

Biotin - zčásti syntézován bakteriemi v  tenkém střevě, vázán na bílkovinu – 
biocytin, blok avidinem ve vaječném bílku,

C - dostupnost z přírodních zdrojů (citrusové plody, ovocné šťávy) je stejná 
jako z tabletových forem,

E - vysoká dostupnost v případě normální absorpce tuků, negativní ovlivnění 
hypolipidemiky,

Foláty - resorpce v jejunu po hydrolýze specifickou peptidázou, pak transport 
specifickým nosičem, normálně dostupnost 70 %, v přítomnosti vláknin 30-60 % 
(cereální produkty),

Niacin - NADH a NADPH jsou nestabilní v kyselém gastrickém obsahu, limi-
tující je enzymatické štěpení pteroylpolyglutamátu na monoglutamát v  jejunu, 
po homogenizaci zlepšení využití peptidáz v buňkách v potravě.

Velmi významné je ovlivnění metabolizmu některých vitaminů iatrogenními 
vlivy, například farmaky, jak ukazují výsledky měření transportu alfa-tokoferolu 
ve frakcích lipoproteinů (umol/l) po intervenci statiny (Zadák Z., 2001).

Tab. 1
Hladiny	vitaminu	E	v séru	a ve frakcích	lipoproteinů	při	léčbě	statinem

před intervencí 
0 průměr ± S.D.

po 4 týdnech 
1 průměr ± S.D.

po 8 týdnech 
2 průměr ± S.D.

VLDL-vitamin E 
(µmol/l)

15.79 ± 8.54
9.85 ± 3.91

p < 0.05
13.94 ±11.04

p < 0.05

LDL1-vitamin E 
(µmol/l)

16.34 ± 5.87
12.95 ± 4.24

p < 0.05
11.29 ± 4.28

p < 0.05

LDL2-vitamin E 
(µmol/l)

7.27 ± 3.20
5.64 ± 1.84

p < 0.05
7.04 ± 4.32

p < 0.05

LDL-vitamin E 
(µmol/l)

23.61 ± 7.31
18.59 ± 4.73

p < 0.05
18.33 ± 4.66

p < 0.05

Z dalších mikronutrientů nabývají zvláštní důležitosti stopové prvky zejména selen, 
zinek, jód a esenciální mastné kyseliny řady n-3, n-6 a esenciální fosfolipidy.
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Závěr
•  U nemocných na umělé výživě je podávání vitaminů samozřejmou a nedíl-

nou součástí léčby.
•  Některé vitaminy a stopové prvky vykazují specifické potřeby a jejich přívod 

musí odpovídat individuální potřebě a musí být vyvážený.
•  Nutnost suplementace vitaminy a  stopovými prvky ve  farmakologických 

dávkách je v sepsi, při popálení a po extenzivních chirurgických výkonech 
podložena mortalitními studiemi.

•  Další aplikace v intenzivní medicíně i u chronických onemocnění jsou ote-
vřené klinickému výzkumu (vitamin D, „superstopové“ prvky – bor, vanad, 
lithium, germanium, křemík atd.).

Literatura:
Zadák Z. Magnézium a další minerály, vitaminy a stopové prvky ve službách 

zdraví. 1. vydání. Břeclav: Adamira, 2010. 80 s. ISBN 978-80-904217-0-7.

Zadák Z.: Mají vitaminy a antioxidancia význam v prevenci ischemické choro-
by srdeční?, IX. Výroční sjezd České kardiologické společnosti, 13. – 16. 5. 2001, 
Brno.

Podpořeno MZ ČR – RVO (FNHK, 00179906).
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05 Vliv výživy na poškození a reparaci DNA

Štětina	R.,	Zadák	Z.

Centrum	pro	výzkum	a vývoj,	Fakultní	nemocnice	Hradec	Králové

Poškození DNA se objevuje v  důsledku expozice organizmu exogenním 
(environmentálním) mutagenům a  také endogenním mutagenním faktorům. 
K endogenním faktorům můžeme počítat především oxidaci bází DNA, ke které 
dochází při oxidačním stresu, ale i za normálních podmínek při oxidativní fosfo-
rylaci. Přirozené antioxidanty přítomné v ovoci a zelenině mají schopnost chránit 
DNA proti oxidaci. Mechanizmy, kterými fytochemikálie chrání DNA před účin-
kem reaktivních radikálů, nejsou přesně známy. Je známo, že řada látek může 
ovlivnit aktivitu enzymů I. a  II. fáze, zúčastněných v  jejich aktivaci a detoxikaci. 
Výsledky nedávných studií ukazují, že tyto látky mají také schopnost ovlivnit 
dosud neznámým mechanizmem reparaci DNA. Takto bylo zjištěno, že periferní 
lymfocyty izolované u pokusné skupiny lidí požívajících vybrané ovoce, došlo 
jednak ke  zvýšení jejich odolnosti vůči ovlivnění peroxidem vodíku, ale záro-
veň také ke zvýšení jejich schopnosti opravovat indukované oxidační poškození 
DNA. řada dalších studií potvrzuje, že u jedinců přijímajících potravu s vysokým 
obsahem antioxidantů dochází nejen k menšímu poškození DNA, ale že tako-
váto potrava má vliv na schopnost opravovat poškozenou DNA. Tyto výsledky 
naznačují, že příjem antioxidantů v potravě může mít velký význam pro prevenci 
chorob, u nichž se předpokládá významná role poškození DNA (především její 
oxidace), a pro vznik zdravotních komplikací u chorob, u kterých je oxidační stres 
průvodním jevem.
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06 Nutriční stav a operace

Satinský	I.

Mezioborová	JIP,	Nemocnice	Havířov

Malnutrice nepochybně patří k výrazným rizikovým faktorům, které mají vliv 
na pooperační průběh i  celkovou prognózu chirurgického pacienta. Výsledky 
studií v posledním desetiletí vedly k  řadě doporučení, jež mají snahu aktivně 
ovlivnit podvýživu v celém perioperačním období a přispět tak k snížení mor-
bidity i  mortality především u  malnutričních a  onkochirurgických nemocných. 
V  praxi ale často tyto postupy z  různých důvodů nejsou realizovány. Navíc 
recentní studie přinesly někdy až rozporuplné závěry v této oblasti.

Prvním předpokladem úspěšného ovlivnění podvýživy je detekce malnutrice 
před výkonem. Mezi nejčastější klinicky využívané screeningové modely patří 
nutrition risk screening a nutrition risk score, nicméně v praxi je dostačující i sta-
novení BMI méně než 18 kg/m2, hladina albuminu pod 30 g/l nebo anamnes-
tický údaj hmotnostního úbytku většího než 10 - 15% během 6 měsíců. Zatímco 
před diagnostickými či menšími výkony není malnutrici nutné upravovat, přináší 
pozitivní ovlivnění podvýživy před většími, především onkochirurgickými výko-
ny, nezpochybnitelný benefit. Při zachované možnosti perorálního příjmu je to 
forma sipppingu imunomodulačních přípravků, při možnosti využití funkce střev 
pak sondová výživa v  domácím prostředí. Nejen stav pacienta, ale i  nutnost 
sofistikované předoperační přípravy vyžaduje nutriční podporu na  nemocnič-
ním lůžku. Ne vždy lze dosáhnout dílčích cílů enterálním podáváním. Ukazuje 
se, že předoperační parenterální výživa v délce 7 – 10 dnů již výrazně redukuje 
pooperační komplikace.

Vliv na  pooperační průběh má i  protokol ERAS (Enhanced Recovery After 
Surgery) zahrnující mimo jiné podávání vhodné diety po výkonu – většinou již 
během prvního pooperačního dne. Tradiční lačnění po operaci je překonaným 
dogmatem, které neracionálně poškozuje pacienta a vede k horším výsledkům. 
Pokud je indikována umělá výživa, pak je to nejčastěji kombinace parenterální 
výživy s časným enterálním příjmem do doby adekvátní tolerance diety. Slibný 
je vliv imunonutrice na  morbiditu i  délku hospitalizace po  onkochirurgických 
výkonech.

Závěr:	
Malnutrice jednoznačně patří mezi rizikové faktory mající negativní vliv 

na  výskyt pooperačních komplikací i  na  celkovou prognózu u  chirurgického 
pacienta. Základem snahy o ovlivnění stavu výživy je předoperační identifikace 
podvyživeného pacienta. U  malnutričních pacientů před větším chirurgickým 
výkonem je pak doporučován algoritmus předoperační přípravy (nejčastěji sip-
pingem imunomodulačních přípravků nebo krátkodobou parenterální výživou). 
Po  operaci je prostředkem ke  snížení pooperačních komplikací kombinace 
parenterální výživy a časné enterální výživy.
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08 Pooperační dietologie

Barešová	H.,	Havel	E.

Fakultní	nemocnice	Hradec	Králové

Možnost a bezpečnost časného příjmu jídla po operaci na dolní části zažívací-
ho traktu je známa dlouhodobě (1). Přesto obava z ublížení sutuře střeva jídlem 
zůstává a setkáváme se s ní v každodenní praxi. Na druhou stranu pooperační 
intolerance jídla není vzácná a je podmíněna řadou faktorů vycházejících z CNS, 
hypoperfuze splanchniku či střevní pooperační paralýzy. Umělá nutriční pod-
pora je rezervována pro malnutriční pacienty (2). Systém urychlené pooperační 
rekonvalescence počítá s časným perorálním příjmem (3).

 Riziko pooperačního příjmu jídla nespočívá v  obavě z  mechanického roz-
tržení anastomózy jídlem či peristaltickou aktivitou, ale v nevolnosti a zvracení 
s rizikem aspirace a napínání břišní stěny a dále v rozvoji střevní distenze s napě-
tím a ischemií v anastomóze a se zvýšením nitrobřišního tlaku.

 Základním předpokladem tolerance příjmu jídla časně po operaci jsou malé 
operační truma, minimální krevní ztráta a normotermie během operace, funkční 
zažívací trakt těsně před operací, absence pooperační retence tekutin s mož-
ností minimalizovat infuzní terapii, šetrná anestézie a analgezie bez pooperační 
nevolnosti.

 Různě velký rozsah splnění výše uvedených podmínek umožňuje časný 
pooperační perorální příjem u  všech pacientů bez zásahu do  trávicí trubice 
a po operacích na tlustém střevě. Dvě hodiny po operaci zkouší pacient popíjet 
tekutiny v podobě čaje či vody. Večer v den operace nabízíme čirý vývar. Podle 
individuální tolerance pak první pooperační den zkoušíme netučný jogurt, veku, 
čirou polévku apod. 2. pooperační den zařazujeme již drůbeží maso, bílkovou 
sedlinu, polévku, řídké bramborové pyré. Do jídla nemocného nenutíme, v prv-
ní fázi se domlouváme třeba jen na ochutnávání a podle individuální tolerance 
buď ponecháme jídla ze startovací nabídky prvního dne nebo postupně přechá-
zíme na běžnou šetřící stravu nemocničního dietního systému. Sipping je možno 
přidávat již první den, začínáme přípravky bez obsahu tuku.

 V  jídelníčku preferujeme jídla   teplá pro vliv na motilitu a prokrvení střeva. 
Zpočátku omezujeme tuk pro lehčí stravitelnost diety a menší stimulaci slinivky 
břišní a dále vylučujeme nerozpustnou i rozpustnou vlákninu. Odhadujeme, že 
okolo 3.-5. dne dosahujeme po resekcích na tlustém střevě více než 50% ener-
getické potřeby podáváním jídla.

 U nemocných po operaci na horní části zažívacího traktu postupujeme více 
individuálně, většinou je režim jídla po operaci pomalejší o 1 až 2 dny a má větší 
důraz na příjem tekuté diety.Perorální příjem zahajujeme ještě při ponechané 
žaludeční sondě, kterou následně podle tolerance příjmu tekuté stravy odstra-
ňujeme.

 Efektivita pooperačního příjmu jídla je z velké části podmíněna kvalitou práce 
a aktivním přístupem pomocného ošetřovatelského personálu.
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09 Krátkodobé hladovění a rizika nutriční podpory

Havel	E.

Chirurgická	klinika	Fakultní	nemocnice	Hradec	Králové

Škodlivost či prospěšnost krátkodobého hladovění v době akutního onemoc-
nění nemá dosud jednoznačnou odpověď. Na jednu stranu víme, že malnutrice 
jednoznačně stonání zhoršuje, na druhou stranu již několik let v nutriční péči je 
diskutována otázka, zda podávání nutriční podpory v časné fázi akutního one-
mocnění spíše neškodí. Otázka má dvě roviny: 1. je škodlivá výživa sama o sobě, 
tedy posprandiální stav sytosti nebo 2. škodí vedlejší účinky umělé nutriční pod-
pory a horší výsledky zejména parenterálně živených pacientů jsou dány kompli-
kacemi z aplikace parenterální výživy.

Zhodnocením výsledků často citovaných epidemiologických studií posled-
ních let se spíše kloním k názoru, že během akutní nemoci se na horším výsledku 
nutričně suplemntovaných pacientů podílejí vedlejší účinky umělé výživy, než 
podávání substrátů jako takových. Poučením z  toho je apel na zvyšování kva-
lity zejména intenzivní péče a zvyšování bezpečnosti nutriční podpory větším 
důrazem na edukaci jak lékařů při preskripci výživy, tak sester při jejich aplikaci. 
(Caesar	MP.	N	Engl	J	Med	2011;	365(6):506-517,	Singer	P.	Intensive	Care	Med	
2009;	37:601–609)

Hlavním rizikem parenterální výživy je zvýšené riziko infekčních kompli-
kací. Velkou část rizika představují katétrové infekce a změna buněčné složky 
imunity vlivem hyperglykémie. V  rozsáhlé metaanalýze hypokalorické nutriční 
podpory byl dokumentován menší výskyt infekčních komplikací (Jiang	H.	Clin	
Nutr	2011;30:730-737). Na druhou stranu adekvátně vedená nutriční podpora 
riziko infekčních komplikací vlivem udržení dobrého nutričního stavu oddaluje 
(Heidegger	CP.	Lancet	2013;381:	385	–	393). Atrofie střeva při vyloučení enterál-
ního příjmu je spojena s rizikem mikrobiální invaze ze střeva a také vysvětluje část 
infekčních komplikací při parenterální výživě s vyloučením luminální stimulace. 
Hepatopatie je problémem dlouhodobé a hyperkalorické parenterální výživy. 
Poruchy vnitřního prostředí jako hyponatrémie, hypo a hyperkalémie, hypofos-
forémie, elevace močoviny a hlavně hyperglykémie jsou typické vedlejší účinky 
vyplývající z nízké kvality péče. Celkové riziko chyby v celém procesu preskripce, 
přípravy, aplikace a monitorování parenterální výživy je popisováno do 2%, ale 
vysoký podíl mají chyby závažné (Sacks	GS.	Pharmacotherapy	2009;29:966-974).

Rizika enterální výživy jsou komplikace nasogastrické, nasojejunální či stomic-
ké sondy, aspirace výživy, respirační insuficience vlivem střevní distenze, průjem 
a malnutrice vlivem nedostatečné utilizace výživy.

Operace může sloužit jako model akutního onemocnění. Podávání nutriční 
podpory v pooperačním období u osob bez malnutrice nemá jasně prokázaný 
prospěch a pochybnosti se týkají jak parenterální, tak i enterální výživy (1, 2).
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Ohledně prospěšnosti krátkodobého hladovění během akutní nemoci není 
mnoho klinických dat. Většina studií popisuje význam střídmosti a intermitent-
ního hladovění ve vztahu k dlouhověkosti a prevenci život zkracujících zejmé-
na degenerativních chorob jako je demence, ateroskleróza případně nádory. 
Většinou je poukazováno na vliv volných radikálů a oxidačního stresu. Přestože 
intermitentní podávání výživy s noční pauzou bylo opuštěno, má lačnění řadu 
potencionálně příznivých účinků endokrinní a mediátorové povahy. V  lačném 
stavu je mírně zvýšená hladina kortizolu i IGF-1, anabolicky fungují ketolátky, 
zejména β-hydroxybutyrát. Při intermitentní restrikci jídla je vyšší hladina interfe-
ronu- γ. Adiponektin z tukové tkáně zvyšuje senzitivitu k inzulínu v době restrik-
ce výživy. Změny v aktivitě jaderných receptorů PPARs-α a γ ovlivňují mobilizaci 
tuků a intenzitu β-oxidace mastných kyselin (3).

V současné době nedokážeme jednoznačně posoudit přínos umělé nutrič-
ní podpory či krátkodobého hladovění při akutním onemocnění organizmu 
s dobrou metabolickou funkční rezervou. Vzhledem k tomu, že nutriční podpo-
ra se v  těchto stavech jeví přinejmenším jako zbytečná, je zdůrazněn význam 
rutinního hodnocení nutričního rizika. Pacienti, kteří podstupují operační výkon 
v  dobrém nutričním stavu jsou vystavení většinou středně závažnému akutní-
mu onemocnění s možností brzkého obnovení příjmu jídla. Zbytečně utracené 
peníze a riziko vedlejších účinků jsou t.č. hlavní důvody, proč v těchto situacích 
krátkodobé hladovění tolerovat.

1.  Wheble GA, Knight WR, Khan OA. Enteral vs total parenteral nutrition fol-
lowing major upper gastrointestinal surgery. Int J Surg. 2012; 10(4):194-197

2.  Wheble GA, Bensona RA, Khan OA. Is routine postoperative enteral fee-
ding after oesophagectomy worthwhile? Interactive CardioVascular and 
Thoracic Surgery 2012; 15: 709–712

3.  Martin B, Mattson MP, Maudsley S. Caloric restriction and intermittent 
fasting: Two potential diets for successful brain aging. Ageing Res Rev. 
2006 August ; 5(3): 332–353 

Práce je podpořena programem PRVOUK P37/04.
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10 Chronické onemocnění a nutriční konsekvence

Sobotka	L.

3.	interní	klinika,	Lékařská	Fakulta	UK	a Fakultní	nemocnice,	Hradec	Králové

Zánětlivá odpověď je universální reakcí, která zajišťuje obranu před inva-
zí cizích organismů (virů, bakterií, plísní). Je však nezbytnou součástí reakce 
na  trauma, či tkáňové poškození. Cílem této reakce je zajistit přežití a  nastar-
tování regenerační odpovědi organismu1. Tato reakce je sama o sobě užiteč-
ná a netýká se pouze patologických stavů, pokud je prolongovaná, může být 
i  destruktivní2. Vlivem kaskády nejrůznějších mediátorů (cytokinů, prostaglan-
dinů, leukotrienů apod.) dochází ke katabolické reakci, která má zajistit dosta-
tek substrátů pro obranné reakce organismu. Problémem je pokud je zánětlivá 
odpověď buď velmi výrazná a nebo naopak dlouhodobá.

•  Při výrazné akutní zánětlivé odpovědi dochází k rychlému vyčerpání energe-
tických a proteinových zásob organismu, což přispívá k rozvoji multiorgáno-
vého selhání. Tato odpověď se v klinické praxi týká zejména intenzivní péče.

•  Neméně důležitá je i  chronická zánětlivá reakce. Chronický zánět nízké 
intenzity totiž vede ke změně substrátových toků, snížené syntéze svalových 
bílkovin a ke zhoršení regeneračních procesů organismu. Současně je sti-
mulována i krevní srážlivost.

 Chronická zánětlivá reakce nemusí být patrná na  první pohled a  může se 
projevovat pouze jako jakési neprospívání nemocného. Nicméně během dlou-
hé doby pacienta úplně vyčerpá a nemocný umírá pod obrazem chronického 
selhání několika orgánů. To je časté zejména u starších nemocných, kde může 
být tato rekce považována za projev stárnutí a celkového chátrání3. 

Na metabolický dopad zánětlivé odpovědi musíme myslet zejména u:
•  Přítomnosti chronických (i drobných) ran a defektů
•  Lokálních hnisavých ložiscích (např. bronchiektazie)
•  Chronických revmatických chorob
•  Infekcí močových cest
•  Opakovaných chorobách dýchacích cest a plic
•  Chronických onemocněních biliárního traktu
•  S chronickou zánětlivou odpovědí je třeba počítat i u geriatrických pacientů4, 

kteří často trpí několika zánětlivými chorobami současně.
 Nutriční podpora by měla zajistit především dostatečné množství substrátů, 

které jsou utilizovány jak v zánětlivou reakci samotnou, tak i v ostatních tkáních 
v  období rekonvalescence. Především v  době rekonvalescence je třeba, aby 
bylo zajištěno jejich maximální využití pro regeneraci organismu. To je však čas-
to komplikováno ztrátou chuti k jídlu v období zánětu i nedostatečnou anabolic-
kou reakcí v období rekonvalescence. Nutnost nutriční terapie je tedy zřejmá.
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Závěr:
 Malnutrice je častým jevem u  chronické zánětlivé odpovědi. Je však třeba 

zdůraznit, že malnutrice a zánět se vzájemně potencují a výsledně tlumí imunitní 
reakci. Principy této reakce stejně tak jako léčebné možnosti jsou předmětem 
následujících přednášek.

Reference:
1.  Sobotka L, Soeters PB. Metabolic response to surgery and sepsis. 4 ed: 

Galen; 2011.
2.  Soeters PB, Grimble RF. The conditional role of inflammation in pregnancy 

and cancer. Clinical nutrition 2013;32:460-5.
3.  Michaud M, Balardy L, Moulis G, et al. Proinflammatory cytokines, aging, 

and age-related diseases. Journal of the American Medical Directors 
Association 2013;14:877-82.

4.  Saka B, Kaya O, Ozturk GB, Erten N, Karan MA. Malnutrition in the elder-
ly and its relationship with other geriatric syndromes. Clinical nutrition 
2010;29:745-8.
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12 Nutriční postupy u nefrologických nemocných: chronické 
onemocnění a selhání ledvin, dialýza, transplantace 
ledviny

Teplan	V.

Klinika	nefrologie	TC	IKEM	a Subkatedra	nefrologie	IPVZ

Proteino-energetická malnutrice a úbytek aktivní tělesné hmotnosti (svalové 
tkáně i tuku) představují závažný problém u nemocných s chronickým selháním 
ledvin (CHSL). Jsou spojeny s poruchou metabolismu živin, změnou hormonál-
ních aktivit, chronickými katabolickými procesy i infekčními komplikacemi. Nově 
je diskutována i otázka malnutrice a sakropenie u obezity. Často také zjišťujeme 
nedostatečným příjem živin v potravě pro nechutenství, zvracení či poruchy trá-
vení či neharmonicky sestavenou modifikovanou dietou. Významnou roli hraje 
technika dialyzační léčby včetně biokompatibility dialyzační membrány a tech-
niky peritoneální dialýzy. Může být přítomna i malnutrice II. typu spojena s vyso-
kými zánětlivými parametry a akcentovaným rozvojem cévních změn. Incidence 
této formy malnutrice je vysoká především u  rizikových nemocných (senioři, 
diabetici, víceorgánové postižení, další interkurentní onemocnění). Ve velkých 
studiích byla prokázána přímá korelace mezi poklesem hladiny albuminu a mor-
talitou.

 V klinickém obraze dominují projevy kumulace produktů metabolismu souvi-
sejících s celkovým poklesem exkreční a metabolické role ledvin. Protože nelze 
tyto poruchy odstranit pouze úpravou dialyzačního režimu, je zřejmé , že pato-
geneze metabolických poruch je podstatně složitější zahrnující procesy kumula-
ce, deficitu a poruch regulace.

 Nutriční péči u nemocných s chronickými chorobami ledvin (označovaných 
zkratkou CKD - chronic kidney disease) dělíme do tří základních údobí,k teré se 
liší svým nutričním postupem.

1.	Chronická	renální	insuficience	(CKD	stadia	3-4/5,	KDIGO	G3-4/5/A1-3)
 Při snížení renální funkce do úrovně glomerulární filtrace 0,25 ml/s/1, 73 m2 

(CKD 4-5, G4-5/A1-3) vystačíme u kompenzovaných s konzervativním postupem 
spočívajícím v úpravě metabolických odchylek cestou dietní a medikamentozní. 
Úprava příjmu bílkovin a  energie je určována individuálně dle stupně snížení 
renálních funkcí a přítomných metabolických odchylek. Naše dietní doporučení 
z hlediska příjmu bílkovin se pohybují v rozmezí 0,6-0,8 g proteinu/kg TH/den 
za předpokladu, že alespoň 50% budou tvořit bílkoviny s vysokou biologickou 
hodnotou obsahující esenciální AMK. Relativně vysoký příjem energie neklesají-
cí pod 135kJ/kg TH/den zaručuje účinnou metabolizaci živin s minimalizací tzv. 
specificko-dynamického účinku stravy („spalného tepla“) a tedy maximální utili-
zací proteinů. Vypočítané množství proteinů je třeba navýšit o hodnotu přítomné 
proteinurie. V případech, kdy proteinový a energetický příjem není dostatečný, 
či se objeví stavy spojené s možným rozvojem katabolismu, doplňujeme stra-
vu o nutriční suplementy formou sippingu či tzv. fortifikujeme přijímanou stravu 
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extrakty proteinů (např. Protifar) i energie (např. Maltodextrin) ve snaze udržet 
vyrovnanou dusíkovou bilanci. Významnou roli při podpoře proteosyntézy, 
ale i úpravě dalších metabolických poruch, hrají též ketoanaloga esenciálních 
aminokyselin, které umožňují dlouhodobou stabilizaci nemocných i při nízkém 
příjmu bílkovin kolem 0,5-0,6 g/kg TH/den. V  našem nutričním systému bylo 
odstoupeno od  dlouhodobějšího podávání tzv. velmi nízkobílkovinných diet, 
které bylo často spojeno s rozvojem úbytku svalové hmoty. Pro její uchování i při 
nízkobílkovinných dietách je proto pravidelná fyzická aktivita.

 I  když vliv nízkobílkovinné diety na  progresi ledvinných chorob nebyl jed-
noznačně potvrzen, je zcela nepochybné, že nutriční péče v  predialyzačním 
údobí velmi významně ovlivní dlouhodobou prognozu nemocných a rozvoj při-
družených kardiovaskulárních a kostních komplikací.

 V současné době je tato otázka velmi aktuální při preemptivních transplanta-
cích ledviny (transplantace v údobí chronické renální insuficience léčené konzer-
vativně bez nutnosti dialyzační léčby) a u seniorů, kde výsledky dialyzační léčby 
s ohledem na přežití jsou u polymorbidních nemocných stejné či dokonce horší, 
než při zachování konzervativní léčby.

2.	Chronické	selhání	ledvin	(CKD	stadia	5D,	KDIGO	G5	D/A1-3)
 Dieta u  dialyzovaných pacientů se výrazně odlišuje od  dietních opatření 

v  predialýze. Její složení musí na  jedné straně respektovat omezení tekutin, 
draslíku a fosforu, na straně druhé však vyžaduje větší příjem proteinů i energie 
spojenými se ztrátami aminokyselin při hemodialýze resp. i proteinů při dialýze 
peritoneální. Tzv. čistý příjem proteinů (net protein intake) nutný pro vyrovnaný 
proteinový metabolismus se pohybuje kolem 0,7-8 g /kg TH/den,  u zdravých, ale 
i u kompenzovaných nemocných s chronickým onemocněním ledvin.  Navýšení 
příjmu pouze doplňuje vznikající ztráty (přímé či metabolické). Pokud je při níz-
koproteinových dietách příjem bílkovin nižší, musí být optimalizací metabolismu 
sníženy příjmové a metabolické ztráty, aby byl přijatý protein využit beze zbytku, 
a nebo u potenciálně více katabolizujících stavů spojených též se ztrátami bílko-
vin, musí být příjem navýšen. Taková situace je u dialyzovaných nemocných, kde 
se katabolicky též významně uplatňuje chronická metabolická acidoza vedoucí 
též k aktivaci ubiquitin-proteazomového systému a degradaci proteinů.

 Obsah bílkovin u dialyzovaných nemocných by měl být 1,2-1,4 g/kg TH/den.V 
této sestavě by 2/3 měly být tvořeny biologicky hodnotnou bílkovinou živočišné-
ho původu. Množství rostlinných bílkovin (s výjimkou brambor obsahujících bíl-
kovinu protuberin), ve kterých je vyšší zastoupení neesenciálncích aminokyselin 
(luštěniny, zelenina, mouka, ovoce) má být omezeno, a to i s ohledem na obsah 
kalia a fosfátů. Je nutné, aby pacient přijímal proteiny alespoň ve třech denních 
porcích vždy spolu s energii (ve formě sacharidů a tuků). Doporučený energe-
tický příjem má činit 140-150 kJ/kg TH/den. Příjem tekutin je závislý na zbytkové 
diurese a u anurických nemocných je doporučován v rozsahu 600-800 ml/den.

 Příjem kuchyňské soli se řídí aktuálním stavem pacienta a  doporučuje se 
snížení na polovinu ve srovnání se zdravými jedinci, tj. kolem 5 g NaCl. Přísně 
je třeba monitorovat příjem draslíku, který by neměl překročit 1,8 g/den. Také 
příjem fosforu je restringován na hodnoty denního příjmu do 1,5 g.
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 Je zřejmé, že příprava nutričního profilu vyžaduje individualizaci a nelze ji dlou-
hodobě realizovat bez zkušené nutriční terapeutky a spolupráce nemocného.

3.	Transplantace	ledviny
 Úspěšná transplantace ledviny vede k obnově renálních funkcí (glomerulární 

filtrace, tubulární rezorpce a sekrece, koncentrační a zřeďovací schopnost, úpra-
va acidobazické rovnováhy a metabolické funkce degradace a syntézy hormonů). 
Významně lepší metabolický stav je u nemocných trsnsplantaovaných preemp-
tivně, u kterých konzervativní postup je spojen s lepším metabolickým stavem, 
než u pacientů již dialyzovaných (zvláště patrné rozdíly jsou při dialyzační léčbě 
delší jak 2 roky, a  to hemodialýze i  peritoneální dialýze).  Transplantována je 
však pouze jedna ledvina (nižší globální funkce) a významné metabolické poru-
chy mohou přetrvávat z  údobí renálního selhání (především hyperlipidemie, 
hyperglykémie až diabetes, anemie, poruchy Ca-P metabolismu a samozřejmě 
malnutrice). V potransplantačním údobí se navíc uplatňuje vliv dlouhodobé imu-
nosupresivní léčby (především kortikoidy, ale i cyklosporin, takrolimus a nově 
rapamycin). Metabolické funkce transplantované ledviny v samém začátku jsou 
ovlivněny kvalitou dárcovské ledviny, tzv. ischemicko-reperfuzním poškozením 
při odběru, konzervaci a transplantaci a časnou pooperační péčí.

 Nutriční opatření v časném potransplantačním údobí při rozvoji funkce led-
viny  vyžadují vedle vyrovnané vodné a elektrolytové bilance příjem proteinů 
kolem 1,2 g/kg TH/den (zde uvažujeme o  tzv. optimální „suché“ TH) a příjem 
energie kolem 135 kJ/kg TH/den. Pokud transplantovaná ledvina neobnoví čas-
ně funkci, pacienty je nutné dále dialyzovat s odpovídajícím nutričním režimem 
dialýzovaných. Je nutné nemocné monitorovat, aby se nerozvinula či nepro-
hloubila malnutrice.

 V  delším potransplantačním údobí většinou řešíme otázku nadměrného 
příjmu energie  vedoucí k významnému výskytu obezity a diabetu. Závažné je 
i zjištění, že významný přírůstek tukové (hlavně viscerální) hmoty není provázen 
přírůstkem již z  dialyzačního údobí redukované svalové hmoty. Vedle úpravy 
dietního režimu je nutná i aktivní fyzická činnost.

Podpořeno	MZ-RVO	(Institut	klinické	a experimentální	mediciny-IKEM,
IČ	00023001)
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2013, s.89-93

9.    Teplan V.Dietní opatření v predialýze, in Predialýza, ed. O.Viklický,Maxdorf 
Jessenius Praha, 2013, s.171-185

10.  Teplan V, Mengerová O. Dieta a nutriční opatření u chorob ledvin a močo-
vých cest,.Mladá fronta, Aeskulap, Praha 2010, s.353
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13 Přehled možností a limitů klinické výživy v paliativní péči

Beneš	P.

Interní	oddělení	Nemocnice	Na Homolce,	Praha

Klinická výživa v ČR je na vysokém stupni rozvoje jak po stránce spektra metod, 
tak jejich teoretické dostupnosti i úhrady ze zdravotního pojištění. Protože nut-
riční stav má zcela bezprostřední vliv na performance status pacienta, je logické 
zvažovat různé nutriční intervence i v rámci paliativní péče.

Paliativní péče je z  definice komplexní péčí orientovanou na  kvalitu života 
a z tohoto pohledu je nutno velmi opatrně hodnotit jak její přínos, tak i zátěž, 
kterou pacientovi přináší. Kriteria efektu volená marketingem producentů výživy 
jsou často nerelevantní stejně jako end-pointy odborných klinických studií nebo 
i  naše vlastní kriteria klinická. Například lze jako přínos jistě hodnotit zvýšení 
svalové síly (hand-grip), ale zvýšení plasmatických proteinů nebo hmotnosti 
je již otazné. Naopak mezi nežádoucí vlivy nelze počítat jen aspirace, průjmy, 
katetrové sepse nebo metabolické poruchy, ale i pouhou nutnost ambulantních 
kontrol.

V  přehledném sdělení autor diskutuje jednotlivé nutriční modality v  kon-
textu s  jejich možnostmi a  omezeními. Zvláštní pozornost je věnována citlivé 
problematice domácí parenterální výživy u  onkologických pacientů. Již velký 
rozdíl ve  výskytu onkologických indikací pro DPV v  rozvinutých zemích (např. 
46 % v  USA vs. 5 % ve  Velké Británii) dokumentuje rozhodující vliv obecného 
hodnocení dané situace v různých kulturních, sociálních i nábožensko-etických 
kontextech.

V indikacích je nutno nejprve odlišit 2 skupiny nemocných, u nichž se zpravi-
dla o paliativní situaci nejedná: (1) kompletní remise nádoru za cenu neschop-
nosti jíst (např. krátké střevo, těžká chronická poradiační enteritida atp.), (2) 
dočasná potřeba DPV v průběhu stonání a léčby (např. proximální střevní píštěl 
před plánovanou rekonexí GIT atp.).

Zbývající třetí skupinou je pokračující neléčitelná choroba a  tedy doživot-
ní potřeba DPV až do  smrti. V  této situaci jsou užívána tato obecná vodítka 
pro úspěšnou indikaci DPV: (1) hladovění limituje přežití více než nádor sám, 
(2) očekávané přežití pro nádor je nejméně 3 měsíce, (3) performance status 
je Karnowski ≥ 50 nebo ECOG ≤ 2, (4) pacient/rodina jsou plně obeznámeni 
s onkologickou prognózou, (5) pacient/rodina jsou plně obeznámeni s přídat-
nými riziky a  omezeným ziskem z  DPV, (6) á priori jsou definována (zmíněna) 
kritéria pro ukončení DPV.

Pro příznivou budoucnost klinické výživy v paliativní péči je též nutné na spol-
kové úrovni (SKVIMP, ČLK atp.) pečovat o to, aby zvažování nad klady a zápory 
v dané situaci zůstalo v rukách lékařů a jejich pacientů a nepřešlo zcela do kom-
petence právníků, tzv. etiků nebo plátců péče.
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14 Klinická výživa jako součást paliativní péče. Dokážeme 
respektovat její meze? (pohled periferní nemocnice)

Pospíšil	V.

Interní	oddělení,	nemocnice	Ostrov

Zajistit nutriční podpory pacientům, kteří nemohou přijímat dostatečné 
množství potravy perorálně anebo jsou malnutričtí či ve vysokém riziku malnut-
rice, by v současnosti měla být samozřejmost. Je k dispozici řada doporučení, 
která upravují, kdy už je správné nutriční podporu zahájit, jakou cestou, způso-
bem a v  jakém množství. I dnes je ale stále velmi problematické rozhodování 
v situacích opačných, kdy přes zdánlivě jasné indikace k nutriční podpoře, tato 
ve skutečnosti indikována není a vynucené podávání klinické výživy může být 
chápáno jako marné konání, zbytečně prodlužující a prohlubující stávající utrpe-
ní pacienta. S tím se setkáváme při tzv. paliativní péči.

 Pod pojmem paliativní péče se rozumí komplexní péče, poskytovaná pacien-
tům trpícím nevyléčitelnou nemocí v pokročilém nebo konečném stádiu a jejím 
hlavním cílem je zmírnit duševní a tělesná strádání pacienta, mírnit bolest a při-
tom zachovat pacientovu důstojnost. Nejedná se jen o pacienty s neřešitelným 
maligním onemocněním, což je asi nejčastější představa o  indikaci paliativní 
péče, ve velké míře se jedná o pacienty s pokročilým neurologickým onemoc-
něním, ve vegetativním stavu po nitrolebních katastrofách, po mozkových mrtvi-
cích, s pokročilou demencí, roztroušenou sklerózou či Parkinsonovou chorobou, 
ale i se základní diagnosou obvykle s pojmem paliace nespojovaných, v pokro-
čilých fázích CHOPN, chronického srdečního selhání, selhání ledvin. Velmi čas-
to se jedná o pacienty polymorbidní, kdy neřešitelnost jejich stavu vyplývá ze 
vzájemné komorbidity více chorob, kdy každá kondice zvlášť by řešitelná byla, 
kdy ale jednotliví specialisté svou kurativní intervenci kontraindikují s odkazem 
na další choroby, v souhrnu je ale pacient inkurabilní a paliativní postupy jsou 
to jediné, co mu můžeme nabídnout. Velmi často se tak stává, že pacient si svou 
bezvýchodnou situaci plně uvědomuje a  neúspěch vstupní snahy o  kurabilní 
řešení jsou pro něj značným psychickým a sociálním hendikepem.

 Velmi často se zapomíná na význam, jaký pro další osud pacienta znamená 
právě stav výživy. Jedná se skoro vždy o pacienty polymorbidní a tak i samotná 
malnutrice se stává jednou z řešitelných či neřešitelných chorob, které přispívají 
k celkové kurabilitě či inkurabilitě. Velmi snadno se zamění pokročilá kachexie 
způsobená progresí malignity s  kachexií, způsobenou nedostatečně řešeným 
(ale řešitelným) zhoršením perorálního příjmu potravy. Bylo by proto zcela 
špatně, pokud by inkurabilní stav byl u pacienta s jinou pokročilou chronickou 
chorobou deklarován pro těžkou podvýživu ve fázi, kdy je tato intervenovatelná 
a kdy právě zvládnutí podvýživy by významně zlepšilo vyhlídky pacienta na další 
průběh. Bohužel nezřídka se právě toto stává. Je pak neodpustitelnou chybou 
nechat pacienta umřít hlady při podezření na pokročilý tumor, který se při pitvě 
nezřídka neprokáže.
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  Podle dostupných doporučení a standardů paliativní péče (1,2) by sice měl 
být členem širšího týmu, který pečuje o takového pacienta, i nutriční specialis-
ta, vlastní pravidla pro poskytování nutriční podpory, o okolnostech zahájení či 
naopak odnímání nutriční podpory se ale doporučení vůbec nezmiňují.

 Ztráta chuti k  jídlu, omezení perorálního příjmu anebo stav „nejí, nepije“ je 
při tom u pacientů v paliativní péči velmi častý, je spíše pravidlem. Pacienti, kteří 
v  této situaci přicházejí do zdravotnického zařízení, bez výjimky mají některou 
z forem podvýživy a proto rozvaha zda živit či neživit, tedy zda zahájit nutriční 
podporu a v jaké formě, je při vstupním vyšetření zcela samozřejmá. Při zjištění, 
že celkový stav pacienta není kurabilní a zejména, pokud jde skutečně o pokro-
čilý stav, o pacienta umírajícího, jsme postaveni před několik navzájem rozpor-
ných pravidel, která bychom měli dodržet. Měli bychom:

•  zachovat či zlepšit komfort pacienta po dobu jeho umírání
•  nepodávat léčbu (výživu), která tento stav zbytečně prodlouží
•  ale současně nepodniknout nic, co by urychlilo umírání (úzká hranice smě-

rem k eutanazii), tedy ani připustit, že pacient bude energeticky strádat.
 Odpověď na  otázku, zda nutriční podporu zahájit (nebo kdy ji ukončit), je 

proto velmi složitá. Na jedné straně právě zajištění energetického přísunu, kte-
rý bude bránit progresivní kachetizaci, byť agresivnější formou (sonda, infuse), 
může významně přispět k celkovému komfortu pacienta, pocitu, že pacient „není 
hozen přes palubu“, a  tak ulehčit ostatní úkoly paliativní péče. Z  tohoto úhlu 
pohledu nepodat výživu (nebo vědomě podávat jen v nedostatečném množství) 
povede k urychlení smrti hladem, což je v rozporu se základním pravidlem, že 
pacient by měl v takové situaci zemřít na progresi své základní (neléčitelné) cho-
roby, například nejčastěji na progresi zhoubného nádoru, nikoliv na komplikace 
podvýživy (selhání regulací, selhání imunity, bronchopneumonie).

 Více než v jiných oborech či situacích zde hraje velkou roli individualita paci-
enta a individuální situace jeho choroby, psychiky, sociálního zázemí, zvyklostí 
a  často i  individualita rodiny. Nemůže být aplikováno zjednodušující schema, 
protože aspektů podání či nepodání výživy je mnoho a  je třeba vždy pečlivě 
zvážit všechna pro a proti a i v čase porovnávat tyto výstupy a v intervalech hod-
notit, zda se situace nezměnila, zda indikace (či kontraindikace) nutriční inter-
vence v dané formě, intenzitě a podobě trvá.

 Proč rozhodování v  této situaci selhává a v čem může být rozdíl mezi pod-
mínkami ve  velkých zdravotnických zařízeních a  naopak malých, venkovských 
nemocnicích či ve vzdáleném terénu? Jsou to především nízký stupeň edukace 
o možnostech (nebo naopak limitech) nutriční intervence, o dostupnosti té či 
oné formy nutriční podpory v daném místě a čase (nutriční poradenství nevyjí-
maje), na periferii pak hlavně defétismus z nízké úrovně spolupráce s ostatními 
zařízeními (problematická intervence nádorů, pocit z častější deklarace inkura-
bility proti situaci ve velkých nemocnicích), nízká úroveň edukace, nízké zkuše-
nosti a z toho vyplývající falešné premisy či předsudky (nebudeme živit nádor 
a  podobně). I  časová zdržení při dostupnosti některých komodit (opakované 
problematické objednávání a „vožení“ pacienta na výkony do jiného zařízení či 
města (ERCP, dilatace GIT, MRI atd.), špatná spolupráce „center“ s žadateli z peri-
ferie. V „centru“ na druhou stranu pacienti negativně vnímají větší instituciona-
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lizaci, snazší dostupnost speciálních výkonů je často devalvována přeplněnými 
termíny, ve větších zařízeních proti periferii panuje vyšší stupeň hostility, perifer-
ní zařízení mají často výrazně nižší rozpočty a tak „na výživu už nezbývá…“

 To všechno může přispět situaci, kdy se jak na periferii, tak v centru malnut-
rice stane nepozorovaným zprostředkovatelem změny terapeutických přístupů, 
kdy (nedostatečně rozpoznaná) malnutrice zhorší pacientovo skóre a tak ke sta-
novení paliativních režimů (inkurabilita, DNR, nerozšiřovaná péče, odnímaná 
péče) či spíše ke změně vzorce chování k pacientovi ve smyslu těchto kategorií, 
dochází příliš brzy.

 Je nutné individuálně, pečlivě a opakovaně posuzovat skutečný nutriční stav 
pacienta v paliativní péči a hodnotit, zda podvýživa je či není v dané situaci inter-
venovatelná (a zda náhodou právě podvýživa není příčinou deklarace paliativní 
péče). Jen tam, kde by nutriční intervence nepřinesla skutečně žádný profit (byť 
přenesený), je možné od ní ustoupit a případně již zahájené podávání některé 
z forem výživy přerušit. Vždy je třeba hledat lidský přístup – nevzdávat výživu jen 
proto, že „je drahá“ a nezapomenout, že lidsky rozumné množství klinické výživy 
sice neodvrátí pacientův skon, ale může výrazně zlepšit jeho psychickou stránku 
ante finem.

 Toto sdělení si neklade za cíl dát návod, to je v daném rozsahu zcela nemož-
né. Cílem je pouze upozornit na rizika podcenění zmíněných situací a riziko, že 
z důvodů dnes obecně často používaných hmotných argumentů či pro postupně 
se zhoršující mezioborovou a meziúrovňovou spolupráci ve zdravotnictví místo 
úlevy od utrpení pacienta můžeme způsobit (a zatím často působíme) opak.

1.  Standardy	paliativní	péče	2013,	Česká	společnost	paliativní	mediciny	ČLS	
JEP

2.  Paliativní	péče	o pacienty	v terminálním	stádiu	nemoci,	Skála	B,	Sláma	O,	
Vorlíček	J,	kabelka	L,	Centrum	doporučených	postupů	pro	praktické	lékaře,	
2011
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16 Biologicky aktivní látky v potravinách

Pánek	J.,	Hajšlová	J.,	Chrpová	D.

Ústav	analýzy	potravin	a výživy,	VŠCHT Praha

Klíčová	 slova: sekundární metabolismus; terpenoidy; fenolové sloučeniny; 
glykosidy

Úloha produktů sekundárního metabolismu rostlin ještě není jednoznačně 
objasněna, pravděpodobně hrají roli v  ochraně rostliny před predátory, mik-
roorganismy nebo konkurenčními rostlinami, působí jako signální molekuly 
(lákadla pro opylovače nebo přenašeče semen), některé metabolity mohou být 
odpadními produkty aj. Tyto biologicky aktivní látky jsou ale i velmi důležitou 
a unikátní součástí potravního řetězce. 

Přestože existují pouze 4 výchozí sloučeniny sekundárního metabolismu 
(mevalonová kyselina, šikimová kyselina, acetylkoenzym A a aminokyseliny), je 
skupina finálních produktů velmi široká. Spektrum těkavých a netěkavých sekun-
dárních metabolitů je obvykle unikátní pro každý rod a někdy i druh. Toto, spo-
lu s pokročilou analytickou technikou umožňuje autentikaci potravin a dalších 
biologických materiálů. Jejich rozdělení reflektuje spíše vlastnosti než přesnou 
chemickou strukturu. Biologicky aktivní látky se obvykle dělí do  řady podsku-
pin: vitaminy a příbuzné sloučeniny, rostlinná barviva, silice, fenolové sloučeniny 
a jejich glykosidy, terpenoidy, včetně steroidů, alkaloidy, gumy a slizy, hořké lát-
ky a další. Hranice mezi těmito skupinami jsou ale velmi neostré, např. karoteno-
idy jako významná rostlinná barviva jsou chemicky tetraterpeny a některé z nich 
jsou prekurzory vitaminu A. Protože jde o  velmi širokou skupinu, budou dále 
diskutovány pouze fenolové sloučeniny a terpenoidy.

Struktura terpenoidů vychází z  pětiuhlíkatého isoprenu (2-methyl-buta-1,3-
dien), který je v rostlinách přítomen v aktivované fosforylované formě. Terpeny 
se vyskytují jako uhlovodíky nebo častěji jako kyslíkaté sloučeniny – alkoholy, 
karbonylové deriváty, případně karboxylové kyseliny. 

Monoterpeny (10 uhlíků) a seskviterpeny (15 uhlíků) jsou převážně součástí 
vonných silic. Složení silic bývá poměrně významným znakem jednotlivých rost-
linných taxonů, závisí ale i na zemi původu a  lokalitě a  i na klimatických pod-
mínkách. Ze skupin monoterpenů stojí za  zmínku např. myrcen, α- a  β-pinen, 
limonen, nerol, geraniol, linalool, menthol, citral, karvon, kafr a  řada dalších. 
Speciální zmínku zaslouží fenolové monoterpenové alkoholy karvakrol a thymol 
(Thymus spp., Thymbra spp. a další), které vykazují poměrně významnou antio-
xidační a antimikrobní aktivitu. Ze skupiny seskviterpenů jsou to např. farnesen, 
α- a β-karyofylen, bisabolol, valerenová kyselina a další.

Ze skupiny diterpenů zaslouží pozornost (kromě vitaminu A) skupina feno-
lových diterpenů, které vykazují velmi významnou antioxidační aktivitu. Patří 
sem zejména karnosol a příbuzné sloučeniny karnosová kyselina, rosmanol, epi-
rosmanol a isorosmanol (Rosmarinus	officinalis	L.,	Salvia	officinalis	L.).

Steroidní sloučeniny jsou typickou a známou skupinou triterpenoidů. Vedle 
toho ale k triterpenoidům patří i řada látek s významnou biologickou aktivitou, 
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které se někdy označují jako terpenoidní a steroidní saponiny. V rostlinách se 
obvykle vyskytují ve  formě polárnějších glykosidů. Ke  steroidním saponinům 
patří řada látek spirostanové nebo furostanové struktury, které mohou být pre-
kurzory steroidních hormonů a byly ve své době hojně zneužívány ve sportu. 
K  triterpenoidním saponinům patří ginsenosidy a  dammaranové deriváty - 
aktivní látky ženšenu (Panax	ginseng	C.A.Mey), lupanové deriváty, např. betu-
lin (Betula	pendula	Roth), boswellové kyseliny (Boswellia	serrataL.), withanosidy 
(Withania	somnifera	Duval) a řada dalších. Nejznámějšími tetraterpenoidy jsou 
již zmíněné karotenoidy – karoteny a xanthofyly.

 Nejjednoduššími fenolovými sloučeninami jsou fenylpropanové deriváty, kte-
ré jsou významnou součástí silic. Většina derivátů obsahuje jednu nebo více hyd-
roxymethylových nebo hydroxylových skupin. Patří sem např. anethol (Anethum	
graveolens	L.,	Carum	carvi	L.,	Coriandrum	sativum	L.,	Illicium	verum	Hook), estra-
gol a eugenol (Ocimum	basilicum	L.,	Illicium	verum	Hook,	Syzigium	aromaticum	
L.,	Cinnamomum	zeylanicum	Blume,	Pimpinella	anisum	L.,	Artemisia	dracuncu-
lus	L.) nebo apiol, dillapiol a myristicin (Petroselinum	crispum	A.W.Hill,	Apium	
graveolens	L.,	Anethum	graveolens	L.) a další. I v tomto případě je možno zmínit 
určitou antioxidační, ale hlavně antimikrobní, případně antiparazitickou aktivitu. 
Podobnou strukturu mají i netěkavé ketony zázvoru (Zingiber	officinale	Rosc.) 
zingeron, gingerol, paradol a shagoal.

 Vyšší fenoly jsou v  rostlinách většinou ve  formě hydrofilních glykosidů. 
Důvodem je možnost transportu těchto sloučenin v  rostlině. Většina rostlin 
obsahuje izolovaně rovněž enzymy štěpící glykosidické vazby a při poškození 
rostlinného pletiva dochází k hydrolýze glykosidů a uvolnění aktivních, hydro-
fobnějších aglykonů.

Fenolové kyseliny se jako volné vyskytují v přírodě minimálně, většinou tvo-
ří estery s dalšími sloučeninami. Gallová kyselina tvoří např. estery s katechiny, 
vzniklé katechingalláty jsou odpovědné za extrémně vysokou antioxidační kapa-
citu zeleného čaje (Camelia	 sinensis	 L.,	 Camelia	 japonica	 L.). Kávová kyselina 
tvoří obvykle estery s dalšími organickými kyselinami. Patří sem např. chloroge-
nová, rosmarinová, cichorová, kaftarová a další kyseliny. Všechny tyto látky jsou 
velmi účinnými antioxidanty. V rostlinách, hlavně rodu Origanum se ještě někdy 
vyskytují  p-hydroybenzylderiváty fenolových kyselin, hlavně protokatechuové 
a rosmarinové kyseliny.

Velmi významnou skupinou fenolových sloučenin jsou flavonoidy a katechi-
ny, které patří k  nejvýznamnějším antioxidantům zeleniny, některých pseudo-
cereálií, luštěnin a řady léčivých a kořeninových rostlin. Významné jsou zejména 
kvercetin, taxifolin, myricetin a kemferol ze skupiny flavonolů, flavanon eridic-
tiol, flavony apigenin a  luteolin a katechiny. Významné jsou i  jejich oligomery 
označované jako proanthokyany (prokyanidiny nebo pycnogenoly) vyskytující 
se např. v čaji, hroznovém víně a dalších.

Z  dalších fenolových sloučenin stojí za  zmínku isoflavony (např. daidzein, 
genistein a další) a lignany (secoisolariciresinol, sesamol, oleuropein aj.), které 
vykazují určitou estrogenní aktivitu a některé z nich jsou také významné antioxi-
danty. Z dalších látek je ještě třeba zmínit resveratrol, elemicin, kurkuminoidy, ale 
i celou skupinu tokoferolů a tokotrienolů.
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17 Mýty o mléce a mléčných výrobcích

Dostálová	J.

Ústav	analýzy	potravin	a výživy,	VŠCHT	Praha

Mléko se podle písemných záznamů konzumuje již několik tisíc let a  spolu 
s mléčnými výrobky je neodmyslitelnou součástí stravy západní civilizace. Je to 
celkem pochopitelné, protože vedle příjemných senzorických vlastností, přede-
vším chuti a vůně, jsou zdrojem řady důležitých živin. V současné době si u mléka 
a mléčných výrobků ceníme především vysoký obsah vápníku, který je navíc dob-
ře využitelný (cca ze 30 %, zatímco z většiny rostlinných zdrojů pouze do 10 %). 
Mléko a zejména sýry jsou výborným zdrojem plnohodnotných bílkovin. Mléčný 
tuk nemá sice výhodné složení mastných kyselin a obsahuje cholesterol, ale je leh-
ce stravitelný, má nezaměnitelnou chuť a vůni a je nositelem všech v tuku rozpust-
ných vitaminů. V mléce jsou přítomny i vitaminy skupiny B. Většina naší populace 
mléko dobře snáší i v dospělosti; výskyt laktosové intolerance a alergie na mléčné 
bílkoviny je v řádu několika procent.

Přes tyto pozitivní vlastnosti se o  mléku od  začátku 90. let minulého stole-
tí začaly šířit informace zkreslené, zavádějící až nepravdivé, které v posledních 
několika letech můžeme počítat na desítky. Jejich šiřitelé jsou různí:

•  Potravinářské firmy, kdy jde o konkurenční boj.
•  Výrobci a prodejci doplňků stravy za účelem zvýšení prodeje.
•  Novináři, kteří chtějí zveřejnit senzační zprávy a  presentují pak většinou 

informace vytržené z kontextu nebo špatně interpretované.
•  Výživoví (nutriční) poradci, často fungující jako prodejci doplňků stravy. 

Nutriční poradce je živnost volná, takže se jím může stát v podstatě kdokoli.
•  Lidé vzdělaní v příslušných oborech. Jejich chybné informace mají původ 

v  nedostatečných znalostech, čerpání z  neseriózních zdrojů nebo patří 
k  zastáncům alternativních směrů výživy až k  fanatikům. Nebezpečné je, 
když se jedná o lékaře, protože těm lidé věří téměř bez výhrad.

Těmto chybným informacím, kterým odborníci začali říkat mýty, mnoho lidí 
uvěřilo a vyřadilo mléko a mléčné výrobky ze svého jídelníčku, což zvláště u dětí 
a starších lidí je pro jejich zdraví, zejména pro zdraví kostí a zubů, nepříznivé.

Pozitivní není ani náhrada mléka různými rostlinnými nápoji, zejména sójový-
mi, nesprávně nazývanými „mléka“. Sójové nápoje mají ve srovnání s kravským 
mlékem určité přednosti (neobsahují laktosu, cholesterol, tuk má vhodnější 
složení mastných kyselin, vyšší obsah lecitinu a vitaminu E, obsahují pozitivně 
působící látky např. isoflavony aj.), ale nelze je považovat za rovnocennou náhra-
du mléka, zejména z důvodu nižší biologické hodnoty bílkovin a nízkého obsahu 
špatně využitelného vápníku (pokud nejsou obohaceny) a obsahu některých pří-
rodních toxických (včetně mykotoxinů produkovaných plísněmi) a antinutričních 
látek. Některé sušené sójové nápoje obsahují velmi malé množství extraktu sójo-
vých bobů a tudíž mají nízký obsah bílkovin a obsahují přidaný tuk o nevhod-
ném složení mastných kyselin (nasycené mastné kyseliny nebo trans-nenasy-
cené mastné kyseliny), jak jsme zjistili vlastními analýzami řady výrobků tohoto 
typu. Sójové nápoje jsou pouze zpestřením sortimentu potravinářských výrobků 
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a potřebným výrobkem pro vegany a lidi nesnášející laktosu nebo mající alergii 
na  mléčné výrobky. Pro zdravou populaci by však v  žádném případě neměly 
sloužit jako náhrada mléka, protože se jedná o potravinu zcela jiného složení. 
Složení sušených sójových nápojů je z hlediska výživového velmi nevýhodné.

V následujícím přehledu uvedu některé z mýtů o mléce a mléčných výrob-
cích, se kterými je možné se setkat v současné době. Vzhledem k omezenému 
prostoru nebudu uvádět odborné zhodnocení těchto informací. Všechna uve-
dená tvrzení jsou však více či méně nepravdivá. V přednášce bude u nejvýznam-
nějších mýtů uvedeno, proč jsou tyto informace chybné. Uvedené mýty mohou 
sloužit i jako podnět pro diskusi k přednášce.

Mýty	o mléce
1. Mléko zahleňuje.
2. Nepijte mléko, protože žádný savec v dospělosti mléko nepije.
3. Mléko a mléčné výrobky nepatří do jídelníčku.
4. Mléko není nutné pít, protože vápník je i v jiných potravinách.
5. Při alergii na kravské mléko je dobré pít mléko kozí nebo ovčí.
6. Odborníci zastávají názor, že mléko není zdravé.
7. Odtučněné mléko má méně vápníku.
8. Mléko z obchodu je ředěné vodou a přidává se do něj řepkový olej.
9. Čerstvé mléko je zdravější než trvanlivé.
10. Mléko „přímo od krávy“ je nejzdravější.
11. Trvanlivé mléko je nutričně nehodnotné.
12. Trvanlivé mléko obsahuje konzervanty.
13. Mléko je moc tučné, má moc kalorií.
14. Nepijte mléko, obsahuje cholesterol a nezdravé živočišné tuky.
15. Mléko je rizikový faktor vzniku cukrovky.
16. Mléko způsobuje osteoporózu.
17. Mléko obsahuje rezidua antibiotik a hormonů.

Mýty	o mléčných	výrobcích
1. Probiotické kultury nemají pozitivní vliv na zdraví.
2.  Jogurty nemají pozitivní zdravotní účinek – neposilují imunitu, nepod-

porují trávení apod.
3.  Nejčastěji se vyskytuje bifidus avicenc a ten skutečně není našemu tělu 

vlastní – je izolován z  kachen. Tyto nelidské bakterie mohou nahradit 
původní mikroflóru a způsobovat průjmy.

4. Jogurt je jen atrapa.
5.  Některé jogurty a další zakysané mléčné výrobky mohou být nebezpeč-

né – poškození slinivky.
6. Obsahují nebezpečný geneticky modifikovaný kukuřičný škrob.
7.  Nejoblíbenější jogurty nejsou jogurty, ale zahuštěná obarvená hmota, 

která mléko neviděla ani z vrtulníku.
8. Smetanový jogurt obsahuje více vápníku.
9. Jogurty obsahují nebezpečná „éčka“.
10. Ne všechny jogurty obsahují živé kultury.
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11. Trvanlivost jogurtů je 2-3 dny, maximálně jeden týden.
12. Jogurt s trvanlivostí jeden měsíc musí obsahovat konzervanty.
13. Současný jogurt není skutečný jogurt.
14. Jogurt není zdravou potravinou.
15. Pouze jogurty zrající v kelímku jsou skutečné jogurty.
16. Jogurty jsou vyráběny z pasterovaného mléka, musí být tudíž mrtvé.
17. Jogurty „ve skle“ s ovocem na dně neobsahují „éčka“.

Mýty	o tavených	sýrech
1. Tavené sýry se vyrábějí z nekvalitních surovin
2. Tavené sýry odstraňují vápník z kostí, a proto se kosti snadno lámou
3. Tavené sýry jsou příliš tučné
4. Tavené sýry jsou odkladištěm zbytků a závadných sýrů
5. Tavené sýry jsou plné „éček“
6. Tavený sýr je nevhodným zdrojem vápníku
7. Bílkoviny v tavených sýrech mají nižší biologickou hodnotu
8. Tavený sýr je výrobek s nezdravým tukem
9. Tavené sýry obsahují laciné margariny
10. Tavené sýry jsou laciné, a tudíž musí být méně kvalitní
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18 Máme se bát „éček“ a náhradních sladidel? 

Gabrovská	D.

Výzkumný	ústav	potravinářský,	Praha

Úvod příspěvku bude věnován obecné problematice přídatných látek přede-
vším z hlediska jejich významu v potravinářské technologii,  legislativě a pohle-
du z  hlediska spotřebitele. Větší část příspěvku bude věnována náhradním 
sladidlům. Bude podána přehledná informace o  historii sladidel, současné 
legislativě týkající se náhradních sladidel, jejich rozdělení do skupin podle růz-
ných parametrů a charakterizaci  náhradních sladidel. U nejpoužívanějších sladi-
del (např. aspartam, sorbitol, sacharin) je podána krátká informace o výhodách  
a nevýhodách jejich použití. Také je diskutováno jedno z posledních povolených 
sladidel – steviosid a  sladidla, která jsou zařazena do nových složek potravin 
(trehalóza, tagatóza a  izomaltulóza). Je diskutováno případné zdravotní riziko 
u některých sladidel.

Všechna povolená sladidla jsou v  dávce nižší než ADI považována za  bez-
pečná. Procházejí důkladným toxikologickým testováním jako všechna používa-
ná aditiva. V běžné populaci k překročení této hodnoty nedochází. U rizikových 
skupin jako jsou diabetici, děti či lidé snižující hmotnost může k nadměrné kon-
zumaci sladidel dojít. A  to hlavně díky slazeným nápojům, které tvoří až 75 % 
celkového příjmu sladidel.
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19 Bezlepková dieta – léčba celiakie či panacea

Kohout	P.

Interní	oddělení	a Centrum	výživy,	Thomayerova	nemocnice,	Praha

Celiakie je autoimunitní onemocnění, při kterém dochází na podkladě gene-
tické dispozice ke  vzniku autoimunitní reakce spouštěné přítomností lepku 
ve střevním lumen. Tato autoimunitní reakce je namířena proti enterocytům ten-
kého střeva, dochází k jejich destrukci jak působením protilátek, tak imunitních 
reakcí zprostředkovaných buňkami, což vede k poškození sliznice tenkého stře-
va, která je podle tíže histologického nálezu klasifikována dle Marshe I-III, resp. 
Oberhubera  I-IV. (1,2). 

Diagnóza celiakie je založena na přítomnosti sérologických markerů (protilát-
ky proti endomysiu, tkáňové transglutamináze, resp. deamidovanému gliadinu) 
a histologickém vyšetření sliznice tenkého střeva (v pediatrii je navržen odliš-
ný protokol, který umožňuje při přítomnosti klinických příznaků a 10násobném 
zvýšení hladiny protilátek proti tkáňové transglutamináze IgA  vynechat biopsii 
tenkého střeva (3). 

Léčba celiakie spočívá v současné době ve striktním dodržování bezlepko-
vé diety, při které je nutné vyloučit potraviny obsahující lepek, tedy obilniny 
s  obsahem toxických prolaminů – pšenici, žito a  ječmen. Konzumace ovsa je 
ve Skandinávii, Kanadě a USA povolena, záleží na kultivarech ovsa, které jsou 
pro celiaky vhodné (4). Vzhledem k tomu, že bezpečná dávka gliadinu je pou-
ze 10 mg denně (5), je za  bezlepkovou potravinu považována ta, která obsa-
huje v 1 kg méně než 10 mg gliadinu (20 mg lepku). Potraviny s obsahem lep-
ku 20-100 mg/kg, jsou označovány jako potraviny s  nízkým obsahem lepku. 
Bezlepková dieta vede u pacientů s celiakií k úpravě klinických příznaků, nálezu 
na sliznici a normalizaci sérologických markerů. 

Od celiakie se v posledních 5 letech odštěpila jednotka neceliakální senziti-
vity na gluten (Verdu), při které pacienti nesplňují kritéria diagnózy celiakie, ale 
profitují z bezlepkové diety, často mají pozitivní protilátky proti gliadinu, nikoliv 
proti tkáňové transglutamináze, ani histologická kritéria nesplňují celiakie. K jed-
notkám senzitivity na gluten tak nyní patří kromě celiakie a Duhringovy herpeti-
formní dermatitidy též glutenová ataxie, alergie na lepek, neceliakální senzitivita 
na gluten (NCGS) a syndrom dráždivého tračníku (IBS).

Gluten je protein, který obsahuje peptidické řetězce rezistentní na  digesci 
v  gastrointestinálním traktu člověka, proto je některými dietology, specialisty 
na výživu, výživovými poradci nebo pracovníky ve fitness doporučována bezlep-
ková dieta i u dalších nemocných v indikacích redukce hmotnosti či dalších zdra-
votních benefitů. V USA je uváděno až 20% populace, která netrpí celiakií, ale 
dodržuje dobrovolně bezlepkovou dietu, z  nejznámějších jsou to Bill Clinton 
a  jeho dcera Chelsea Clintonová, tenista Novak Djokovič, Anne Hathaway, 
Gwyneth Paltrow, Rachel Weisz nebo Victoria Beckhamová. Přes imunologická 
a další zdůvodnění nebyla v současné době v odborné literatuře nalezena pod-
pora pro benefit bezlepkové diety u široké populace. 

LéKAřSKá SEKCE



XXX. Mez inárodní  kongres  SKVIMP

47

Literatura:
Marsh MN: Gluten,	major	histocompatibility	complex	and	the	small	intesti-

ne:	a molecular	and	immunobiologic	approach	to	the	spectrum	of	gluten	sen-
sitivity	(‘coeliac	sprue’). Gastroenterology, 1992, 102: 330–354.

Oberhuber G, Granditsch G, Vogelsang H: The	 histopathology	 of	 coeli-
ac	 disease:	 time	 for	 a  standardized	 report	 scheme	 for	 pathologists. Eur.	 J.	
Gastroenterol.	Hepatol. 1999, 11: 1185–1194.

Husby S, Koletzko S, et al, ESPGHAN working group: European	Society	for	
Pediatric	gastroenterology,	hepatology	and	Nutritiion	Guidelines	for	the	dia-
gnosis	of	Coeliac	disease, Journal	of	Pediatric	Gastroenterology	and	Nutrition, 
2012;54: 136–160

Comino I, Real A, et al: Diversity	in	oat	potential	immunogenicity:	basis	for	
the	selection	of	oat	varieties	with	no	toxicity	in	coeliac	disease. Gut 2011, 60: 
915–22. 

Catassi C et al: A  prospective,	 double-blind,	 placebo-controlled	 trial	 to	
establish	a safe	gluten	 threshold	 for	patients	with	coeliac	disease. American	
Journal	of	Clinical	Nutrition, 2007, 85 (1): 160-166

Verdu EF, Armstrong D, Murray JA. Between	 celiac	 disease	 and	 irritable	
bowel	syndrome:	The	‘No	Man’s	Land’	of	Gluten	Sensitivity. American	Journal	
of	Gastroenterology. 2009;104(6):1587-1594

LéKAřSKá SEKCE



XXX. Mez inárodní  kongres  SKVIMP

48

20 Diety s nízkým obsahem sacharidů (ketogenní, 
paleolitická a spol.)

Chocenská	E.,	Kohout	P.

Oddělení	stravování	a	klinické	výživy,	Centrum	výživy,	Thomayerova	nemocnice,	
Praha

Přednáška se zabývá stručným vhledem do  principů a  složení populárních 
i  léčebných nízko – sacharidových diet, jejich porovnání s  principy racionální 
stravy a přínosy i rizika použití.

LéKAřSKá SEKCE
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21 Nejvíce diskutované problémy výživy kriticky 
nemocných

Těšínský	P.

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

Nejčastěji jsou  nutriční cíle a  strategie odvozeny od existujících guidelines 
(ESPEN, ASPEN a další z roku 2006 resp. 2009), která nutně již vyžadují aktuali-
zaci. Doporučení jako taková obvykle nerozlišují rozdílné potřeby energie a pro-
teinu v různých fázích kritického onemocnění, individuální rozdíly jsou významné 
a platí i pro stanovení nutričního cíle a metod k jeho dosažení. 

Preferovaným způsobem výživy je enterální výživa: vede k udržení bariérové 
funkce a  integrity GIT, podpoře fyziologických funkcí GIT, peristaltiky a perfu-
ze, snížení oxidačního stresu a zánětlivé odpovědi a zlepšení absorpce glukosy. 
Není však vždy tolerována a nutričního cíle se obtížněji dosahuje. Klinické sym-
ptomy netolerance EN jsou gastrická rezidua, zvracení, střevní distenze a prů-
jem. Vyprazdňování žaludku a motilitu ovlivňuje stupeň a fáze SIRS (sepse, trau-
ma, operace, popáleniny aj.), hypoxie, perfuze splanchniku, intraabdominální 
tlak, hyperglykemie, sedace (opiáty), katecholaminy, nitrolební tlak a elektrolyto-
vé abnormality. Vyšší gastrická residua korelují s netolerancí akcelerace EN, vyšší 
incidencí pneumonie, delší dobou pobytu na JIP a vyšší časnou i pozdní morta-
litou. V prevenci aspirace má význam semirekumbentní poloha 30-45 st., proki-
netika, umístění konce sondy za Treitzovu řasu, kontrola glykemie, minimalizace 
opiátů, kontinuální aplikace nutrice a zvládnutí obstipace. Transpylorický přístup 
však není nevyhnutelně nutný, při dobré toleranci lze použít gastrickou cestu. 

Časné zahájení enterální výživy v intestinální dávce má větší význam než rych-
lé dosažení nutričního cíle enterální cestou. U nemocných s skutním respiračním 
selháním (studie EDEN) nebyl prokázán rozdíl v mortalitě ani počtu dnů umělé 
plicní ventilace (UPV) u časné hypokalorické EN ve srovnání s plnou EN. Pozdní 
zahájení EN je dále spojeno se snížením absorbce glukosy, delší dobou UPV 
a počtu dnů na JIP.

Dosažení nutričních cílů je sice nejrychlejší u  časně zahájené parenterální 
výživy, ale tato je při srovnání s časnou enterální výživou spojena s vyšší morta-
litou. Tato data jsou do určité míry v rozporu s výsledky studie EPANIC, což se 
jeví díky metodice studie jako podmíněné selekcí nemocných podle základní 
diagnozy, množství podávané energie a selekcí nemocných.

Optimalizace dodávky energie u kriticky nemocných za pomoci suplementár-
ní parenterální výživy zahajované 4. den po přijetí na JIP vykazuje snížení výskytu 
nosokomiálních infekcí a je tak v současné době nejlepší strategií k zlepšení pro-
gnozy nemocných, u nichž je enterální výživa sama o sobě nedostatečná.

U  kriticky nemocných byla prokázána nižší mortalita během hospitalizace 
u těch nemocných, u nichž byla energetická potřeba měřena indirektní kalori-
metrií oproti odhadu (doporučená hodnota 25 kcal/kg). Naproti tomu měla tato 
skupina delší dobu UPV a delší dobu pobytu na JIP.
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Úloha nutričních aditiv resp. farmakonutrientů v enterální a parenterální výži-
vě vyžaduje další evaluaci. U septických nemocných s akutní respirační insufici-
encí měla enterální výživa obohacená n-3 mastnými kyselinami a antioxidanty 
vliv pouze na zkrácení doby hospitalizace, jiné studie však prokazují u selektova-
ných skupin nemocných větší benefit. Podle výsledků studií enterální výživy s n-3 
mastnými kyselinami (Rice 2011, Grau-Carmona 2011, Thiella 2011) zůstává 
perspektivní použití EPA u pacientů s ALI a ARDS; u časné sepse jsou potřebné 
další studie. Nové doporučené postupy pro výživu v sepsi nedoporučují použití 
imunitině aktivních aditiv pro nemocné v těžké sepsi.

Glutamin při parenterální aplikaci podle novějších výsledků vede k  snížení 
infekčních komplikací, kratší době pobytu na JIP a kratší době umělé plicní ven-
tilace. Vliv na snížení mortality však není jednoznačný a doporučené postupy pro 
jeho parenterální aplikaci doznávají změny. Glutamin v enterální aplikaci má tro-
fický vliv pro enterocyt. Prokázán byl efekt u popálenin a u pacientů s traumatem, 
u jiných stavů nebyly dostatečně prokázány jeho účinky pro kriticky nemocné.

Použití EN s probiotiky je doporučeno u kriticky nemocných; u akutní pankre-
atitidy vyžaduje další evaluaci.

Těsná kontrola glykemie je spojena s vyšší mortalitou, za níž je zodpovědná 
hypoglykemie. Post hoc analýza NICE-SUGAR prokázala, že skupina nemocných 
s těsnou kontrolou glykemie vykazovala významně vyšší incidenci lehké i těžké 
hypoglykemie a v obou skupinách byla vyšší mortalita v souvislosti s výskytem 
hypoglykemie. Cílová hodnota glykemie by podle doporučení pro sepsi neměla 
překračovat 10 mmol/L za kontroly po 1 – 2 hodinách.

Jak starší, tak i nové prospektivní klinické studie zabývající se nutricí kriticky 
nemocných, dosud nepřinesly jasnou odpověď na  otázku, kterým pacientům 
skutečně prospívá nutriční intervence a jaké jsou dlouhodobé výsledky ve smys-
lu návratu fyzických funkcí a kvality života.

Budoucí studie, např. TOP UP, by měly zahrnovat pouze pacienty s  vyso-
kým rizikem a  vyhodnocovat širší spektrum než pouze tradiční parametry 
intenzivní péče (28 denní mortalita, doba UPV, doba pobytu na  JIP apod.). 
Nezpochybnitelná zůstává preference enterální cesty, implementace protokolů 
a snaha o přesné dávkování energie a proteinu.
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22 Svalová slabost kriticky nemocných – role 
mitochondriální dysfunkce kosterního svalu

Jiroutková	K.1,	Ziak	J.1,	Krajčová	A.1,	Džupa	V.2,	Fric	M.3,	Duška	F.1

1Laboratoř	bioenergetiky	3.	lékařské	fakulty	Univerzity	Karlovy,	2Ortopedicko-
traumatologická	klinika	3.	LF	UK	a FNKV,	3Klinika	anesteziologie	a resuscitace	
3.	LF	UK	a FNKV

Úvod
Přežití kritického onemocnění je jen začátek - dlouhodobé přežití a  kva-

lita života jsou závislé na  znovuobnovení funkce nervově-svalového systému. 
Mitochondriální dysfunkce (bioenergetické selhání) se podílí na  rozvoji multi-
orgánové dysfunkce v akutním stadiu sepse a pravděpodobně i dalších kritic-
kých stavů. Role mitochondriální dysfunkce v patogenezi svalové slabosti kritic-
ky nemocných neni známa. 

Metody
Subjekty: kriticky nemocní na UPV po dobu >14 dní s těžkou svalovou slabos-

tí (MRC score <24 ve dvou testech s odstupem alespoň 24 hod), n=6. Kontroly: 
pacienti podstupující plánovanou operaci kyčelního kloubu, n=5. Informovaný 
souhlas získán od obou skupin. Biopsie svalu byla provedena Bergströmovou 
jehlou od  pacientů a  otevřenou technikou u  kontrol z  m. vastus lateralis. 
Homogenát nativního svalu byl zpracován pro vyšetření mitochondriální funkce 
kyslíkovou elektrodou (Oxygraph, Oroboros). Vyšetrována byla jednak celková 
mitochondriální kapacita po přidání substrátu, nadbytku ADP a odpřahovače, 
leak elektronů po  přidání inhibitoru ATPasy oligomycinu a  nemitochondriálni 
spotřeba kyslíku po přidání KCN. Ve druhém vzorku byla vyšetřována kapacita 
jednotlivých komplexů přidáním sekvencí substrát-inhibitor: komplex I  (malát/
alfaketoglutarát - rotenon), komplex II (sukcinát - malonát), komplex III (glyce-
rol-3-fosfát – antimycin A). Aktivita komplexu IV (askorbát/TMPD). Normalizace 
byla prováděna jednak na obsah proteinu (Bradford assay) a jednak na obsah 
mitochondrií (aktivita citatsynthasy).

Výsledky
Celková kapacita dýchacího řetězce se u kriticky nemocných se svalovou sla-

bostí a kontrol nelišila (43 vs 46), identický byl i leak protonů vnitřní mitochon-
driálni membránou (8.5 vs 8.0) a kapacita komplexů I (29 vs 26) a IV (78 vs 77). 
Aktivita komplexu II byla u pacientů se svalovou slabostí na úrovni 181 % aktivity 
zdravých kontrol (27 vs 15), trend k vyšší funkční kapacitě jevil i komplex III (11.6 
vs. 7.4). (Uváděná data jsou průměry hodnot normalizovaných na aktivitu citrat-
synthasy v pmol.s/nkat.)

Diskuse
Komplex II je místem, kde jsou do  dýchacího řetězce přiváděny elektrony 

z  beta-oxidace mastných kyselin. Pozorované změny mitochondriální funkce 
mohou znamenat adaptaci na vyšší závislost kosterniho svalu na mastných kyse-
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linách v  průběhu protrahovaného kritického stavu s  inzulinorezistencí a  nižší 
dostupností sacharidů. Předkládaná data jsou první prezentací předběžných 
výsledků, neboť nábor subjektů neni ukončen, stejně jako stanoveni koncent-
race proteinů westernblotty a funkční studie kapacity oxidace mastných kyselin 
na in vitro modelu kosterniho svalu. Jedná se o první studii funkce mitochondrií 
v jejich cytosolickém kontextu u kriticky nemocných.

Podpořeno grantem IGA NT 12319.

Aktivita 
kompl. I

Aktivita 
kompl. II

Aktivita 
kompl. III

Aktivita 
kompl. IV

Leak
Celková kapa-
cita dýchacího 

řetězce

ICUAW
29 

(sm.odch. 
19,75)

27 
(sm.odch. 

8,53)

11,6 
(sm.odch. 

3,21)

78 
(sm.odch. 

32,88)

8,5 
(sm.odch. 

3,22)

43 
(sm.odch. 

3,97)

kontrola
26 

(sm.odch. 
5,08)

15 
(sm.odch.

10,77)

7,4 
(sm.odch. 

5,0)

77
 (sm.odch. 

34,71)

8 
(sm.odch. 

2,68)

46 
(sm.odch. 

4,49)
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23 Je důležitější protein nebo energie?

Novák	F.

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

V  průběhu kritického stavu dochází k  vystupňované proteolýze a  zvýšení 
potřeby aminokyselin. Negativní proteinová bilance je za těchto okolností spoje-
na s vyšší morbiditou a mortalitou. Ztráta tělesných proteinů je však neodvratná 
i přes agresivní nutriční podporu. Navíc zvýšený přívod energie bez adekvátní 
suplementace proteinů může vést k zablokování utilizace tukových zásob a, jak 
víme z recentních studií se stabilními izotopy, jen dále zvyšuje nároky na endo-
genní zásoby proteinů jako zdroj aminokyselin pro glukoneogenezu.

 Série velkých randomizovaných studií nutriční podpory u kriticky nemocných 
publikovaných v  posledních třech letech ukazuje, že adekvátní dodávku ami-
nokyselin nejsme schopni dodat ani v rámci těchto studií, natož v klinické praxi. 
Důvodem je především nevhodný poměr makronutrientů v  průmyslově vyrá-
běných směsích all in one pro parenterální výživu. Velmi důležitým parametrem 
pro rozpis parenterální výživy u kriticky nemocných je poměr nebílkovinné ener-
gie v kCal (NPE)/ bílkovinný dusík v gramech (PN), který by podle recentních 
doporučení pro kriticky nemocné pacienty s dostatečnými tukovými zásobami 
měl být okolo 100 a v případech extrémní obezity pravděpodobně i nižší. Tyto 
parametry nesplňuje prakticky žádný průmyslově vyráběný vak na trhu. řešením 
tohoto problému, než farmaceutický průmysl dokáže na nové požadavky pra-
xe zareagovat, jsou buď individuálně připravované vaky v zařízeních, která jsou 
vybavena sterilní přípravnou, anebo extra infuze směsí aminokyselin ve většině 
ostatních nemocnic. Jen tak lze poměr NPE/PN  snížit na potřebné hodnoty.

 Závěrem nezbývá než konstatovat, že úvodní otázku nelze odpovědět, pro-
tože důležitý je správný poměr jak energie tak proteinů. Navíc aminokyseliny 
jsou rovněž důležitým energetickým substrátem zejména v  kritických stavech 
a kvalitivní složení jejich směsí bude v budoucnosti jistě zkoumaným a diskuto-
vaným tématem.
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25 Stopové prvky v kritických stavech

Kazda	A.1,	Brodská	H.1,	Valenta	J.2

1Ústav	lékařské	biochemie	a laboratorní	diagnostiky	1.	LF	UK	a VFN	Praha		
2Klinika	anesteziologie,	resuscitace	a intenzivní	medicíny	1.	LF	UK	a VFN	Praha

Problematika metabolismu a úhrady stopových prvků (dále STP) u nemocných 
v kritických stavech se výrazně liší od jejich metabolismu a potřeb za podmínek 
fyziologických nebo při méně závažných onemocněních. Problémy bilančního 
sledování a  monitorování léčby STP jsou následující: STP jsou ztráceny nejen 
močí, ale i drény, aspiráty, výpotky a hemodialýzou. Příjem je nejen definova-
nými přípravky STP, ale i jejich obsahem v transfuzích krve a infuzích albuminu, 
kontaminací roztoků aminokyselin nebo roztoků užívaných pro dialýzu a peri-
toneální dialýzu. Uplatňuje se i efekt z katabolismu svalů, při němž je uvolňován 
zinek. Lze předpokládat přímou úměrnost mezi zvýšenými požadavky na energii 
a bílkoviny a nároky na STP. Efekt podání lze těžko hodnotit, klinickému obrazu 
dominují příznaky základního onemocnění a komplexní léčby.

Studie STP v kritických stavech se nejčastěji týkají zinku, železa, mědi a selenu 
(dále Zn, Fe, Cu, Se).

Při reakci akutní fáze v odpovědi na trauma nebo sepsi působí interleukiny 
IL-1 a IL-6 redistribuci sérového Zn a Fe. Z cirkulace se tak odstraňují elementy 
podporující růst bakterií. Zn je vázán v metalothioneinu, Fe na ferritin a  lakto-
ferin. Referenční meze a běžně doporučený příjem všech těchto STP jsou uve-
deny na tabulce:

Prvek 
sérum μmol/l 

(mg/l)
moč μmol/

d(mg/d)

doporučený 
příjem e.v.   

μmol/d (mg/d)

doporučený
příjem p.v. 

μmol/d(mg/d)  

Zn
11-18 (0,7-

1,2)
 5-10 (0,3-0,6) 60-230 (4-15) 76  (5)

Fe
11-28 (0,6-
1,6) * 7-26 
(0,4-1,5)

140-160 
(8-9) * 280 

(16)
20 (1,2)

Cu
 +11-

20(0,7-1,3)
  <0,9 

(<0,06)
11-19 (0,7-

1,2)
5-8 (0,3-
1,3)

Se
0,89-1,65 

(70-130 μg/l)
 <0,38 

(<30 μg/l )
0,7-1,0 

(55-75 μg/d)
0,4-0,8 

(30-60 μg/d)

u Fe * ženy před menopauzou + u Cu hodnoty v séru u žen a dětí lehce vyšší

Zinek: je složkou 250 metaloenzymů, vč. polymeráz DNA a RNA. Je nezbytný 
pro strukturu bílkovin, řídících genovou expresi a pro nukleární bílkoviny půso-
bící jako transkripční faktory. Pro kritické stavy je typický pokles zinkémie a zvý-
šené ztráty Zn močí, event. dalšími sekrety. Jeho deficit je spojen se zhoršením 
imunitních funkcí a zvýšenou náchylností k infekcím. Jeho suplementace zrych-
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luje hojení ran. V literatuře se opakovaně setkáváme se snahou suplementovat 
Zn z uvedených důvodů nemocným i v kritických stavech, a to ve vyšších dáv-
kách než je běžné za jiných okolností.

Během reakce akutní fáze je bezpečná dávka Zn pod dvojnásobkem dávky 
běžné. Pro i.v. přívod je přípustné zvýšení o 30,5-61 µmol/d (2-4 mg). Dávkování 
lze zvýšit až s ústupem akutní fáze. Pozor, některé přípravky e.v. mohou obsaho-
vat nadstandardní množství Zn! Vyšší úhrada Zn u kriticky nemocných je dopo-
ručována u popálených. Při rozsahu 20-50 % popálení tělesného povrchu, je to 
kolem 380 µmol/d (25 mg) i  více, při rozsahu > 50 % až 760 µmol/d (50 mg). 
Při zvýšených ztrátách střevního obsahu hradit na 1000 ml 185-260 µmol (12-17 
mg).

Železo: jako součást hemoglobinu a myoglobinu je nezbytné pro přenos kys-
líku. Je složkou řady metaloenzymů, hlavně dehydrogenáz (mozek, svaly), podílí 
se na kognitivních funkcích i na imunitě (T-buňky).

V kritických stavech siderémie, jak již uvedeno, klesá. Vyšší sideremie je  spo-
jována s  rizikem bakteriémie a  zhoršením chemotaktických a  fagocytárních 
vlastností neutrofilů. Klesá fyziologická recyklace Fe, při které je po  rozpadu 
erytrocytů uvolněné Fe po pasáži přes transferrin reutilizováno při syntéze eryt-
roblastů. Mediátorem sekvestrace Fe z oběhu je  regulační hormon hepcidin, 
který snižuje absorpci Fe ve střevech a podporuje jeho vychytávání enterocyty, 
makrofágy a hepatocyty a v nich vazbu ve ferritinu. IL-1, IL-6 a TNF-α také tvorbu 
ferritinu zvyšují. Dochází k funkčnímu deficitu železa (FID), kdy anemičtí nemocní 
se SIRS mohou mít normální zásoby Fe, ale jeho nedostatek pro krvetvorbu. FID 
je definován více než 10 % hypochromních erytrocytů. Tuto definici splňuje při 
přijetí na JIP 35 % nemocných.

 V  literatuře se setkáváme s  pracemi popisujícími suplementaci Fe, někdy 
společně s  rekombinantním erytropoetinem, která snižuje potřebu transfuzí 
u  nemocných na  JIP. Avšak rozsáhlá studie EPIBACTAL na  988 hemodialyzo-
vaných prokázala, že vysoký přívod Fe je spojen s  rizikem bakteriémie. V  jiné 
recentní randomizované studii bylo 3 skupinám kardiochirurgických nemocných 
dodáno v  perioperačním období celkem: a) 300 mg Fe3+ i.v., b) 300 mg Fe3+ 
p.o., c) placebo. Nebyly rozdíly v potřebě transfuzí, ale zato došlo v suplemen-
tovaných skupinách k významnému zvýšení hodnot ferritinu, především ve sku-
pině s i.v. přívodem. Závěr studie: z hlediska snahy o úpravu anémie a snížení 
potřeby transfuzí se suplementace Fe ukázala neúčinná. Závěrem lze konstato-
vat, že přes více klinických pokusů se suplementací Fe v kritických stavech, kte-
ré uvádějí nezvýšený počet infekčních komplikací, nelze přívod Fe v současné 
době těmto nemocným doporučit. 

	Měď: je složkou metaloenzymů (oxydáz, hydroláz, superoxiddismutáz) nut-
nou pro jejich genovou expresi. Je nezbytná pro utilizace Fe při tvorbě transfer-
rinu a hemoglobinu. V kritických stavech kuprémie i ceruloplasmin, na který je 
Cu vázána během několika dnů stoupají. Deficit Cu hrozí při rozsáhlých popále-
ninách ztrátou popálenou plochou. Ztráty mohou trvat 3-8 týdnů, již po prvním 
týdnu je možná ztráta 20-40 % Cu z organismu. Při kontinuální hemodialýze byla 
zjištěna průměrná negativní bilance Cu 6,6 μmol/d. Příčinami deficitu jsou i sto-
mie zažívacího traktu s vysokou sekrecí a malnutrice. Následky deficitu: nehojící 
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se rány, osteoporóza, bolesti kloubů pro periostální apozice, fibróza myokardu, 
zhoršená elasticita cév, tvorba katecholaminů a myelinu v nervové tkáni, pete-
chie. Hematologicky mikrocytární hypochromní anémie nereagující na  přívod 
Fe, leukopenie, poklesy kuprémie, ceruloplasminu a Cu v erytrocytech. Je poru-
cha tolerance glukózy, vyšší cholesterol, triacylglyceroly a alkalická fosfatáza.

 Zvýšená suplementace u kritických stavů není obecně doporučována, přívod 
jako součást směsí STP není kritizován. U  rozsáhlých popálenin a  při ztrátách 
sekretů GIT se i.v. přívod doporučuje zvýšit na  20 μmol/d (1,3 mg). Sledovat 
i dlouhodobě dialyzované. U hepatopatií dávky poloviční, u cholestázy příjem 
Cu vyloučit.

 Selen: význam je připisován redoxním vlastnostem jeho sloučenin. 
Selenoenzymy glutathionperoxidázy chrání před peroxidy a hyrdoxylovými radi-
kály. Na Se jsou závislé jodtyronin dejodázy (změna tyroxinu v trijodtyronin). Se 
je nutný i pro působení thioredoxin reduktáz (redukce antioxidačního systému, 
účast na  syntéze DNA, zlepšení odpovědi na  glukokortikoidy. V  reakci akutní 
fáze Se inhibuje expresi adhezních molekul na  endotelu, je nutný pro funkci 
T-lymfocytů (imunita).

 V  kritických stavech jsou poklesy selenémie pravidlem, ztráty močí nejsou 
výrazně zvýšeny, pokles selenémie je vysvětlován vstupem do  tkání (ochrana 
před volnými radikály). Přežívající nemocní mývají vyšší selenémie než později 
zemřelí. Selenémie klesá s tíží stavu v řadě SIRS, sepse, těžká sepse a septický 
šok. Selenémie během prvních 48 hodin na JIP jsou ve vztahu k tíži dalšího prů-
běhu, vývoji SIRS a  víceorgánových dysfunkcí. Je publikována řada klinických 
studií s různě vysokými dávkami Se. V těchto studiích je prokazována řada přízni-
vých efektů a trendy k zlepšené prognóze. Statistické významné přežití bylo ale 
zjištěno pouze v jediné multicentrické studii.

 Doporučený	příjem: v průběhu času se názory na optimální dávky mění. Se 
je možno přivádět intenzivně léčeným spolu s dalšími mikronutrienty v základ-
ních substitučních dávkách. Jako vyšší dávky bez rizika škodlivého efektu jsou 
doporučovány denní přívody 5,1 μmol (400 μg) i.v. Nepříznivý efekt nehrozí při 
dávkování do 8,9 μmol/d (700 μg/d). Při uvedeném a někdy ještě vyšším dáv-
kování je léčba zahajována dávkou bolusovou, další dávky jsou podávány kon-
tinuálně v rámci infuzní léčby. Sami jsme v rozsáhlé randomizované studii 150 
nemocných resuscitační stanice  podávali 14 dní i.v. Se v dávkách 500 μg/d 75 
nemocným, ostatní s běžnou substitucí tvořili skupinu kontrolní. U suplemento-
vaných bylo rychlé, významné zvýšení selenémie i glutathionperoxidázy v séru. 
Významně byla  ovlivněna úprava snížených  hodnot cholesterolu, prealbumi-
nu a zvýšených hodnot CRP. Významná byla i negativní korelace mezi selenémií 
a  hodnotami PCT, CRP a  SOFA. Z  hlediska mortality byly trendy ve  prospěch 
suplementovaných v celém souboru i s přihlédnutím k skóre SOFA a APACHE II, 
významnost těchto vztahů ale neprokázána nebyla.



XXX. Mez inárodní  kongres  SKVIMP

59LéKAřSKá SEKCE

26 Dlouhodobé cévní vstupy pro domácí parenterální 
výživu a hospitalizace

Wohl	P.,	Kopecký	J.,	Baštová	H.

Centrum	diabetologie	IKEM

Nutriční tunelizované katetry jsou vitální součástí programu domácí parente-
rální výživy (DPV). Vzhledem ke skutečnosti, že je celkový počet centrálních žil 
limitován je péče o cévní vstup naprosto zásadním  postupem. Selhání cévních 
vstupů je život ohrožující stav a za hospitalizace je spojena s velmi vysokým rizi-
kem ztráty těchto katetrů. Cílem péče v průběhu hospitalizace je zábranit zejmé-
na kontaminaci a poškození katetrů a ve svém důsledku vzniku katetrové sepse.

V případě přijetí nemocného na DPV na oddělení je prvním krokem zjistit jaký 
má nemocný cévní vstup (venózní port, Broviac, Hickman), do které centrální žíly 
je katetr zaveden, jaká byla použita  katetrová zátka (taurolidin, taurolidin s hep-
arinem, FR či jiná) a kdo je ošetřující lékař resp. jaké je centrum DPV). Nemocný 
by měl mít u  sebe kartu pacienta na  DPV, která obsahuje mnoho důležitých 
dat k dispozici. Současně je nutné kontaktovat poskytovatele DPV pro daného 
nemocného / agentura domácí péče, rodina, přátelé/ a zjistit aktuální resp. dlou-
hodobý režim DPV.

Postup se liší jedná-li se o  akutní stav, který ohrožuje život či jde-li o  elek-
tivní hospitalizaci. Nutriční katetr lze samozřejmě použít ve vitálních indikacích 
ohrožujících život. Doporučeným postupem při přijetí je ale uzavření katetru 
antimikrobiální zátkou a založení nového vstupu. Péče o tento vstup by měla být 
shodná jako o trvalý vstup a každý další cévní vstup by měl být ošetřován jako 
trvalý nutriční katetr. Tento postup umožní v časné fázi snížení rizika a pravděpo-
dobnost kontaminace a infekce katetru. Dalším důležitým pravidlem je neodta-
hovat z katetru (a je-li indikace pak nikdy při teplotě). Pokud možno neapliko-
vat jiné roztoky než parenterální výživu.  Výjimkou mohou být antibiotika, která 
za indivudálních situací lze do katetru podat. Krevní deriváty se do katetru v jiné 
než vitální indikaci nesmí podat. V  případě jakékoliv manipulace je vždy nut-
né dodržet pravidla, která minimalizují riziko infekčních komplikací. Je-li katetr 
zaveden již delší čas (týdny-měsíce) je spíše riziko infekce intraluminární cestou 
a proto je vhodné používat antimikrobiální zátky /např. taurolidin/. Zátka by měla 
být v nepoužívaném katetru (zejména více-luminální katetry) co nejdéle, ale je 
třeba ji měnit za hospitalizace, kdy je opět doporučené tuto zátku neodtaho-
vat. Další součástí postupu je rovněž aplikace 70% etanolu na zevní část katetru.  
Intraluminární cesta infekce je pravděpodobně největším rizikem ztráty katet-
ru, i když vznik tunelitidy může nastat i v delším odstupu po zavedení. Lokální 
léčba zevního vyustění by se měla provádět 1x týdně zaškolenou sestrou pro 
DPV (lokální aplikace 2% chlorhexidinu). Za situace, kdy je nemocný schopen si 
napojení i odpojení roztoků schopen provádět sám, je pak vhodné, aby nemoc-
ný měl jednolůžkový pokoj s vybavením a  tuto činnost lze ponechat na nemoc-
ném.  Problematickou situací je stav, kdy je nemocný v septickém stavu a je řeše-
na diferenciálně diagnostická otázka příčiny sepse a tím se uvažuje o odstranění 
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nutričního katetru. Je-li katetr uzavřen ihned na začátku hospitalizace, tak je větší 
pravděpodobnost, že katetr nebyl infikován, i když toto neplatí absolutně. Zde je 
postup vždy individuální (dle klinického stavu zhodnocení výsledků mikrobiolo-
gického hodnocení atp). V případě orgánově komplikovaného septického šoku 
je ale odstranění katetru plně indikované. Postup léčby katetru je dle klinické 
závažnosti a) s odstraněním katetru b) ponecháním in situ. Zde rozhoduje klinic-
ký stav a výsledek mikrobiologického vyšetření (staphylococcus aureus, myko-
tické infekce) a  nelze doporučit  jednoznačně platný postup. Závěrem, cílem 
presentace je podat informace a specifika péče o nemocné na DPV s ohledem 
na význam nutričních katetrů. V dané oblasti nejsou  jasně definované doporu-
čené postupy, proto je presentace spíše zamyšlením nad touto složitou proble-
matikou.
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28 Nutriční intervence u pacientů s chronickým střevním 
pseudoobstrukčním syndromem

Zárubová	K.1,	Fencl	F.1,	Konopásková	K.2,	Stýblová	J.2,	Tejnická	J.1,	
Bronský	J.1

1Pediatrická	klinika	2.	LF	UK	a FN	Motol	 	 	 	
2Klinika	dětské	chirurgie	2.	LF	UK	a FN	Motol

Chronický střevní pseudoobstrukční syndrom (Chronic intestinal pseudo-
obstruction – CIPO) je charakterizován závažnou poruchou střevní motility, která 
se může manifestovat jako příznaky střevní obstrukce. CIPO může být jak vroze-
ný, tak získaný. Sekundární CIPO bývá diagnostikován např. u pacientů s nádoro-
vými onemocněními. Symptomy se objevují ze všech etáží GIT (zvracení, nauzea, 
bolesti břicha, průjmy, zácpa), závisí na místě postižení. U dětí často pozorujeme 
jako jeden z podstatných projevů neprospívání, problémy s příjmem potravy lze 
zpětně u těchto pacientů vysledovat až do kojeneckého věku.

Všechny tyto symptomy jsou ale velmi nespecifické. Někteří pacienti dospějí 
ještě před diagnózou k operačnímu výkonu pro ileózní stav, kdy není mecha-
nická překážka ve střevě nalezena. Příčina tohoto onemocnění se může vysky-
tovat jak na úrovni nervů, tak hladké svaloviny. I pacienti s podobným fenoty-
pem mohou mít odlišné genetické pozadí. U některých pacientů zůstává důvod 
neobjasněn.

Nutriční intervence u  dětí s  pseudoobstrukčním syndromem může zlepšit 
nejen jejich psychomotorický vývoj, který je výrazně ovlivněn neprospíváním 
a  opakovanými úbytky na  váze, ale také jejich kvalitu života. Část pacientů je 
schopná tolerovat enterální výživu v různém množství (sipping), popř. přijímat 
alespoň jiné tekutiny. Další pacienty je ovšem nutno živit cestou totální parente-
rální výživy se všemi jejími riziky a nutností zaučení starajících se osob.

Na Pediatrické klinice 2. LF a FN Motol je sledováno 5 pacientů na domá-
cí parenterální výživě, další pacienti jsou sledováni na Klinice dětské chirurgie 
FNM a Klinice dětské hematologie a onkologie. Část z nich tvoří děti s CIPO, 
některé jsou na totální parenterální výživě. U některých je využití parenterálního 
přístupu nutné pouze při zhoršení stavu nebo po operačních výkonech, jinak se 
u nich využívá i kontinuální a bolusové podávání výživy sondou.
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29 Etanolová zátka v terapii a prevenci katetrových sepsí 
u dětských pacientů na domácí parenterální výživě - 
praktické zkušenosti

Fencl	F.,	Tejnická	J.,	Bronský	J.

Pediatrická	klinika	FN	Motol

Infekční komplikace patří k  nejčastějším komplikacím spojeným s  aplikací 
parenterální výživy. Velmi závažné až potenciálně život ohrožující jsou systémo-
vé infekce - katetrové sepse. Představují jednu z nejvýznamnějších příčin morbi-
dity a mortality u kriticky nemocných pacientů, v této skupině pacientů uvádějí 
některé práce až 25% mortalitu. Incidence se velmi liší, jednotlivé práce uvádějí 
nejčastěji 0,2–7,2 sepsí/1000 katetrových dnů (nízká čísla platí obvykle pro sta-
bilní pacienty na domácí parenterální výživě (DPV), vysoká incidence je u akut-
ních kriticky nemocných pacientů na  jednotkách intenzivní péče). Etiologie 
katetrových sepsí je následující: Staphylococcus koaguláza negativní (30–40 
%), Staphylococcus aureus (15–20 %), G-bakterie (30–40 %), Candida species 
(6–9 %), polymikrobiální infekce (12 %). Nezbytná je proto včasná diagnostika 
vycházející z  klinického stavu, laboratorních a  mikrobiologických metod zahr-
nujících opakované odběry hemokultur z  periferie, případně i  z  CŽK (odběr 
hemokultur zejména z dlouhodobých CŽK je kontroverzní a není jednoznačně 
doporučován, na našem pracovišti je obvykle prováděn). Platí, že již při pode-
zření na katetrovou sepsi má být ihned zahájena adekvátní léčba. Existují dva 
základní terapeutické přístupy ke katetrové sepsi. První zahrnuje extrakci katetru 
a systémovou intravenózní antibiotickou léčbu, volena bývá typicky u krátkodo-
bého CŽK u  pacienta s  možností zajištění nového žilního vstupu. Používají se 
antibiotika cílená na G+ koky, empirickým antibiotikem v úvodu léčby je obvyk-
le vankomycin nebo teikoplanin, dále podle etiologického agens a  jeho citli-
vosti. U dlouhodobého CŽK bývá metodou volby pokus o konzervativní léčbu 
se zachováním CŽK in situ, tento postup zahrnuje systémová antibiotika (volba 
stejná jako v prvním případě) a lokální aplikaci baktericidního roztoku do CŽK. 
Používá se variantně roztok obsahující antibiotikum a  heparin, nověji vysoko-
procentní (např. 70%) roztok sterilního etanolu. Objem etanolové zátky by měl 
představovat cca 120% objemu katetru. Z  dosud provedených studií vyplývá 
minimálně stejná, spíše však vyšší terapeutická efektivita etanolu ve  srovnání 
s antibiotickou zátkou. Její výhodou je rovněž fakt, že etanol rozpouští biofilm 
na povrchu katetru. K dalším výhodám patří minimální toxicita etanolu, jedno-
duchost aplikace etanolové zátky, absence rizika bakteriální rezistence na anti-
biotikum použité k uzavření katetru v úvodu léčby, v neposlední řadě je etanol 
výhodný i ekonomicky. Součástí léčby je zajištění periferního žilního vstupu pro 
aplikaci léků a  infuzních roztoků, vyřazení požívání CŽK po  dobu antibiotické 
terapie a nízkomolekulární heparin jako prevence trombotizace centrálního žil-
ního řečiště. Délka antibiotické léčby je doporučována 10-14 dní, před ukon-
čením je nezbytná opakovaně negativní hemokultura. Pokud není periferní žilní 
vstup dostupný, je možné využít stávající CŽK a baktericidní zátku aplikovat jen 
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na část dne (nejčastěji se udává alespoň 6-10 hodin denně), tento postup však 
představuje určité riziko v podobě trombóz a infekčních embolů (např. osteo-
myelitida). Úspěšnost takové léčby bývá kolem 65-80 %. K extrakci dlouhodobé-
ho CŽK v souvislosti s infekcí se přistupuje obvykle jen za následujících okolností 
- septický šok, hemodynamicky nestabilní pacient, orgánové selhání, komplika-
ce sepse - trombóza velké cévy, endokarditida, periferní septická embolizace, 
mykotická etiologie infekce, přetrvávající pozitivní hemokultura/ projevy sepse 
po 72 h antibiotické terapie, lokální komplikace (tunelitida, infekce komůrky por-
tu), relaps infekce po ukončení antibiotické léčby. Strategii léčby katetrové sep-
se však zvažujeme vždy individuálně s ohledem na omezené možnosti případné 
další kanylace centrálního žilního řečiště.

V poslední době je diskutována i možnost aplikace etanolové zátky jako pre-
vence rozvoje katetrové sepse u pacientů s anamnézou častých katetrových sep-
sí. Dostupné práce jsou v  tomto smyslu poměrně optimistické, např. Oliveira 
et al. uvádí až 81% pokles výskytu katetrových sepsí a až 72% pokles nutnosti 
výměn centrálních žilních katetrů. Dosud dostupné zkušenosti z našeho praco-
viště jsou ve shodě s  těmito závěry. Etanolová zátka byla na našem pracovišti 
nasazena profylakticky u pacienta s opakovanými sepsemi (4 sepse v průběhu 
32 měsíců - tedy 1 sepse na 8 měsíců DPV), od zahájení pravidelného používání 
etanolové zátky (aplikace 1x týdně) do současnosti uplynulo období 20 měsíců 
bez výskytu katetrové sepse. V přepočtu na počty vstupů do CŽK při zohlednění 
počtu vaků DPV prodělal pacient 1 sepsi na 240 vstupů do CŽK, nyní je při pra-
videlné aplikaci etanolové zátky po 320 vstupech do CŽK bez prodělané sepse.
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31 Diabetická dieta v nemocnici

Starnovská	T.

Oddělení	stravování	a klinické	výživy,	TN,	Praha

Úvod: Diabetická dieta je v nemocnicích velmi často používanou dietou pro 
hospitalizované nemocné. Nová odborná doporučení pro stravování diabeti-
ků však nejsou plně aplikovatelná v podmínkách nemocničního stravování a to 
z více důvodů.

Cílem prezentace je upozornit na  rozpor mezi požadavky na  stravování 
diabetiků podle aktuálních guidelines odborné společnosti a  realitou potřeb 
hospitalizovaných nemocných a podmínek stravování nemocných v nemocnič-
ních podmínkách. Ve  vazbě na  prezentované souvislosti otevřít tuto tématiku 
k  odborné diskuzi, jejímž cílem je připravit standard pro aplikaci současných 
doporučení do výživy v nemocnicích.

Charakteristika	souboru	a metodika:	Rozbor současných doporučení odbor-
ných guidelines ve vazbě na nutriční potřeby hospitalizovaných. Rozbor problé-
mů nemocných diabetiků s příjmem stravy a využitím živin. Rozbor podmínek 
realizace stravování pro nemocné.  

Závěr: Prezentované potřeby nemocných ve  srovnání s  doporučeným 
složením stravy pro diabetiky a možnosti jejich realizace v podmínkách stravo-
vání nemocných v nemocnici navrhuji jako podklad pro odbornou diskuzi a pří-
pravu pravidel stravování diabetiků v nemocnicích.

LéKAřSKá SEKCE
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32 Dieta diabetika při sportu

Brunerová	L.

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

Pohybová aktivita je u všech typů diabetu chápána všeobecně jako přínosná, 
neboť vede ke zlepšení metabolického profilu (zvláště u diabetiků 2. typu), zvý-
šení inzulinové senzitivity, snížení hmotnosti a kardiovaskulárního rizika a zvýšení 
kvality života. Stinnou stranou pohybové aktivity u diabetiků (zvláště 1. typu, pří-
padně 2. typu, léčených hypoglykemizujícími orálními antidiabetiky) jsou hypo-
glykémie, které se při pohybové aktivitě či různě dlouhou dobu (obvykle několik 
hodin) po jejím skončení vyskytují často. 

K maximálnímu vytěžení benefitů a naopak minimalizaci rizik pohybové akti-
vity u diabetiků přispívá zásadní měrou edukace pacientů o nutnosti frekvent-
ního selfmonitoringu (včetně využití např. kontinuální monitorace), o  úpravě 
léčebného (inzulinového) režimu v  průběhu, po  (a  případně před) pohybové 
aktivitě a samozřejmě také dietní doporučení. Zásadní informaci představuje typ 
plánované pohybové aktivity, neboť aerobní a anaerobní pohybová aktivita mají 
zásadně rozdílný vliv na glykémii. Zatímco u aerobních aktivit z důvodu relativní 
hyperinzulinémie riziko hypoglykémie stoupá, u  anaerobních aktivit glykémie 
zůstává stacionární či mírně roste. Vhodná skladba pohybové aktivity (např. zařa-
zení krátkých intervalů anaerobní aktivity o vysoké intenzitě k aerobnímu cvičení) 
může riziko hypoglykémie výrazně snížit. 

Obecně lze říci, že dietní doporučení pro sportující diabetiky odpovídají 
doporučením pro nediabetickou populaci.

Doporučení diabetikům 1. typu k úpravě režimu kolem pohybové aktivity lze 
shrnout do několika bodů:

Snížit dávku inzulinu před cvičením, je-li plánovaná doba cvičení delší než 30 
minut (míra snížení je individuální).

Pohybovou aktivitu zahájit v  případě glykémie v  rozmezí cca 5-13 mmol/l 
(optimálně 6-8 mmol/l), při glykémii nad 14 mmol/l (+ přítomnosti ketolátek) při-
dat korekční bolus a necvičit, při glykémii pod 5,5 požít cca 50 g sacharidů před 
cvičením a sacharidy doplňovat frekventněji při cvičení za častějšího selfmoni-
toringu. U osob léčených konvenčním inzulinovým režimem (diabetici 2. typu) 
nezařazovat pohybovou aktivitu do doby s předpokládaným vrcholem účinku 
aplikované inzulinu.

Podle pohybové aktivity zvolit vhodné aplikační místo inzulinu (obvykle opti-
málně břicho).

Zařadit svačinu s nízkým glykemickým indexem (v množství cca 20-50 g dle 
glykémie) a hydratovat (cca 500 ml tekutiny) před cvičením.

Během pohybové aktivity střední a vyšší intenzity (při jejím trvání delším než 1 
hodinu) je třeba konzumovat každých 30-60 minut 30-60 g sacharidů o vysokém 
glykemickém indexu (například ve formě sacharidových nápojů, sacharidových 
gelů či ovoce). Při aktivitě trvající déle než hodinu je třeba doplňovat tekutiny 
(cca 250 ml každých 15-20 minut).

LéKAřSKá SEKCE
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Vzhledem k  riziku hypoglykémie po  sportovním výkonu (obvykle několik 
hodin, výjimečně den) je třeba po výkonu doplnit sacharidy + k obnově zásob 
glykogenu je vhodné po  výkonu vyšší intenzity zařadit cca 60 g sacharidů se 
středním/vysokým glykemickým indexem do  30 minut a  dále po  2 hodinách 
po  dobu 4-6 hodin, event. v  kombinaci s  aminokyselinami, obvykle je nutné 
snížit následující dávku inzulinu (míra snížení je individuální). 

Během výkonu vynechat alkohol a velmi omezit jeho konzumaci po výkonu.
Sacharidovou superkompenzaci lze použít i u diabetiků 1. typu, je však třeba 

zvýšit dávky inzulinu (odpovídající množství konzumovaných sacharidů).
Před anaerobní pohybovou aktivitou se nedoporučuje snižovat dávku inzuli-

nu, k prevenci obvyklého vzestupu glykémie při anaerobním výkonu se nedopo-
ručuje dávku inzulinu před a po výkonu zvyšovat, ani se nedoporučuje zásadně 
snižovat příjem sacharidů při výkonu (riziko snížení výkonnosti).

Pacienti léčení inzulinem mohou závodit pouze v případě terapeutické výjim-
ky udělené na inzulin (inzulin je považován za doping).

Pro diabetiky je vhodné vedení deníku sportovní aktivity, včetně zanesených 
úprav léčebného režimu, dávek sacharidů a monitorace glykémie, což může při-
spět k lepšímu zvládání selfmanagementu diabetu při pohybové aktivitě.

Diabetici by měli být podporování ve fyzické aktivitě, neboť fyzická aktivita je 
spojena s četnými pozitivními účinky. K prevenci závažné komplikace - hypogly-
kémie při a po pohybové aktivitě je však třeba pacienty řádně edukovat o úpra-
vě inzulinového režimu a dietních doporučeních.

Literatura:
Diabetes and sports nutrition. Australian Sports Commission. Dostupné online:
http://www.ausport.gov.au/ais/nutrition/factsheets/special_diets/diabetes_		
and_sports_nutrition

Diabetes a sport, Rušavý, Brož a kol., Maxdorf, Praha, 2012.

Advances	in	exercise	,	physical	activity	,	and	diabetes	mellitus . Riddell MC,
Miadovnik L, Simms M, Li B, Zisser H. Diabetes Technol Ther. 2013 Feb;15
Suppl 1:S96-106. doi: 10.1089/dia.2013.1511.

Exercise	and	diabetes. Zisser H, Gong P, Kelley CM, Seidman JS, Riddell MC.
Int J Clin Pract Suppl. 2011 Feb;(170):71-5. doi: 10.1111/j.1742-
241.2010.02581.x.

Effects of different types of acute and chronic (training) exercise on glycaemic 
control in type 1 diabetes mellitus: a meta-analysis. Tonoli	C	,	Heyman	E	,
Roelands	B	,	Buyse	L	,	Cheung	SS	,	Berthoin	S ,	Meeusen	R	.	Sports	Med. 2012
Dec 1;42(12):1059-80. doi: 10.2165/11635380-000000000-00000.
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33 Měření síly stisku ruky jako ukazatel nutričního rizika 
a efektu nutriční podpory

Dvořáková	H.,	Sochorovská	L.,	Beneš	P.

Nemocnice	Na Homolce,	Praha

Úvod:
 Síla stisku je jedním z funkčních ukazatelů nutričního stavu. Dosud je při vyšet-

ření nutričního stavu používaná většinou „podvědomě“ kvalitativně jako součást 
celkového dojmu.

Cíl:
 Vyzkoušet praktickou použitelnost objektivního měření síly stisku ruky 

v nemocniční praxi.

Použité	metody:
 Byla měřena síla stisku ruky ručním dynamometrem KERN MAP u  skupiny 

zdravých zaměstnanců a u skupiny pacientů standardizovanou metodou na lůž-
ku (časné odpoledne, sedící pacient, dominantní ruka, 3 stisky a aritmetický prů-
měr z nich). V případě probíhající nutriční intervence bylo měření opakováno 
každých 5 dní.

•  Kazuistiky hospitalizovaných pacientů v  porovnání s  nehospitalizovanými 
osobami (personál nemocnice) - teoretická část

•  Handgrip (ruční dynamometr KERN MAP) - praktická část

Předběžné	závěry:
1)  Měření síly stisku ruky je dobře použitelné k objektivnímu rozvrstvení paci-

entů do různě rizikových skupin a tím k přesnější indikaci potřeby nutriční 
intervence (např.: k sippingu).

2)  Opakované měření vede k bližšímu kontaktu nutričního terapeuta s paci-
entem a k většímu zamyšlení nad dalším postupem.

LéKAřSKá SEKCE
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34 Kdo je dietolog? 

Kohout	P.

Interní	oddělení	a Centrum	výživy,	Thomayerova	nemocnice,	Praha

Dietologie je věda o dietách, tedy o  léčebné stravě. Dieta by měla ovlivnit 
stav a průběh onemocnění, měla by být definována obsahem energie či jednot-
livých živin (např. dieta diabetická, redukční, nízkocholesterolová) nebo absencí 
živiny škodlivé (např. dieta bezlepková, bezlaktózová). Dietolog je lékař zabýva-
jící se dietologií, tedy ten, který využívá k léčbě léčebnou stravu a rozvíjí pově-
domí o dietologii. 

 Nutricionista je lékař zabývající se klinickou či léčebnou výživou, do  které 
mimo diety patří i umělá výživa, ať již enterální včetně sippingu, tak parenterální. 

 Kromě lékařů se dietologií zabývají a v léčebných zařízeních prakticky aplikují 
absolventi (absolventky) nelékařského vysokoškolského studia – nutriční	 tera-
peuti,	terapeutky, kteří nahradili v aplikaci léčebné stravy a vyšetření nutričního 
stavu pacientů dietní	 sestry, absolventky středoškolského odborného studia. 
Zvýšením nároků na tuto profesi jsme se přiblížili praxi v zahraničí, kde nutrič-
ní terapeuti odpovídají nejen za léčebnou stravu, ale částečně též za léčebnou 
výživu až do úrovně aplikace enterální výživy. Dle definice Australské společnosti 
dietních sester nutriční	terapeut	(dietitian) aplikuje umění a vědu lidské výživy, 
aby pomohl lidem obecně a pacientům zvláště pochopit souvislost mezi jídlem 
a zdravím a provádí dietní změny s cílem zlepšit a udržet zdraví a předejít a léčit 
onemocnění a konkrétní choroby. 

 Výživový	specialista nebo odborník	na výživu je blíže nespecifikovaná pro-
fese, kterou může vykonávat kdokoliv, kdo požádá o živnostenský list bez toho, 
aby mohl být kýmkoliv nucen k doložení jakéhokoliv vzdělání či praxe v oboru. 

 Dietologové a nutriční terapeuti mohou předepisovat a doporučovat dietní 
opatření u zdravých i nemocných, výživový specialista se o nemocné starat nes-
mí, může doporučovat dietní opatření u zdravých. 

 Realita je však odlišná, lidé bez vzdělání se rádi honosí titulem dietolog, jak se 
lze přesvědčit na internetových serverech a úmyslně tak využívají titul, který jim 
nepatří k tomu, aby zavádějícím způsobem ovlivňovali veřejnost. 
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35 Místo enterální výživy u akutní pankreatitidy 

Šenkyřík	M.,	Dastych	M.

Interní	gastroenteroologická	klinika,	Fakultní	nemocnice	Brno	–	Bohunice

Pankreatická sekrece je ovlivněna cefalickou, gastrickou a intestinální reakcí 
na přísun výživy. Koncept pankreatického klidu v hojení akutního zánětu je stále 
spojován s poklesem pankreatické sekrece a bolesti.

Současné poznatky jasně dokládají význam enterální výživy v  redukci vzni-
ku pankreatické infekce, multiorgánového selhání, potřeby chirurgické inter-
vence i mortality, zvláště při jejím časném podání pacientům se středně těžkou 
a těžkou akutní pankreatitidou.

 I když složení enterální výživy ovlivňuje pankreatickou sekreci, nebyly naleze-
ny významné rozdíly mezi podáním semielementárních a polymerních formulí 
enterální výživy, pokud je tato tolerována. Imunonutrice a další specifické postu-
py zatím nevedly ke zlepšení výsledků léčby pacientů s akutní pankreatitidou.

Kontinuální podání, zvláště u pacientů se závažnějším průběhem, je považo-
váno za výhodnější než bolusové.

Přestože je stále preferováno tradiční nasojejunální podání enterální výživy, 
objevují se nová data o bezpečnosti intragastrického podávání, které reduku-
je u části pacientů potřebu radiologické nebo endoskopické intervence, nutné 
k zavedení nasojejunální sondy. Dosud však bylo provedeno málo studií, kte-
ré by nás opravňovaly k jednoznačnému doporučení takového postupu. I přes 
monitoraci gastrických zbytků ze sondy je zde i nezanedbatelné riziko aspirace, 
zvláště u pacientů v těžkém stavu.

Realimentaci pacienta po proběhlé středně těžké a těžké akutní pankreatitidě 
je možné bezpečně doporučit až po normalizaci laboratorních parametrů, při 
absenci bolestí a vyřešení obstrukce výtoku žaludku resp. vyřešení komplikací 
pankreatitidy. Naopak u pacientů s lehkým průběhem akutní pankreatitidy rea-
limentaci zahajujeme co nejdříve po odeznění akutních potíží a při sestupném 
laboratorním trendu amyláz, nejlépe nízkotučnou pevnou dietou.
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36 Těžká akutní pankreatitida – místo pro dlouhodobou 
sondovou výživu - pro a proti

Kohout	P.1,2,	Čermáková	D.1,2,	Vejmelka	J.1

1Interní	oddělení	a 2Centrum	výživy,	Thomayerova	nemocnice,	Praha

Akutní pankreatitida je zánětlivé onemocnění slinivky břišní různé etiologie 
a  různé tíže. Primární léčbou je tekutinová resuscitace, cílem následné léčby 
je minimalizovat riziko infekčních komplikací a chirurgické intervence. U lehké 
pankreatitidy je povolen perorální příjem od začátku onemocnění, u těžké akut-
ní pankreatitidy je preferována enterální výživa jako prostředek snížení rizika 
infekčních komplikací (Tenner). V literatuře nelze nalézt jednoznačné doporuče-
ní, jak dlouho pacientům podávat enterální výživu.

V pilotní studii 32 pacientů s akutní pankreatitidou CTSI více než 4 (středně 
těžká a těžká pankreatitida dle modifikované Atlantské klasifikace z roku 2013 
(Banks) bylo zahájeno podání enterální výživy nasojejunální sondou do  48 
hodin. Průměrná délka hospitalizace byla 12 dní.  Enterální výživa byla v závis-
losti na tíži pankreatitidy a toleranci perorálního příjmu 7 – 84 dní, chirurgická 
intervence byla realizována u 8 pacientů (25%), z toho u 5 elektivní cholecystek-
tomie, u 3 ostatních drenáž pseudocysty. U všech pacientů bylo možné chirur-
gický výkon realizovat elektivně po více než 4 týdnech od ataky akutní pankrea-
titidy. Průměrná redukce hmotnosti u našeho souboru pacientů s AP byla 1,5 kg.

Výsledky a  vlastní zkušenosti vedly k  založení pracovní skupiny pro akutní 
pankreatitidu s  vypracováním protokolu léčby, který bude následně prospek-
tivně evaluován. 

Diskuze a závěr: Výhodou dlouhodobé enterální výživy je snížení rizika časné 
chirurgické intervence, recidivy akutní pankreatitidy s rehospitalizacemi a infekč-
ními komplikacemi, dále možnost relativně časného propuštění do  domácí 
péče a stabilizace hmotnosti pacientů, časná rehabilitace. Nevýhodou se může 
zdát nutnost zavedení nasojejunální sondy endoskopicky a pozdnější přechod 
k perorální realimentaci, zvýšená zátěž nutriční ambulance při sledování pacien-
tů v domácích podmínkách
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37 Dietní opatření a sipping u akutní pankreatitidy - fat free 
vs. běžné přípravky

Vejmelka	J.

MJIP	Interního	oddělení	Thomayerovy	nemocnice	Praha

Obvyklá kritéria k zahájení perorální realimentace pacientů s  lehkou akutní 
pankreatitidou jsou:

a) nepřítomnost abdominální bolesti,
b) nepřítomnost nauzey, zvracení, návrat chuti k jídlu,
c) nepřítomnost komplikací akutní pankreatitidy.

Limitacemi časného využití perorální realimentace jsou tedy: abdominální 
bolest, averze vůči stravě, nauzea, zvracení, žaludeční atonie, paralytický ileus, 
parciální duodenální obstrukce daná edémem pankreatu. K perorální realimen-
taci pacientů s mírnou akutní pankreatitidou tak můžeme přistoupit pouze při 
nepřítomnosti všech těchto příznaků a navíc při nepřítomnosti a nízkém riziku 
rozvoje komplikací akutní pankreatitidy.

Lze v rámci nutriční péče o pacienta s lehkou akutní pankreatitidou, ve svět-
le současných poznatků, považovat perorální realimentaci nízkotučnou kašovi-
tou a pevnou stravou ve srovnání se sippingem za bezpečný způsob v prevenci 
abdominálních bolestí a  rozvoje komplikací lehké akutní pankreatitidy? Může 
navíc časné podání kašovité a pevné stravy zkrátit dobu hospitalizace pacienta?

Metaanalýza (Wen-Bo Meng 2011) 3 randomizovaných studií (Moraes et al. 
2010, Jacobson et al. 2007,

Sathiaraj et al. 2008) s celkovým počtem hodnocených pacientů 362 dospěla 
k závěru, že kašovitá a pevná dieta (s nízkým obsahem tuku) nezvýšily rekurenci 
bolestí břicha po zahájení perorální realimentace ve srovnání se sippingem (RR 
pro kašovitou dietu 0,95; 95% CI: 0,51-1,87; P=0,88 resp. RR pro pevnou dietu 
1,22; 95% CI: 0,69-2,16;P=0,49; RR pro obě diety dohromady pak bylo 0,80; 
95% CI: 0,47-1,36; p = 0,41).

Netekuté diety (tedy kašovitá, pevná) ve  srovnání s  tekutou signifikantně 
snížily délku hospitalizace průměrně o  1,18 (95% CI: 0,82-1,55; P <0,00001) 
a celkovou délku hospitalizace o 1,31 (95% CI: 0,45-2,17; p = 0,003). 

Riziko rekurence bolestí břicha při perorální realimentaci má pravděpodob-
ně souvislost s  délkou úvodní abdominální bolesti a  vyšším CTSI, jak vyplývá 
ze závěrů studie z  roku 2007 (Petrov), což je výsledek korelující i  se zjištěními 
Lévyho v multicentrické prospektivní studii uveřejněné v  roce 1997, dle které 
riziko rekurence bolestí rostlo, pokud byla sérová lipáza 3x vyšší než norma 
v den před zahájením realimentace. Riziko návratu abdominálních bolestí bři-
cha bylo vyšší i u pacientů s delší iniciální bolestí a vyšším CT skóre pankreatitidy.
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Chebli uveřejnil v roce 2005 studii 130 pacientů s lehkou akutní pankreatiti-
dou, které sledoval v období perorální realimentace: k rekurenci bolestí došlo 
u  24.6%, a  to nejčastěji 1. den (68.8%) a  2. den (28%). Rekurence korelovala 
s vyššími sérovými hladinami lipázy v den před zahájením realimentace, vyššími 
hladinami CRP 4. den a peripankreatickými tekutinovými kolekcemi (P < 0.01).

Otázkou nadále zůstává, do  jaké míry se máme při perorální realimentaci 
pacientů s lehkými pankreatitidami držet konceptu „pankreatického klidu“, kte-
rý je v souladu s Raginsovým modelem z roku 1973, a zda je dostatečně bez-
pečné a přínosné zahájit perorální příjem nejprve limitovaným objemem čirých 
tekutin, dále beztukovým sippingem, nízkotučnou tekutou dietou a posléze při 
dobré toleranci přejít na malé porce kašovité a pevné pankreatické diety s níz-
kým obsahem tuku. V tomto kontextu tedy zatím není zcela jasné, zda může být 
rekurence bolesti při perorální realimentaci způsobena velkými porcemi stravy, 
či zvýšením zánětlivých procesů v pankreatu při zvýšené produkci enterálních 
hormonů (cholecystokinin, motilin, serotonin) s  negativním trofickým efektem 
na pankreas s redukcí jeho prokrvení a se snížením střevní motility. 

Algoritmus šetrné perorální realimentace je na různých pracovištích odlišný 
a v současné době neexistuje jednoznačný konsensus ohledně jejího optimál-
ního průběhu.

Na našem pracovišti využíváme beztukový sipping u pacientů s iritací pankre-
atu a lehkou pankreatitidou, u nichž při předpokladu dalšího nekomplikované-
ho průběhu onemocnění primárně neindikujeme zavedení nazojejunální sondy 
a  zahájení časné sondové enterální výživy. Beztukovým sippingem navážeme 
na podávání čirých tekutin pacientovi. Je-li tento sipping v průběhu 24 hodin 
dobře tolerován, přecházíme dále na  nízkotučnou kašovitou dietu a  posléze 
na přísnou pankreatickou dietu (č. 4 s obsahem tuku 20 g). Možnost propuštění 
pacienta s akutní pankreatitidou hodnotíme mj. i s ohledem na jeho schopnost 
přijímat pevnou stravu, čehož lze postupně dosáhnout šetrnou perorální reali-
mentací.

Nadále zůstává nejasné, zda je beztukový sipping v  časné perorální reali-
mentaci bezpečnější než běžné přípravky sippingu. Rovněž nejednoznačná jsou 
doporučení ohledně načasování a délky aplikace sippingu u pacientů s iritacemi 
pankreatu a lehkou nekomplikovanou akutní pankreatitidou. řídíme se přede-
vším kalorickou hodnotou konzumované stravy a obsahem bílkovin při propuš-
tění, v případě nedostatečného obsahu v dietě (v případě přísné pankreatické 
i pankreatické diety) přidáváme přípravky enterální výživy určené k sippingu.

Bude jistě přínosné dále prokázat, jakou roli by mohl hrát (nejen beztukový) 
sipping při převodu pacienta z  domácí sondové enterální výživy na  normální 
perorální příjem.
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38 Chronická pankreatitida – nutriční léčba či substituce 
pankreatickými enzymy?

Novák	F.	

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

Rozvoj malnutrice a kachektizace v průběhu chronické pankreatitis má vel-
ký prognostický dopad. Přesná diagnostika zevně sekretorické insuficience 
umožňuje správnou indikaci substituční terapie pankreatickými enzymy (PERT). 
Předpokladem účinné PERT je její správné dávkování, časování vzhledem k pří-
jmu stravy a ve všech případech i doprovodná  nutriční léčba. Dietní opatření 
u chronické pankreatitis, která spočívají především ve zmenšení porcí a zvýše-
ní frekvence jídel, jsou základem u většiny případů. V tomto režimu u pacientů 
s rizikem rozvoje malnutrice indikujeme výživnou dietu. Restriktivní diety nejsou 
u  chronické pankreatitidy vzhledem k  riziku rozvoje malnutrice v  žádném pří-
padě indikovány. Cílem PERT nemá být pouze úleva od symptomů, ale přede-
vším udržení dobrého nutričního stavu. Pokud se toto nedaří navzdory podávání 
inhibitorů protonové pumpy a umělé výživě formou sippingu (pomáhá přede-
vším při zmenšování porcí a zvyšování frekvence jídel), je indikována invazivní 
nutriční podpora. Metodou volby je domácí částečná jejunální výživa s  využi-
tím oligomerních preparátů, alternativně lze zkusit toleranci polymerní formule 
v kombinaci s PERT. Posledně uvedená možnost je však při noční aplikaci výživy 
do jejunální sondy nebo stomie prakticky nerealizovatelná. Za optimální varian-
tu u refraktrétních pacientů na PERT s dietou a sippingem, se kterou má naše 
pracoviště zkušenosti a i s ohledem na publikované výsledky kasuistických sérií, 
považujeme noční hyperkalorickou oligomerní výživu cestou PEG-J. Uvedený 
postup považujeme za vhodný i u pacientů s chronickou pankreatitis, kteří jsou 
indikováni k elektivnímu výkonu na pankreatu, jako formu předoperační nutrič-
ní přípravy. Jeden z pravděpodobných mechanismů příznivého účinku  tohoto 
postupu je snížení stimulace pankreatické sekrece.

 Závěrem nezbývá než konstatovat, že otázku v titulu sdělení nelze odpovědět, 
protože PERT je u pacientů s chronickou pankreatitis většinou využívána ruku 
v ruce s nutriční léčbou. U refraktérních pacientů se zhoršením nutričního stavu 
je potom indikována oligomerní jejunální výživa k minimalizaci pankreatické sti-
mulace.
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39 Doplňková parenterální výživa v onkologii

Beneš	P.,	Molčanová	J.,	Veselá	H.	

Nutriční	ambulance	interního	oddělení,	Nemocnice	Na Homolce,	Praha

Domácí parenterální výživa (DPV) má v ČR již více než 20-ti letou tradici a během 
této doby získala jasná odborná pravidla k  indikaci i  lege artis aplikaci, pevnou 
organizační strukturu dvou desítek oficiálních center, plné hrazení zdravotními 
pojišťovnami, centrální registr se sledovanou kvalitou péče a stala se tak zcela stan-
dardní léčebnou metodou. Dobrá dostupnost metody tak vede logicky k pokusům 
o rozšiřování jejích indikací. Protože je ale DPV spojena kromě finanční, organizační 
a logistické zátěže i s podstatnými riziky zdravotních komplikací, ukáže až čas, které 
z těchto nových indikací projdou po stránce risk/benefit i cost/benefit testem praxe.

Doplňková parenterální výživa u onkologických pacientů vychází z několika před-
pokladů: 

(1) onkologičtí nemocní nejsou v žádném ohledu vyloučeni z nutriční intervence 
jak v kurativní, tak v paliativní i v symptomatické léčbě, (2) řada nádorů má dnes 
i  v  případě vzdálených metastáz a  chemoterapie 2. linie očekávané přežití delší 
než 1 rok, (3) výskyt podvýživy u onkologických nemocných je velmi vysoký, (4) je 
prokázán přímý vztah mezi stoupající toxicitou podávané chemoterapie a klesající 
hodnotou LBM, (5) perorální příjem běžné stravy je zhusta (zvláště během chemo-
terapie) nízký a dlouhodobá compliance k sippingu nevalná, (6) sondová výživa má 
v dané skupině omezenou gastrointestinální toleranci, (7) pacienti (paradoxně) pre-
ferují parenterální nutrici před enterální, (8) přístup do magistrální žíly je většinou 
z důvodu chemoterapie již přítomen, (9) doplňková nutrice má nižší nároky na kom-
pletnost a nižší (doplňková) dávka vyžaduje i kratší aplikační čas, (10) sterilní aplikaci 
DPV lze zajistit home-care službou.

Potenciálně je doplňková DPV v onkologii využitelná při rozvoji významné a záro-
veň enterálně neřešitelné malnutrice například během předoperační neoadjuvant-
ní chemoterapie, kdy je iatrogenní navození malnutrice následované elektivním 
chirurgickým výkonem dosti časté. Další využití je během nutričně rizikových che-
moterapií i mimo operační výkon (zde je prevencí nedokončení léčebného schéma-
tu) a pochopitelně v rámci paliativní a symptomatické péče ke zvýšení performance 
a kvality života.

Přes teoretickou racionalitu doplňkové DPV v onkologii je třeba dobře uvážit fakt, 
že tato metoda představuje pro nemocného nová omezení, specifická a významná 
zdravotní rizika (sepse, metabolické komplikace atp.) a přitom prognózu základního 
onemocnění ovlivňuje jen nepřímo.

Z pohledu praktické realizace je třeba zvažovat mimo jiné i následující aspekty: 
(1) výživa bude vykazována jako hypokalorická (kódy 140 1001 a 140 1003) a tedy 
s  nižší úhradou než běžná izokalorická, (2) objem i  složení je třeba přizpůsobit 
omezené aplikační době (např. 6-12 hodin během noci, objem do 1000 ml, dávku 
glukozy i tuku dle aplikační doby), volit vyšší poměr N: NPE a ready-to-use	formu 
bez komplikujících aditiv, (3) ambulantní edukace a zahájení aplikace je možná jen 
u nemocných bez metabolických komorbidit (typicky diabetes mellitus), (4) ambu-
lantní zahájení není možné při reálném riziku refeeding syndromu.
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40 Domácí parenterální výživa u proximální obstrukce 
gastrointestinálního traktu

Meisnerová	E.

IV.	interní	klinika	1.	LF	UK	a VFN	Praha	

Přítomnost pokročilého nádoru v oblasti proximálního gastrointestinálního traktu 
je doprovázeno typickými symptomy - pocit plnosti, nauzea a zvracení. Symptomy 
vedou k nedostatečnému perorálnímu příjmu, který nemocný a jeho rodina vnímá 
jako alarmující. Rozvíjí se pokročilá nádorová kachexie se snížením kvality života. 
Cílem nutriční podpory je zachování kvality života a zmírnění úbytku svalové hmoty.

Ve  svém sdělení se prezentuji soubor pacientů nutriční ambulance IV. interní 
kliniky VFN Praha za pětileté období (leden 2008 – leden 2013) na domácí paren-
terální výživě (DPV) při pokročilé obstrukci gastrointestinální traktu s nemožností 
perorálního příjmu a netolerancí či technicky neproveditelné postpylorické nasoen-
terální výživy pro nádorovou infiltraci. Soubor našich pacientů dosáhl průměrného 
věku 49 let (30- 68 let). Jednalo se o 14 pacientů - 11x carcinom žaludku, 2x karcino-
id, 1x mezoteliom.

Domácí parenterální výživa byla zahájena po  souhlasu nemocného, pokud 
Karnovsky score dosáhl 80-70 % a symptomy obstrukce gastrointestinálního trak-
tu byly farmakologicky kontrolovány. Žádný nemocný neměl v době zahájení DPV 
opiodní analgetika. Edukační hospitalizace nepřesáhla 14 dní.

U 6 (42,5%) pacientů souběžně s nutriční péčí probíhala specifická onkologická 
léčba. U 8 (57,2%)  pacientů  nebyla onkologické léčba zahájena pro závažnou pod-
výživu nebo významný hmotnostní úbytek. 

Průměrná doba aplikace DPV byla 91,8 dní (4-375 dní). Z celkové doby DPV 1328 
dní, doba hospitalizace pro infekční komplikace činila 0,75 % (10 dní u jedné paci-
entky). Pro rozsah nádorového onemocnění klinický stav nemocných progredoval. 

Parenterální výživa u pokročilého nádorového onemocnění při vhodné indikaci 
může zlepšit kvalitu života, ale přínáší i problémy etické. Při zahájení a ukončení nut-
riční podpory v paliativní péči se lékař řídí nejen individuálním přístupem a respek-
továním přání nemocného či jeho rodiny, ale zejména klinickými zkušenostmi. 
Ukončení parenterální výživy a převod na hydratační infuzní léčbu v určité fázi one-
mocnění nutné.
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41 Paliativní domácí parenterální výživa u onkologických 
pacientů s intestinálním selháním – krátká doba trvání?

Čechurová	D.,	Žourek	M.,	Kovářová	K.,	Rušavý	Z.

I.	interní	klinika	FN	Plzeň

Dlouhodobá parenterální výživa při intestinálním selhání u onkologických  paci-
entů může být nabídnuta, když enterální výživa nemá efekt, očekáváná doba přežití 
je delší než 2-3 měsíce, očekává se zlepšení výkonnosti pacienta a kvality života, je 
motivován pacient a rodina (doporučení ESPEN 2009).

Cíl: Lze predikovat očekávanou dobu přežití onkologických pacientů indikova-
ných k paliativní domácí parenterální výživě (DPV)?

Metodika: Retrospektivně vyhledáno 45 pacientů s DPV indikovanou v období r. 
2000-2013 u pacientů s diagnózou maligního onemocnění (i v anamnéze). Z toho 
vybráno 29 pacientů s pokročilým maligním onemocněním (známka generalizace 
v dutině břišní), již bez možnosti onkologické či chirurgické léčby s indikací paliativ-
ní DPV pro selhání gastrointestinálního traktu (GIT) – dehydratace, často recidivují-
cí zvracení (převážně sub/ileus, 1x syndrom krátkého střeva). Soubor byl rozdělen 
podle trvání DPV ≤ 60 dnů a déle než 60dnů. Porovnány charakteristiky  odskupin 
pacientů.

Výsledky:	

Trvání paliativní DPV ≤ 60 dnů > 60 dnů

Počet pacientů (%) 16/29 (55%) 13/29 (45%)

Počet dnů paliativní DPV 15 (14; 32) 91 (61; 122)

Muži 4/16 (25%) 5/13 (38%)

Věk 59 (53; 62) 60 (52; 64)

Doba  od dg malignity 10 (4; 27) měsíců 19,5 (4,5; 33,5) měsíců

GIT malignita 11/16 (67%) 7/13 (54%)

Gynekologická malignita 3/16 (19%) 4/13 (31%)

Stomie 2/16 (13%) 4/13 (31%)

Karnofského score % 50 (50; 50) 60 (50; 80)

Výživu aplikuje pacient 2/16 (13%) 5/13 (38%)

Počet infuzi/ týden 7 (7; 7) 7 (7; 7)

% času od zavedení DPV
v domácím prostředí

96  (84; 100) 91 (81; 98)
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Data uvedena jako  medián (1.; 3.quartil).
72% pacientů zemřelo v domácím prostředí.

Komplikace: Katétrová sepse se vyskytla u 3 pacientů. U jednoho pacienta 2x 
po dobu 19 měsíců DPV (1,1/1000 katétro-dnů). U žádného pacienta nevedla 
k úmrtí. U dvou pacientů selhala spolupráce rodiny: 1 pacientka byla z domova 
předána do hospice po týdnu DPV. 30-letý pacient byl opakovaně hospitalizo-
vaný pro těžkou dehydrataci (doma strávil 44% doby  od zavedení DPV), rodina 
opakovaně vynechávala aplikaci PV, nesmířili se s diagnózou.

Závěr:	Více než polovina pacientů indikovaných k paliativní DPN pro selhání GIT 
měla dobu přežití kratší než dva  měsíce. Vzhledem k velikosti souboru neby-
lo možné určit prediktory  delšího přežití, nelze validně statisticky hodnotit. Je 
naznačen trend k vyšší hodnotě Karnofského score a vyššímu počtu pacientů 
schopných samostatně aplikovat výživu ve skupině s delším přežitím. V souladu 
s literárními údaji se vyskytl nízký počet katétrových sepsí, žádná tato komplika-
ce nevedla k předčasnému úmrtí pacienta. Od zahájení paliativní DPV pacienti 
strávili doma více než 90% času (median), téměř ¾ pacientů zemřeli  v domácím 
prostředí. K získání většího souboru pacientů bude nutné provést multicentric-
kou studii.
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42 Paliativní domácí parenterální výživa podle dat 
z registru domácí péče

Gojda	J.,	Těšínský	P.,	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 léčbě mnoha 
chorobných stavů, se rozrůstají řady pacientů, kteří dosáhnou na nutriční podporu, 
stejně jako síť nutričních ambulancí v ČR. Počet pacientů na domácí nutriční pod-
poře se v posledních letech přibližuje průměru ostatních evropských zemí. Nutnost 
vyjednávání s pojišťovnami o úhradách za nutriční podporu stejně tak jako formali-
zace postupů nutriční intervence v našich podmínkách vyžaduje sběr dat o pacien-
tech využívajících této léčebné modality. 

Registr domácí nutriční podpory (REDNUP) byl založen v roce 1993 Českou spo-
lečností klinické výživy a intenzivní metabolické péče (SKVIMP). Registr shromažďu-
je 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 formulá-
ře založeného na  standardech registru OASIS (The Oley Foundation – A.S.P.E.N. 
Information System).  Zvlášť jsou zadáváni pacienti na podpoře sippingem, sondo-
vou 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 roz-
hraní 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. 

Do registru DPV v současné době do registru přispívá 20 center poskytujících 
tuto léčebnou modalitu (z toho 15 adultních, 5 pediatrických). Individuálně zadá-
vaná data do on-line registru DPV nám umožňují sledovat nejen meziroční trendy 
v incidenci a prevalenci DPV, ale také provádět analýzy vybraných subpopulací paci-
entů. 

Prezentace bude zaměřena na představení dat pacientů, kteří jsou indikování 
k  tzv. paliativní DPV. Tedy pacientů, kteří jsou v  terminálním stavu neléčitelného 
nádorového onemocnění, jsou motivovaní k  DPV a  splňují kritéria pro zahájení 
(dostatečné očekávané přežití, dobrá klinická performance).
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43 Glutamát sodný – je škodlivý?

Sobotka	L.

3.	interní	klinika,	Lékařská	Fakulta	UK	a Fakultní	nemocnice,	Hradec	Králové

Během posledních 20 let se opakovně objevují varování před škodlivostí glu-
tamátu sodného ve výživě. Přestože tato látka není doporučována malým dětem 
a těhotným a spekuluje se o jejím negativním vlivu na nervový systém, je stále sou-
částí mnoha potravinových doplňků a látek upravujících chuť jídla.

 Glutamát sodný je látka, která se přidává do potravin, čímž zlepšuje jejich chuťo-
vé vlastnosti1. Chuť glutamátu je nazývána jako pátá chuť – unami v českém překla-
du lahodná a nejvíce podobná chuti dobrého masového vývaru. Příjemné chuťové 
pocity po požití glutamátu mohly během fylogeneze zajistit přednostní příjem masa 
a  tím i příjem substrátu, který byl nutný pro regeneraci a přežití. Tato skutečnost 
má své genetické pozadí. Agresivita u některých zvířat, která jsou krmena stravou 
s velmi vysokou koncentrací glutamátu, může souviset i se zvýšeným příjmem stra-
vy2. Měl–li se náš předek rozhodnout, co sní v případě dostupnosti masa nebo jiné 
potraviny, zvolil maso, které mu zajistilo dodávku aminokyselin i energetických sub-
strátů.

 V potravinářství se glutamát sodný používá v  různých formách velmi dlouhou 
dobu. Je hlavní součástí omáček, které zlepšují chuťové vlastnosti, ať již šlo o omáč-
ku sojovou či rybí, nebo o maggi či různé kombinace se sušenou zeleninou (Vegeta). 
V minulosti byl glutamát sodný vyráběn hydrolýzou bílkovin. Množství glutamátu 
v těchto výrobcích je asi 20%, z celkového obsahu aminokyselin, což souvisí s přiro-
zeným zastoupením jednotlivých aminokyselin v běžných bílkovinách. V současné 
době se glutamát sodný z hydrolyzátu kvasinek. Glutamát sodný je populární zejmé-
na v asijské kuchyni, kde zlepšuje chuť potravin s nízkým obsahem masa. Sojová 
omáčka nebo rybí omáčka se zde přidává ke směsi rýže a zeleniny a je nezbytnou 
součástí mnoha pokrmů.

 V  Evropě a  Americe se poměrně dlouhou dobu diskutuje o  škodlivých účin-
cích glutamátu. Toxické a nežádoucí účinky glutamátu byly popsány za vysloveně 
nefyziologických situacích. Například u krysy je však toxicita glutamátu daleko nižší 
než toxicita kuchyňské soli. Navíc v řadě experimentů šlo o zvířata, která dostávala 
glutamát v dávkách, které o několik řádů převyšovaly jeho příjem v běžné dietě3. 
U takových zvířat byly popsány změny chování, rozvoj obezity či jiné např. alergické 
projevy. U lidí se glutamát dával do souvislostí s čínskými restauracemi4.

Je	glutamát	sodný	skutečně	škodlivý?

 V běžné stravě přijímáme asi 10-20 g glutamátu denně; to je dáno zastoupením 
glutamové kyseliny v bílkovinách. Kyselina glutamová má však velmi rychlou meta-
bolickou clearance a je prakticky okamžitě vychytáván buňkami. Intracelulárně se 
zapojuje do řady reakcí intermediárního metabolismu. Glutamát je rovněž jedním 
z hlavních neurotransmiterů a  i v mozku je jeho obrat velmi vysoký5. Při běžném 
příjmu bílkovin je tedy metabolismus glutamátu velmi dobře regulován a jeho hla-
dina je poměrně stabilní jak v období hladovění, tak v období po příjmu potravy. 
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Množství glutamátu, který je přijímán ve stravě je ve srovnání s metabolickým obra-
tem velmi nízké.

 Množství glutamátu je rovněž zvýšeno u některých infúzních roztoků určených 
kojencům a nedonošencům. Jeho množství se v těchto roztocích blíží 20 %. Je třeba 
zdůraznit, že zatím nebyly popsány nežádoucí účinky jeho venózního podání. Při 
studiích nemoci čínských restaurací bylo zjištěno, že příznaky nijak nesouvisely s pří-
jmem glutamátu5. Faktická škodlivost glutamátu sodného je tedy z metabolického 
hlediska minimální nebo spíše není vůbec žádná.

Jaká	mohou	být	rizika	podávání	glutamátu?

Podle mého názoru existují pouze dvě rizika:
1.   Tím, že glutamát zvyšuje chuť potravin, je možné „zkvalitnit“ chuť potravin 

(zejména masových výrobků) nižší kategorie. Ze zkušeností řady kuchařů je 
známé, že masový bujón výrazně zlepší chuť gulášů, omáček a polévek.

2.  Pokud je glutamát používán u  malých dětí, může dojít k  jakémusi návyku 
na  glutamát v  potravinách. Jestliže děti dostávají potraviny obsahující glu-
tamát, může být tato chuť preferována a v době školní mohou děti přijímat 
velké množství potravin obsahujících glutamát a to zejména v zařízeních typu 
fast food. To pak může následně vést k rozvoji obezity.

Závěr

 Glutamát je přirozenou složkou naší stravy a zřejmě i potřebnou při spontánním 
výběru během evoluce. Rozhodně nejde o látku zdraví škodlivou, či o látku, které 
bychom se měli obávat.
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44 Aditiva v potravinách

Zadák	Z.

Centrum	pro	výzkum	a vývoj,	Fakultní	nemocnice	Hradec	Králové

Celosvětově explozivní nárůst populace vede k velkým problémům se zajištěním 
výživy jak v industriálně rozvinutých, tak v rozvojových zemích. Způsob průmyslové 
výroby potravin, jejich skladování a distribuce vede k významným nárokům na způ-
soby jak u potravin prodloužit délku, kdy je možné je bezpečně a bez významného 
poklesu nutričních charakteristik uchovat, dále průmyslová výroba potravin je pod 
silným tlakem spotřebitele, který vyžaduje potraviny vzhledově i chuťově atraktiv-
ní. Většinou se tyto složky nepoužívají samostatně a nemusí mít žádnou výživovou 
hodnotu. V současné době se podle účelu používání rozeznává šest hlavních skupin 
aditiv:

1) látky prodlužující údržnost,
2) látky upravující aróma,
3) látky upravující barvu,
4) látky upravující texturu,
5) látky zvyšující biologickou hodnotu,
6) další aditivní látky.

Z  medicínského hlediska jako nepostradatelné pokládáme látky prodlužující 
údržnost a tím bezpečnost a kvalitu potraviny, dále látky zvyšující biologickou hod-
notu. Ostatní mají spíše ekonomický a obchodní charakter, mohou do určité míry 
i zhoršovat biologickou kvalitu a bezpečnost potravin.

Otázka, zda aditiva jsou nevhodná, případně škodlivá a zda by měla být z potra-
vin eliminována, je špatně položenou otázkou. V bodech 1 a 5 (prodloužení údrž-
nosti a zvýšení biologické hodnoty) je nepochybné, že v moderních požadavcích 
na výživu populace jsou v současné situaci tato aditiva nezbytná a vůbec umožňu-
jí moderní způsob existence civilizované společnosti a  jsou důležité i pro použití 
těchto potravin v katastrofických situacích a při potravinové pomoci v nerozvinu-
tých zemích. V oblasti látek upravujících aróma, barvu, někdy i texturu, lesk a vzhled 
potraviny, je nutné velmi pečlivě vážit relativní škodlivost aditivních látek a akcep-
továním potraviny spotřebitelem. V této oblasti již odpověď není tak jednoznačná 
a v bezbřehém množství různých aditiv může být i  jasně záporná, přičemž nejde 
jenom o nutriční rizika těchto aditivních látek, ale také o riziko klamání spotřebitele 
tím, že potravina má horší nutriční vlastnosti než je organoleptický dojem.

Prezentace ukazuje na několika příkladech použití aditivních látek. Zvláště medi-
cínsky významné jsou situace, kdy přínos a riziko aditivních látek není jednoznačné. 
Za přídatné látky legislativa ani logika medicínského uvažování nepovažuje ty, kte-
ré jsou potravinami, dále přirozené složky potravin, např. sacharidy, některé škro-
by, dextriny, jedlá sůl apod. Výhodou používání aditivních látek jsou bezpečnější 
potraviny z hlediska intoxikací bakteriálního a plísňového původu, snížení toxických 
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produktů autooxidace použitím antioxidantů a tím snížení nutričně rizikových látek. 
Protipólem však je používání mnoha aditivních látek, jejichž rizika nejsou dobře pro-
zkoumána a nevyvažují jejich přínos.

Příklady aditiv
Látky prodlužující tržnost - antimikrobní a  konzervační prostředky. Působí 

v ochraně proti nežádoucím mikroorganizmům a jejich toxickým produktům. Velmi 
diskutovaný je bifenyl a  jeho deriváty používaný k  ošetření povrchu citrusového 
ovoce a thiabendazol při ošetřování povrchu banánů. Podobně sporný, ale v něk-
terých případech těžko nahraditelný, je oxid siřičitý, který štěpí thiamin na neúčinné 
sloučeniny a tvoří adukty s riboflavinem, nikotinamidem, vitaminem K. Z přírodních 
antimikrobních látek je třeba zmínit isoflavony a isoflavanony. Tyto látky kromě anti-
mikrobních vykazují i další účinky, např. estrogenní. Antimikrobní účinky jsou využí-
vány také u stilbenů, zejména resveratrolu, jehož význam se uplatňuje, jak je dobře 
známo, v součinnosti s glutamátem. Pokud jde o zdravotní hodnocení, je velmi častý 
reprezentant konzervantů prvé skupiny kyselina benzoová, málo toxická a i dávka 
v množství až 10 gramů po několik dní nemá významné nežádoucí účinky (ADI = 5 
mg/kg).

Prodlužují účinnost potravin, chrání je před lipoperoxidací tuků a tím ovlivní jejich 
toxikologickou i výživovou a organoleptickou hodnotu. Působí několika mechaniz-
my, např. reakcí s aktivními formami kyslíku, redukují hydroperoxidy, váží katalycky 
působící kovy a eliminují přítomný kyslík. Antioxidanty používané formou aditiv jsou 
přírodní nebo syntetické. Z hlediska chemické struktury mají charakter fenolických 
látek (tokoferoly, fenolové antioxidanty), dále endioly (kyselina askorbová) a diper-
teny, deriváty kyseliny chinové.

Ze zdravotního hlediska vysoká jednorázová dávka alfa-tokoferyl-acetátu může 
vyvolat negativní projevy spojené s vyšším příjmem jódu štítnou žlázou, proto ADI je 
limitované. Toxikologické hodnocení fenolových antioxidantů typu BHA (butylhyd-
roxyanisol) není zatím jednoznačné.

Látky upravující aróma a  chuť. Jsou dosud velmi diskutovaným problémem, 
zejména pokud jde o kyselinu L-glutamovou a purinové 5-nukleotidy (INP a GMP, 
respektive jejich disodné soli). Přístup v jednotlivých zemích je velmi rozdílný, ve vět-
šině evropských zemí je hodnota ADI pro natrium-hydrogen-glutamát 120 mg/kg 
a pro 5-nukleotidy nejsou ve většině případů hodnoty specifikovány. V asijských 
zemích není množství glutamové kyseliny, glutamátů a 5-nukleotidů přidávaných 
do potravin vůbec legislativně omezeno.

U látek zvyšujících biologickou hodnotu je zásadní princip vyjádřen tím, že výživo-
vé faktory, potravní doplňky, které zahrnují vitaminy, minerální látky, aminokyseliny, 
některé mastné kyseliny, vlákninu a další látky s významným biologickým účinkem, 
mohou být používány pouze v rámci norem stanovených pro potravní doplňky. Tato 
dávka je vyjádřena hodnotou procentického podílu doporučené denní dávky.
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Ostatní aditivní látky tvoří velmi různorodou skupinu, kam patří dávky zpevňující, 
umožňující úpravu povrchu výrobku, propelanty a balící plyny, sekvestranty odstra-
ňující nežádoucí kovy, plnidla a další pomocné látky.

Závěr
Velké množství aditivních látek používaných při industriální výrobě potravin je 

nutné hodnotit zcela individuálně, nelze jednoznačně jejich použití odsoudit, ale 
na druhé straně je zcela zřejmé, že některé aditivní látky přinášejí určitá významná 
zdravotní rizika a jejich opodstatnění není dostatečně prokázáno. Tento typ aditiv 
má spíše komerční, nikoliv zdravotní význam a z medicínského hlediska je nutné být 
ve vztahu k těmto látkám velmi kritičtí a striktně vyřazovat typy látek, které z hlediska 
přínosu pro zdraví a rizika pro jedince jsou nevýhodná.

Literatura:
Vrbová T. Víme, co jíme? aneb průvodce „éčky“ v potravinách. EcoHouse, 2001. 

ISBN: 80-238-7504-3.
Velíšek J., Hajšlová J. Chemie potravin 1+2. 3. rozšíř. a přeprac. vydání. Tábor: 

Ossis, 2009. ISBN: 978-80-86659-17-6.
Vyhláška č. 4 MZ ČR ze dne 3. 1. 2008, kterou se stanoví druhy a podmínky použi-

tí přídatných látek a extrakčních rozpouštědel při výrobě potravin ve znění vyhlášky 
130/2010 Sb. ze dne 23. 4. 2010, ve znění vyhlášky 122/2011 Sb. ze dne 2. 5. 2011.

Podpořeno MZ ČR – RVO (FNHK, 00179906).

LéKAřSKá SEKCE
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46 Je aktuální i dnes hovořit o vitaminu C?

Wilhelm	Z.

Fyziologický	ústav	LF	MU,	Brno

Když byla v roce 1933 popsána kyselina askorbová jako vitamin C Harwotrhem 
a Szent-Györgyim, byl to zdánlivě konečný krok v historii tohoto vitaminu, nikoliv ale 
poslední.

U člověka se objevuje symptomatologie deficitu tohoto vitaminu a to jenom pro-
to, že deficit enzymu L-gulonolaktonoxidazy neumožní syntézu tohoto vitaminu z D 
glukózy a je proto odkázaný na příjem tohoto vitaminu z jiných zdrojů.

Fyziologie
Homeostáza vitaminu C v organismu je dána nejenom výší přijaté perorální dáv-

ky, ale také stupněm resorpce ve střevě i nasycenosti jednotlivých tkání vitaminem. 
Tyto skutečnosti významným způsobem ovlivní následné množství vyloučeného 
vitaminu z organismu – ať už stolicí či ledvinami.

V případě C vitaminu je velice nápadná jeho rozdílná koncentrace v jednotlivých 
tkáních, kdy má C vitamin významně vyšší afinitu k endokrinním tkáním. Současně 
je přítomná i významná závislost na věku, kdy vyšší věk je charakterizovaný obecně 
nižšími koncentracemi vitaminu C ve tkáních.

Laboratoř	
Fyziologická koncentrace C vitaminu v  plazmě je 34 - 114[mol/l], v  případě 

buněčné složky – leukocytu pak 20 – 53 μg/108 leukocytů.
Je přítomné cirkadiánní kolísání, kdy maximálních hodnoty nacházíme ráno, 

v průběhu dne následuje pokles. U žen je nejvyšší koncentrace v průběhu ovulace. 
Obecně pak nacházíme nejvyšší hodnoty v létě, nejnižší v zimě.

Fyziologické	účinky
Kyselina askorbová se vyskytuje v  těle současně v  oxidované formě kyseliny 

dehydroaskorbové a obě formy jsou účinné. Vitamin má zásadní roli v metabolis-
mu prolinu, lyzinu, tvorbě kolagenu, tyrozinu, kyseliny listové, histaminu, syntéze 
noradrenalinu, 5-OH-tryptofanu, karnitinu. Podílí se na tvorbě i uvolňování steroid-
ních hormonů, významný je jeho účinek v konverzi železa z dvojmocné formy na tro-
jmocnou.

V metabolismu cholesterolu se uplatňuje jako významný katalyzátor v přemě-
ně cholesterolu na žlučová barviva. Nezanedbatelný je význam v udržení redoxní 
homeostázy mitochondrie i endoplazmatického retikula.

Klinika
Přesto, že od doby objevu vitaminu C uběhlo více jak 80 let, deficit vitaminu C 

i s jeho projev je stále přítomný.
Mezi nejčastější projevy patří svalová slabost, únava, nechutenství, zduřelé dás-

ně, zvýšená propustnost cév, změny kolagenních struktur ať už chrupavek, či kostí. 
Vedle zvýšeného sklonu k infekcím, anemiím jsou možné i změny nálad až deprese.
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Zvýšené doporučené dávky jsou obecně spojovány s vyšší fyzickou zátěží, těho-
tenstvím, kojením. Potřebu vitaminu C zvyšuje také hemodialýza, ionizující záření, 
polytraumata, popáleniny, onkologická onemocnění, chronická infekce, hypertyre-
óza, ateroskleróza i vyšší věk.

Přibývá prací, které se všímají inverzní závislosti mezi koncentracemi vitaminu C 
v plazmě a řadou degenerativních onemocnění. Jsou to především práce ve vztahu 
ke kardiovaskulárním onemocněním (cévní mozková příhoda, hypertenze, poruchy 
endoteliálních funkci cév), diabetes mellitus, onkologickým onemocněním.

Stále častěji se studuje možnost podávání vysokých dávek C vitaminu parente-
rálně především u onkologických onemocnění. Předpokládá se docílení vyšších – 
nefyziologických koncentrací vitaminu C a tím i vyšší nabídky tohoto vitaminu pro 
postižené tkáně. Předpokládá se, že takto je vitamin C přednostně a zvýšeně vychy-
táván onkologicky změněnými tkáněmi s  představou, že zvýšené koncentrace C 
vitaminu v postižené tkáni podporují destrukci onkologicky změněné tkáně. Děje 
se tak na základě účinků C vitaminu jako pro-oxidantu, který poškozuje DNA onko-
logické buňky a následně vede k buněčné smrti.

Vedle závažných onemocnění ale přibývá příkladů podávání C vitaminu ve vyš-
ších dávkách u významných fyzických zátěží.

K  parenterálnímu podávání vitaminu C přistoupila ve  svých doporučeních 
i odborná komise u našich olympioniků na ZOH 2014 v Soči, kdy dávky parenterálně 
podaného vitaminu C se pohybují okolo 7,5 g/den z důvodů prevence degenera-
tivních onemocnění kloubů a potlačení projevů nežádoucí únavy, stimulace imunity.

Doporučené	dávkování
Z výše uvedeného vyplývá, že může být velmi zavádějící doporučovat výši dáv-

ky bez znalosti aktuálního klinického stavu. O  skutečném stavu informuje pouze 
zátěžový test, či analýza koncentrace C vitaminu v leukocytu.

Popsání deficitu C vitaminu odstranilo těžké deficity typu skorbutu u populací, 
které měly k deficitům sklon, na druhé straně ale neodstranilo latentní deficity toho-
to vitaminu v populaci. Může to být podcenění situace, přičemž k danému stavu 
mohou významně přispívat i nežádoucí civilizační faktory – změny výživových vzorců 
chování, vyšší míra stresu, kouření, alkohol. Všechny tyto faktory doporučené dávky 
vitaminu C jednoznačně zvyšují. Je na každém z nás, aby o  těchto souvislostech 
nejenom věděl, ale na deficit C vitaminu v klinické praxi myslel.

Prevence vzniku deficitu C vitaminu v organismu je vždy efektivnější než léčba již 
vzniklého deficitu. 

Literatura:
http://www.czech-ski.com/userfiles/dokumenty/107/lekarske-a-fyziologicke-

aspekty-ucasti-ceskeho-olympijskeho-tymu-na-zoh-sochi-2014-1-.pdf
Chen Guo-Chong et a.: Vitamin C intake, circulating vitamin C and risk of stroke: 

A meta-analysis of prospective studies. Journal of the American Heart Association. 
2013;113:1-11.

Juraschek S. P. et al.: Effects of vitamin C supplementaion on blood pressure: 
a meta-analysis of randomized controlled trials. American Journal Clinical Nutrition 
2012;95:1079-88.
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47 Vitamin D ve zdraví a nemoci

Wilhelm	Z.

Fyziologický	ústav	LF	MU,	Brno

Nediagnostikovaný deficit vitaminu D je zřejmě častější, než se obecně soudí. 
O nízkých koncentracích vitaminu D v séru se hovoří zejména v souvislosti s kostním 
metabolismem a zvýšeným výskytem svalové slabosti, bolesti kostí a celkové křeh-
kosti kostí, která vede často ke vzniku zlomenin. V posledním období ale přibývá 
referencí o tom, že pro organismus jsou neméně závažné koncentrace vitaminu D 
těsně pod úrovní fyziologických koncentrací v séru. V této souvislosti se pak zmiňují  
nejenom poruchy kostního metabolismus, ale i zvýšený výskyt kardiovaskulárních 
onemocnění, zvýšeného výskytu diabetes mellitus, poruch imunity i vznik onkolo-
gických onemocnění.

Fyziologie
Pokud hovoříme o  vitaminu D, máme na  mysli několik sloučenin – kalcifero-

lů. Vitamin D2 je rostlinného původu, D3 živočišného původu. Vitamin D3 vzniká 
z dehydrocholesterolu v kůži působením UV záření v rozsahu vlnových délek 290 
- 315 nm. Co je ale podstatné, vitamin D2 i vitamin D3 je biologicky neaktivní for-
ma. Aktivní se stávají působením enzymu 25-hydroxyláza v jaterní tkání, kdy vzniká 
25-hydroxycholekalciferol (25OHD), který se v  ledvinných kanálcích, kostech, ale 
i placentě hydroxylován mitochondriální 25-hydroxy-D3-1-hydroxylázou na 1α, 25 
dihydroxycholekalciferol (kalcitriol), který je nejúčinnějším metabolitem vitaminu D.

Produkce kalcitriolu podléhá regulaci negativní zpětné vazby, účinkům paratho-
rmonu i aktuální koncentrací fosfátů v séru.

Pro diagnostiku deficitů vápníku se využívá hlavně forma 25 OHD, která je navíc  
částečně rozpustná ve vodě. Tato forma se váže na specifický transportní protein 
(vitamin D binding protein), obdobně transportní protein váže i vitamin D a calcit-
riol.

Laboratoř
Již samotná otázka, kolik je optimální koncentrace vitaminu D má svá úskalí, dané 

metodikou stanovování. Například koncentrace 25-hydroxycholekalciferolu lze 
stanovit radioimunoeseí (stanovuje celkovou koncentraci 25-hydroxy-vitaminu D2 
a 25-hydroxyvitaminu D3), enzymaticky, kapalinovou chromatografií (stanovuje cel-
kovou koncentraci 25-hydroxy-vitaminu D2 a 25-hydroxy-vitaminu D3), hmotnostní 
spektrometrií (stanovuje koncentraci 25-hydroxy-vitaminu D2 a 25-hydroxy-vitami-
nu D3 odděleně).

Pro klinickou praxi se užívá nejčastěji stanovení koncentrace 25 OHD, která velmi 
dobře koreluje s klinickými nálezy.

Fyziologické hodnoty se uvádějí následující:
Dospělí, sérum – zima  25 – 125 nmol/l
Dospělí, sérum – léto   50 – 300 mmol/l
(Přepočtový faktor pro hodnoty 25 OH v plazmě: 2,5 nmol/l = 1 ng/ml)
Spodní hranice fyziologické koncentrace 25 OHD v séru je také tou, která v růz-
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ných studiích se často posouvá a  to v  závislosti nejenom na  ročním období, ale 
i v závislosti na příslušnosti k rase (běloši, černoši), věku, typu kůže.

Klinika
Deficit vitaminu D se často skloňuje v souvislosti s osteomalácií (deformity kostní, 

především pánevních kostí a dlouhých kostí dolních končetin) a osteoporózy (řídnu-
tí kostí, či úbytek kostní hmoty), kdy se především redukuje fyziologicky mineralizo-
vaná kostní hmota. Tedy u osteoporózy jsme svědky kosti křehké, nedeformované, 
snadno se lámající. Důležitý je ale pohled na možný deficit již při prvotních sympto-
mech - například přítomné bolesti kostí při tlaku na přední hranu tibie. V souvislosti 
s vitaminem D se řada prací věnuje jeho afinitě k receptorům pro vitamin D (které 
se nacházejí prakticky ve všech buňkách organismu). Na základě těchto poznatků se 
pak hovoří o významu vitaminu D a jeho deficitu ve vztahu k  onemocněním kardio-
vaskulárním, diabetes mellitus, onemocněním imunitním i dalších možných souvis-
lostech, například ve vztahu ke vzniku onkologických onemocnění.

Prevence	deficitu
Přiměřený pobyt na  slunci při užití příslušných ochranných faktorů například 

v slunečních krémech - k zamezení vzniku nežádoucích zánětlivých změn na kůži, 
(popřípadě až nežádoucího zhoubného melanomu) – po dobu alespoň 30 minut/
den při osvitu obličeje a rukou, by měl být dostatečný k saturaci organismu denní 
dávkou vitaminu D. Sluneční světlo je tak  nejpřirozenějším zdrojem tohoto vitami-
nu. Navíc se nelze tímto způsobem vitamin D předávkovat.

Doporučené dávkování D vitaminu v perorální formě:
Ve vztahu k prevenci vzniku deficitu D vitaminu se nejčastěji udává p.o. dávka 

u mužů a žen do 50 let ve výši 5 μg, u mužů nad 50 rok 15 μg, u stejně starých žen 
10 μg, v případě těhotných žen 15 μg.

(Přepočet jednotek pro vitamin D 1μg = 40 IU)
Změny v zastoupení vitaminu D ovlivní nejenom metabolismus vápenatých ion-

tů, ale také iontů hořečnatých, fosfátových. Nerovnováha v hoemostáze iontů tak 
může být, vlivem nediagnostikovaného deficitu vitaminu D, v konkrétní situaci dia-
gnostický  problém. Navíc přistupují v důsledku deficitu vitaminu D i další možné, 
výše zmiňované souvislosti (vztah ke  kardiovaskulárním onemocněním, diabetes 
mellitus, imunitní onemocnění i možných vztahy k neoplastickým transformacím).

Je na nás, abychom tuto – mnohdy opomíjenou oblast – vnímali a byli na možné 
důsledky deficitů vitaminu D a to i u nízce podprahových koncentrací v séru – velice 
citliví. Není to vždy pouze otázka odpovídající substituce, ale i správného životního 
stylu.

Literatura:

Fields J. Et al: Vitamin D in the Persian Gulf: Integrative physiology and socioeco-
nomoc factors. Current Osteoporosis Report 2011;9:243-250.

Fortmann S. P. et al.: Vitamin and mineral supplements in the primary prevention 
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48 Léčba podle internetu - poslední návratová fáze půstu 
(kazuistika)

Kala	Grofová	Z.

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

11. 2013 ve 2,55 hod. byla na interní odd. PKN přijata těžce kachektická mladá 
žena, 31 let, vážící max. 30 kg. Přivezena RZP pro amentní stav, nereagovala, byla 
zmatená, nedokázala napočítat do 10. Při transportu křičí, že se zbláznila. Na ambu-
lanci komunikuje pouze s manželem, „chce pryč, nic jí není“.

Patologické výsledky: Na 122 mmol/l, P	0,41 mmol/l, osmolarita 262 mosmol/
kg. TK 80/40.

Fosfát i sodík substituovány. Toxikologie negativní, centrální příčina vyloučena. 
Nejedná se o mentální anorexii. Na CT nebyly známky Wernickeovy encefalopatie.

18. 11. 2013 nutriční konsilium. Hmotnost odhadem 28 kg, obvod	paže	14	cm, 
BMI okolo 10. Velmi zvláštní rodina, na pokoji matka i manžel. Odmítli sondu, nako-
nec souhlasili s popíjením Nutridrinku Compact ve zvyšující se dávce s cílem 3 ks 
denně. Kromě korekce minerálového rozvratu přidán vitamín B.

Během několika dní již komunikuje a 25. 11. 2013 propuštěna domů. Malý deku-
bit na sakru. Rp. Nutridrinky na 1 měsíc.

27. 11. 2013 ve 22,23 hod. přivezena rodinou pro febrilie (39 st), bolesti svalů, 
hlavy, kloubů. Dehydratovaná, nízký kožní turgor, zchvácená, somnolentní, opoce-
ná. Ad JIP.

Patologické výsledky při přijetí: Glukóza 8,8 mmol/l, P	0,37mmol/l, vyšší ALT, AST 
(2,91, 2,4), CRP 229,3 mg/l, leukocyty 1,3.

Infekt nejasné etiologie, počínající septický stav.
Celková bílkovina 46..41..40..33 g/l, albumin 22..18 g/l, prealbumin 0,04 (= 

neměřitelný). Vývoj CRP 229,3..218,9..252..189,8 mg/l.

28. 11. 2013 zhoršení stavu, obraz sepse, hypotenze. Pozitivní hemokultury, léčba 
ATB, infuse, parenterální výživa.

29. 11. 2013  2 min. stav bezvědomí s  těžkou hypotenzí a  lapavými dechy. 
Progrese trombocytopenie, kožní krvácivé projevy, hemosubstituce.

30. 11. 2013 ve 13 hod. přeložena na ARO pod obrazem septického šoku, bez 
kontaktu, s chrčivým dýcháním. 14,28 zástava srdce, resuscitována. V 15 hod. ukon-
čena resuscitace.

Příčiny smrti: sepse A41.9, septický šok R57.2, těžká podvýživa E44.0, kachexie 
R64.
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Vznik	podvýživy: Ještě před 7 lety úspěšná studentka a sportovkyně (gymnasti-
ka), poté změna provázená různými zdravotními potížemi , vyšetřována pro nekon-
jugovanou hyperbilirubinémii. Zjištěny protilátky proti boreliím, toxoplazmóze, 
snad i chlamydie, trpěla zácpou. Vážila 48 kg.

Soustředila se na  internet, držela různé očistné diety. Nastudovala	si	na  inter-
netu	léčbu	půstem. Při přijetí na internu je v návratové fázi půstu, to znamená, že 
po dlouhé hladovce začíná pozvolna v posledních 2 týdnech trochu jíst. Podporuje 
ji manžel a matka, kteří jsou oba naprosto nekritičtí a zaslepení, odmítají zavedení 
sondy, odmítají nemocniční stravu, budou si sami zajišťovat ovocné a zeleninové 
šťávy nebo zeleninovou polévku s bio jáhlami, případně bio banány.

Na internetu lze nalézt podrobný	návod	na držení	půstu, který pacientka zřejmě 
velmi přesně dodržela:

Leden – jednodenní půsty každý pátek;
únor – 3denní půst a každý pátek jednodenní;
březen - 7denní půst a každý pátek jednodenní;
duben - 15-ti denní půst a každý pátek jednodenní;
květen – jednodenní půsty každý pátek;
červen – 21-ti denní půst a v pátek jednodenní;
červenec a srpen – jednodenní půsty každý pátek;
září – 40-ti denní půst.

Půst znamená absolutní hladovku, pije se podle návodu pouze čistá voda, 
dokonce snad destilovaná.

Pacientka dobrovolně úplně	 hladověla	 112 dní (3,7 měsíce) v  roce 2013. 
Po každém půstu se doporučuje návratová fáze, která trvá stejně dlouho jako vlastní 
půst, v té době se jí jen napařená zelenina v dávce maximálně malá hrst. Pacientka 
tedy hladověla	dalších	112	dní v roce 2013, celkem 224 dní (asi 7,5 měsíce). Žila 
334 dní (11 měsíců). Hladověla 67% svého života v r. 2013. Zhubla 20 kg, 42% své 
původní hmotnosti. Poslední 4 dny života strávila v intenzívní péči.

Pacientka se chtěla opakovanými půsty zbavit nemocí, podařilo se jí to dokonale 
v poslední návratové fázi.

Podle psychiatrického vyšetření se nejednalo o mentální anorexii ani o závažnou 
poruchu s bludy. Šlo o poruchu osobnosti (F61 – smíšené a jiné poruchy osobnosti), 
v popředí akcentovaná osobnost se svéráznými názory na zdravý životní styl a alter-
nativní léčebné metody, vše navíc podporováno (indukováno?) podobně vyhraně-
ným manželem.

V dnešní době informačních technologií je snadné získat informace nejrůznější-
ho charakteru, bohužel též takto zhoubné, které dokážou zahubit i mladého zdra-
vého člověka.
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49 Chirurgické léčení obezity, indikace, výsledky, benefit

Bonaventura	J.,	Tvarůžek	J.,	Šimoník	I.,	Němec	M.,	Kalousek	A.

Robotické	centrum	Nemocnice	sv.	Zdislavy	–	Mostiště,	VAMED,	Mediterra

Chirurgické centrum sv. Zdislavy se věnuje chirurgickému léčení obezity od roku 
2004.

 V letech 2004 – 2007 byly prováděny výhradně bandáže žaludku. Bylo jich prove-
deno celkem cca 500. Výhodou této metody je jednoduchost provedení miniinva-
zívně a reverzibilně. Bandáž je možno zrušit s návratem integrity žaludku. Ukázalo 
se, že nevýhodou této metody je potenciální možnost tuto mechanickou překážku 
přejíst změnou kvality stravy. Od roku 2007 byla postupně zaváděna metoda sleeve 
gastrectomie, prováděna roboticky prostřednictvím robotického systému Da Vinci. 
Od roku 2007 provádíme výhradně metodu sleeve gastrectomie.

 Obr. č.1 ukazuje schématicky přehled metod bariatrické chirurgie a vývoj naší 
operativy od bandáže žaludku ke sleeve gastrectomii.

Obr. č. 1
Indikace	k řešení	obezity:
•  Indikace k provedení bariatric-

ké operace: BMI ≥40 kg/m2
•  Medicínské indikace k  prove-

dení bariatrické operace: BMI 
≥35 kg/m2

•  Těžká forma diabetes mellitus
•  Nekorigovatelná hypertenze
•  Těžké poruchy lipidového 

metabolismu
•  Různé formy ICHS (srdeční 

vady)
•  Plicní onemocnění, atd.

Charakteristika	našeho	souboru
 Za  období 2007-2013 jsme provedli 542 robotických sleeve gastrectomií 

(obr.č.2.). 73,28% pacientů byly ženy, 26,72% byli muži (obr.č.3). Věkové rozvrst-
vení pacientů ukazuje obr. č. 4 a rozdělení na zdravotní a nezdravotní indikace 
obr. č. 5. Pacienti byli indikováni k bariatrickému výkonu na základě doporučení 
obezitologa přímo, nebo na podkladě nejprve žádosti pacienta přímo na naše 
centrum, kdy obvykle dle výsledku operace pacienta se objevili zájemci z jeho 
okolí. I v těchto případech bylo vyžadováno vyjádření obezitologa a u kompliku-
jících onemocnění ještě příslušných specialistů.

V  našem souboru se vyskytují i  zahraniční pacienti zejména ze Španělska, 
Německa a Rakouska, ale také ze Švýcarska, Nizozemí. Pohnutkami pro žádosti 
těchto pacientů k provedení operace v ČR byly především důvody ekonomické, 
např. v Německu není tato operace hrazena zdravotními pojišťovnami a je cca 6x 
dražší pro pacienta.Tito pacienti se nejdříve rekrutovali přes sociální sítě (existu-
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je velmi čilá mezinárodní kominikace) a nyní se na přísunu pacientů podílí i náš 
hlavní zahraniční majitel a zaměstnavatel přes agentury(obecně pro robotické 
výkony).

37,63 % pacientů bylo indikováno k  výkonu z  důvodů morbidní obezity, 
62,37 % z důvodů závažných komplikujících onemocnění. Indikační hranice mezi 
těmito skupinami byla neostrá. Ukazuje se, že ne vždy se u zdravotních indikací 
jedná o závažná onemocnění kardiovaskulární, metabolická či jiná, ale hraniční 
zařazení je např. u pac. s morbidní obezitou a relativně kompenzovaným diabe-
tes mellitus, ale s poměrně nízkým Qualle indexem kvality života.

Obr. č. 2                                                       Obr. č. 3

Počet výkonů každým rokem narůstá (obr.č.2). V  poměru pohlaví operova-
ných  jednoznačně převládají ženy se 73,28 % oproti mužům se 26,72 % (obr.č.3).

Obr. č. 4                                                           Obr. č. 5

Věkové rozvrstvení s legislativní dolní hranicí l8 let a horní zdravotní indikací 
65 let, je patrné na obr. č.4 a 5. V obou krajních věkových mezích byly jedno-
značné zdravotní indikace (černá část sloupců). Největší výskyt pacientů je mezi 
30-50 lety, kdy hlavně v kategorii 40-50 let se plně projevují komplikující one-
mocnění související s obezitou. Průměrný BMI našeho souboru je 46,47+-10,38.

Anesteziologická	 problematika:	 souvisí kromě komplikujících onemocnění 
s nadměrnou váhou s limitací kardiovaskulární a respirační, obtížnějším přístu-
pem do dýchacích cest. Poloha operační je v polosedě.Maximální váhové kate-
gorie se pohybovaly až okolo 200 kg, průměr okolo l30-150 kg.Operační tech-
nika bude prezentována krátkým videem z robotické 3D kamery.
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Průměrná délka operačního výkonu – sleeve gastrectomie byla 52,84+-l5min. 
V případě, že byla rušena předchozí bandáž, výkon byl cca o l5minut delší.

Pooperační	 péče: závisí kromě standardizovaných postupů na  přítomnosti 
komplikujících onemocnění, které často perioperačně akcentují svoji klinickou 
aktivitu.

Základní	schéma	pooperační	péče: extubace na operačním sále, prvních 24 
hod na JIP, s analgetizací a infuzní terapií, další den mobilizace pacienta.

P.o. příjem: l. poop. den 250ml, 2. poop. den 500ml, 3. poop. den l000 ml,  
4. pooperační den tekutiny neomezeně a  bujon. Do  konce prvního měsíce 
tekutá a kašovitá strava v adekvátním množství volumově.První dny i.v. tekutiny  
3 litry/den s cca l g glukózy/kg/ t.hm. Průběh je ev. modifikován akcentací kom-
plikujících onemocnění z předchorobí. U nekomplikujících průběhů stran opera-
ce a komplikujících onemocnění se pohybuje cca na 6 dnech.

Další	 péče: pod naší kontrolou v  bariatrické poradně v  součinnosti s  obe-
zitologem a  lékaři léčícími komplikující onemocnění. Váhový úbytek za  první 
měsíc má velký rozpyl mezi l0-25 kg. Závisí dle našich zkušeností také na pře-
doperačním overfeedingu.Celkový váhový úbytek se pohybuje okolo 30-50 kg. 
I tato metoda se dá ,přejíst´ racionálním způsobem a také vlivem určitého stupně 
pozdější dilatace žaludeční. Klinické příznaky jako hypertenze, diabetes mellitus, 
resp. parametry obvykle mají klinické zlepšení zlepšující kvalitu života pacientů 
do l-2 měsíců.

Komplikace: pooperační související se základními komplikujícími onemocně-
ními a jsou na téma obezní pacient v intenzívní péči.

Chirurgické komplikace: leak v resekční linii - se obvykle nefrekvenčně pohy-
boval velmi časně a byl zahojen na totální parenterální výživě.

V přednášce	chceme	prezentovat	2	kazuistiky:
1.  kazuistika: o užitečnosti metody sleeve gastrectomie u věkově i  zdravot-

ně limitovaného pacienta 65 let se středně těžkou Ao stenozou (dege-
nerativní změny) a  dilatací ascendentní aorty 5O mm.CHOPN Gold IV 
a  sy spánkové apnoe. Pac. byl do  naší nemocnice přijat původně k TEP 
kolenního kloubu (kruté noční klidové bolesti). Konzultováno nejprve 
kardiochirurgické pracoviště. Jeho BMI vylučoval operaci v  mimotěl-
ním oběhu. Provedena sleeve gastrectomie, po  půl roce váhový úby-
tek 35-40 kg se zlepšením hemodynamických i  ventilačních parametrů. 
Je po  první TEP kolenního kloubu, připravován na  druhou TEP náhradu 
kolenního kloubu a následně na náhradu kloubu ramenního. Výrazně zlep-
šená kvalita života, hemodynamické i  respirační parametry. Perspektivně 
splňuje nyní i váhová kritéria pro užití mimotělního oběhu v budoucnu.

2.  kazuistika: v součinnosti s klinickými údaji Nefrologické kliniky IKEM Praha.
Sleeve gastrectomie u  60-letého pacienta po  transplantaci ledviny, kdy 
došlo z selhání žaludeční bandáže a pacient se sníženou funkcí štěpu led-
viny přibral na váze 45kg/rok. Pacient s obtížně korigovatelnou hypertenzí, 
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DM, kordikodependentní, s revmatoidní artritidou na imunosupresi s opa-
kovanými celulárními rejekcemi štěpu. Na  snížené funkci štěpu se jistě 
podílel i břišní lis při extrémním BMI. Po výkonu došlo k leaku v resekční 
linii s peritonitidou sepsí, hyperkatabolismem. Léčen nejprve na TPV a EV 
na  našem pracovišti s  následným překladem na  Nefrologickou kliniku 
IKEM, kde léčba dosud probíhá.

Literatura u autora.
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P01 Ztráty tokoferolů během smažení na pánvi

Fišnar	J.,	Réblová	Z.

Ústav	analýzy	potravin	a výživy,	Vysoká	škola	chemicko-technologická	v Praze

Tokoferoly jsou látky, které vykazují biologickou aktivitu vitaminu E. V ži-
vých organismech je jejich dostatečný příjem důležitý pro správné proběhnu-
tí reprodukčního cyklu a také v prevenci vzniku a rozvoje kardiovaskulárních 
a jiných onemocnění. In vitro pak tyto látky zvyšují stabilitu potravin za pod-
mínek jejich zpracování a skladování. Během výroby, skladování a kulinární-
ho zpracování potravin však může docházet k významným ztrátám tokoferolů. 
V odborné literatuře lze nalézt dostatek spolehlivých údajů o obsahu tokofe-
rolů (vitamin E) v tepelně neopracovaných surovinách a potravinách. Avšak 
informací o obsahu vitaminu E v tepelně (zejména kulinárně) zpracovaných 
potravinách je obecně nedostatek. Přitom ztráty tokoferolů během kulinární-
ho zpracování potravin nejsou zanedbatelné a mohou se významně podílet 
na celosvětově nedostatečném příjmu vitaminu E. Proto byl na našem vědec-
kém pracovišti zahájen projekt studující ztráty tokoferolů po kulinární úpravě 
potravin. V první části projektu byly studovány ztráty tokoferolů (vitaminu E) 
po smažení chleba na pánvi a byl také sledován vliv druhu smažicího oleje, 
teploty a doby předehřívání oleje na ztráty tokoferolů. Přitom bylo zjištěno, 
že za podmínek dobré výrobní praxe, ztráty tokoferolů významně nezávisely 
na použitém druhu oleje, obecně nebyly vyšší než 30 % původního obsahu 
a z více než 50 % k nim docházelo při předehřívání oleje na pánvi. Topinky 
(80 g – dva velké krajíce chleba) připravené na  slunečnicovém, řepkovém, 
sojovém a olivovém oleji obsahovaly 7,6; 4,1; 3,0 a 2,0 mg vitaminu E, což 
představuje 51, 27, 20 a 13 % doporučené denní dávky vitaminu E. Pokrmy 
připravené smažením na pánvi mohou být dobrým zdrojem vitaminu E, avšak 
pouze v  případě, že byly připraveny za  optimálních podmínek smažení. 
Zejména je pak důležité neprodlužovat dobu nezbytnou pro předehřátí ole-
je, a aby v této fázi teplota oleje nepřekročila 180 °C.
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P02 ADIPONECTIN/LEPTIN RATIO IN OBESE PATIENTS 
WITH TYPE 1 DIABETES MELLITUS

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

1Department	of	Metabolic	Care	and	Gerontology,	2Department	of	research	
and	development	University	Hospital,	Hradec	Králové,	3Charles	University	and	
University	Hospital,	Prague,	Czech	Republic

The aim of this study was to explore the changes in the adipokines leptin 
and adiponectin in obese patients with type 1 diabetes mellitus (T1DM) who 
underwent seven days of fasting and 21 days of low-calorie diet (LCD). 

Methods: The plasma leptin, adiponectin, and free fatty acid (FFA) con-
centrations were measured in 14 obese patients with T1DM and 13 non-obe-
se controls with T1DM at baseline, immediately after 7 days of fasting, and 
after 21 days of LCD. Controls were studied only after an overnight fasting. 
Bioimpedance spectroscopy technique was used for determination of body 
composition. 

Results: Obese T1DM patients lost 6.1±1.1 kg during fasting and decrea-
sed their fat tissue after 21 days on LCD. Plasma FFA concentrations in obe-
se T1DM patients before fasting were significantly higher than in controls 
(0.51±0.27 vs 0.25±0.17 mmol · l-1, P< 0.05) and increased significantly af-
ter fasting (from 0.51±0.27 to 1.03±0.42 mmol · l-1, P< 0.05). Plasma lep-
tin concentration in obese T1DM decreased significantly after fasting (from 
16.5±17.0 to 5.79±6.40 ug · l-1, P< 0.05) and after 21 days of LCD remai-
ned significantly higher than in controls (13.34±9.40 vs 4.29±4.55 ug· l-1, 
P< 0.05). Adiponectin/leptin ratio in obese T1DM was significantly lower 
than in controls (1.65±2.42 vs 4.93±3.45 · l03, P< 0.05) and transiently incre-
ased immediately after fasting (from 1.65±2.42 to 2.46±1.61 · l03, P< 0.05). 

We conclude that obese patients with T1DM are characterized by marked 
insulin resistance and hyperleptinemia that is reduced by prolonged fasting, 
but only slightly affected by low calorie diet.
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P03 Inovativní přístup k analýze oxysterolů

Sabolová	M.,	Roubíčková	I.,	Pánek	J.,	Ilko	V.

Ústav	analýzy	potravin	a výživy,	VŠCHT	Praha

Klíčová	slova: oxysteroly, oxidace lipidů, SPE separace

Negativní zdravotní efekt oxysterolů s sebou přináší otázky týkající se jejich 
vzniku a  výskytu v  potravinách a  pokrmech s  tím související rychlé, přesné 
a spolehlivé analýzy.

Oxidační produkty sterolů (SOPs) vznikají při zpracování a  skladování 
potravin obsahujících tuk v  závislosti na  teplotě, přístupu kyslíku a  světla 
a  na  dalších faktorech. Oxidační produkty cholesterolu (COPs) vznikají při 
oxidaci potravin obsahujících cholesterol a mohou vznikat i  in vivo. Při oxi-
daci rostlinných sterolů (fytosterolů) vznikají produkty podobné chemické 
struktury označované jako POPs. COPs mají prokazatelný negativní dopad 
na zdraví (cytogenita, mutagenita, karcinogenita, prozánětlivý efekt, ateroge-
nita). Zdravotní účinky POPs jsou v dnešní době ještě nejasné. Někteří autoři 
uvádějí, že jsou ve střevě obtížně vstřebatelné, potom ale vyvstává možnost 
jejich vlivu na rozsah oxidačního stresu ve střevě. Hlavními zdroji COPs v naší 
stravě jsou maso (včetně drůbeže a ryb), vejce a mléčné produkty. Hlavními 
zdroji POPs jsou patrně oleje pro smažení. Obecně je v čerstvých potravinách 
velmi nízký obsah SOPs. Při neadekvátních podmínkách skladování, vaření 
a  zpracování však narůstá rozsah oxidace cholesterolu (i  fytosterolů). Mezi 
nejvýznamnější COPs patří 7-ketocholesterol (5-cholesten-3β-ol-7-on; nej-
běžnejší v potravinách), 5,6-epoxy (5,6-epoxycholestan-3β-ol /α- a β- isome-
ry/ ; prekurzor triolu (5,6-cholestan-3β-ol /α- a β- isomery/, který je považova-
ný za nejtoxičtější COP), 7α,β- hydroxycholesterol (5-cholesten-3β, 7α,β diol).

Analýza SOPs se obecně skládá z několika kroků: extrakce lipidů, případ-
né zmýdelnění a přečištění, obohacení a kvantifikace pomocí plynové anebo 
kapalinové chromatografie. Kritickým krokem analýzy je zejména zmýdelně-
ní. COPs jsou velice nestabilní a při zmýdelňování dochází k jejich degradaci. 
SPE umožňuje separaci relativně polárních sterolů a oxysterolů od nepolární 
tukové matrice bez nutnosti zmýdelnění tuku. Nejvíce používanou analytickou 
koncovkou je GC/MS po derivatizaci pomocí některého silylačního činidla.

Materiál	a metody
Standardy
5α-cholestan (99%) – vnitřní standard, cholesterol (95 -98%) a 5-cholesten 

3β-ol-7 one
(7-ketocholesterol, 90%) – Sigma-Aldrich, St.Louis, USA.

SPE	extrakce
pomocí SPE aminokolonky Mega BE-NH2(Agilent, USA). Jednotlivé frakce 

sterolů byly získávány elucí rozpouštědly o stoupající polaritě. 
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Derivatizace
Přečistěné SOPs byly převedeny na  trimethylsilyl ethery pomocí 50µl 

BSTFA (Bis(trimethylsilyl)-trifluoro-acetamid - Merck, Darmstadt) v  100 µl 
pyridinu při 60°C, 1 hodinu.

GC-MS	analýza
Plynový chromatogram Agilent 7820A s hmotnostním detektorem Agilent 

5975 Series MSD (Agilent Technologies, Palo Alto, CA, USA). Analyty byly 
separovány kapilární kolonou Supelco (SACTM5, 30m x 0,25 mm x 0,25 µm). 
Nosným plynem bylo helium.

Výsledky	a diskuse

Na  základě výše uvedených důvodů byla běžně používaná metoda pro 
stanovení oxysterolů modifikována. Bylo využito SPE separace bez zmýdel-
nění. Jako analytická koncovka byla využita GC/MS (s  jednoduchým kvad-
rupolem) - finální analýza byla vedena v SIM modu.

Následně prošla metoda validací – výsledky validace jsou znázorněny 
v tabulce I a II.

Tab. I Základní pracovní charakteristiky metody stanovení oxysterolů

SOPs	standard LOD	(ng) LOQ	(ng)
Kalibrace	

(R2)
Odezvový	

faktor

Cholesterol 5,3 8,8 0,9975 0,206

7-ketocholesterol 6,8 17,1 0,9857 0,142

Tab. II Přesnost metody stanovení oxysterolů

SOPs	standard RSD	(%)

Opakovatelnost	
retenčních	časů

Opakovatelnost	
nástřiku

Cholesterol 0,8 5,4

7-ketocholesterol 0,6 13,1

Opakovatelnost metody: RSD pro cholesterol 15,8%.

Výsledky stanovení pracovních charakteristik ukazují, že metoda je dostateč-
ně citlivá, lineární a dostatečně přesná. Z toho důvodu je možno ji použít pro 
analýzu vzniku oxysterolů v potravinářských materiálech.
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Závěr
Výzkum v oblasti oxysterolů bude následně pokračovat hodnocením rozsahu 

tvorby oxysterolů v masových a zeleninových pokrmech a v rybách při různých 
typech jejich kulinární úpravy (smažení, pečení aj.).
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P04 Srovnaní vlivu diabetických enterálních výživ a běžné 
enterální výživy na postprandiální glykémii – pilotní 
studie

Víšek	J.,	Pitoňáková	I.,	Adámková	V.,	Sobotka	L.,	Bláha	V.

III.	interní	gerontometabolická	klinika,	FN	a Lékařská	fakulta	v Hradci	Králové,	
Univerzita	Karlova	v Praze

Východisko: U nemocných s diabetem může užívání běžné enterální výživy 
vést k hyperglykémii a s tím spojenými komplikacemi. Z těchto důvodů může 
být u  těchto nemocných doporučována enterální výživa speciálně vyvinutá 
k omezení nárůstu glykémie po její aplikaci. Tyto výživy jsou však často hypoka-
lorické s omezeným obsahem bílkovin, což je pro klinickou praxi nevýhodné.

Cíl: Srovnat účinek běžné enterální výživy, běžné diabetické enterální 
výživy a  isokalorické diabetické výživy s vyšším obsahem proteinů na post-
prandiální glykémii.

Metodika: Do  studie jsou zařazování dobrovolníci s  diabetem 2. typu 
léčených dietou či perorálními antidiabetiky. Zkoumány jsou roztoky ente-
rální výživy Nutrison MF (běžná enterální výživa), Diben drink (běžná hypoka-
lorická diabetická výživa) a Glucerna Select (isokalorická diabetická výživa). 
U  nemocných je po  nočním lačnění podávána enterální výživa s  obsahem 
25g sacharidů formou popíjení během 10 min. Následně je pak měřena gly-
kémie v časech 0 (po dopití), 15, 30, 45, 60, 90 a 120 min. Krevní odběry jsou 
prováděny z předem zavedené flexily v cubitální žíle. Vliv na postprandiální 
glykémii všech enterálních výživ je porovnáván s  účinkem glukózy která je 
ve formě roztoku se stejným obsahem cukru aplikována za stejných podmí-
nek. Získané výsledky glykémie jsou zanášeny do grafu a výsledné vzestupné 
části ploch pod křivkou po podání jednotlivých výživ jsou navzájem porov-
návány a slouží k výpočtu glykemického indexu. Měření jsou opakována vždy 
3x pro daný roztok.

Výsledky: Zatím bylo provedeno měření u  5 dobrovolníků. Glykemický 
index (uvedeno jako medián a  interkvartilové rozpětí) Nutrisonu MF byl 
64,9 (71,8-74,5), Dibenu drink 48,5 (52,2-54,1) a Glucerny Select 23,3 (21-
24,4). Statistické hodnocení bylo provedeno Wilcoxonovým párovým testem. 
Výsledky glykemických indexů se navzájem statisticky nelišily.

Závěr: Lze předpokládat, že naše výsledky mají zatím omezenou výpo-
vědní hodnotu, která je dána malým počtem měření. Přesto je zde nazna-
čen trend nižšího nárůstu postprandiální glykémie u diabetických výživ a to 
zejména u  isokalorické diabetické výživy, který však bude muset být dále 
ověřen. V případě potvrzení tohoto trendu pak bude jistě s výhodou použití 
této výživy v klinické praxi.

Tato práce byla podpořena PRVOUK P37/12, IGA MH CR NT/12287-5.
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P05 Potenciální deficience některých nutrietů u vybraných 
typů terapeutických diet

Chrpová	D.1,2,	Hajšlová	J.1,	Pánek	J.1

1Ústav	analýzy	potravin	a výživy,	VŠCHT	Praha;	2VOŠZ	a SZŠ	5.	května,	Praha	4

Správně volená výživa, resp. dieta, je nedílnou součástí léčebné terapie. 
Její složení a technologická úprava, které zohledňují zdravotní stav pacienta, 
by co nejvíce měly odpovídat složení stravy zdravého jedince. Měla by být 
jak energeticky tak biologicky plnohodnotná, tzn. měla by obsahovat dopo-
ručená množství energetických živin, vitaminů, minerálních látek a stopových 
prvků, vlákniny a  tekutin. Vynechejme v  tomto pojednání nutrici u akutních 
stavů, kdy je pacient živen parenterálně nebo enterálně, či mu je indikována 
krátkodobá přísná neplnohodnotná dieta, která řeší jeho aktuální zdravotní 
stav.

 Tato diskuse je zaměřena na  hodnocení těch typů vybraných diet, které 
pacient dodržuje dlouhodobě, nezřídka po  celý život. Například pacienti 
s některými onemocněními gastrointestinálního traktu celoživotně dodržují 
dietu šetřící – výběrem potravin a technologickou úpravou. V dietním systé-
mu je tato dieta označena jako dieta č. 2. Technologická úprava šetřících diet 
(těchto diet je více – dieta č. 1 kašovitá, která je jen mechanickou úpravou 
diety č. 2; dieta č. 4 s omezením tuku, dieta č. 10 neslaná, případně i diabe-
tická dieta v šetřící úpravě – dieta č. 9/S) spočívá v mechanickém, termickém 
a  chemickém šetření gastrointestinálního traktu. Tuk pro přípravu pokrmů 
nesmí být tepelně namáhán, ale je přidáván až do hotového pokrmu. Např. 
maso obalené v mouce se opéká na sucho, zalije vroucím vývarem či vodou 
a nechá dusit. Do vydušené šťávy masa nezahuštěné přírodní či zahuštěné 
na sucho opraženou moukou se pak vkládá čerstvý tuk. Stejně tak se vklá-
dá tuk až do hotové polévky. Prakticky nejvíce používaným tukem pro tento 
účel je máslo, které je nejlépe senzoricky hodnoceno a  je lehce stravitelné 
díky krátkým mastným kyselinám v něm obsažených. Máslo je ovšem zdro-
jem nasyceného tuku. Provedení denní bilance typu tuku v  těchto šetřících 
dietách ukazuje (snídaně: máslo, tuk mléčného výrobku nebo tuk uzeni-
ny; oběd: máslo v  polévce, máslo v  hlavním pokrmu, tuk v  mase; svačina: 
tuk v  zakysaném mléčném výrobku; večeře: máslo v  hlavním pokrmu, tuk 
v  mase), že pacienti dlouhodobě dodržující šetřící diety mají ve  své stravě 
výraznou převahu nasyceného tuku (záleží na typu masa, a i přestože občas 
někteří zařazují ryby), což odporuje současným nutričním doporučením, kdy 
převaha tuku ve stravě by měla být 2:1 ve prospěch tuku nenasyceného.

 Dalším příkladem dlouhodobě konzumované diety, převážně geriatrický-
mi pacienty, je dieta tekutá (v  dietním systému označena jako dieta č. 0). 
Patří také k  šetřícím dietám. Na  rozdíl od  výše uvedených šetřících diet je 
však neplnohodnotná jak energeticky tak biologicky a proto způsobuje nebo 
zhoršuje malnutrici těchto pacientů, a proto jako taková je nevhodná k dlou-
hodobému dodržování. Při této dietě dochází k  deficitu energie, bílkovin, 
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nenasyceného tuku, vitaminů, minerálních látek a stopových prvků a vlákni-
ny. Tuto dietu je nutné doplňovat  nejlépe modulárními dietetiky, kterými se 
dieta zplnohodnotní.

 V  poslední době se začalo poukazovat na  prospěšnost převádět obézní 
pacienty – diabetiky II. Typu -  na  veganskou výživu. Důvodem je zlepšení 
některých parametrů jako je úprava glykémie, glykovaného hemoglobinu, 
cholesterolemie, triacylglycerolemie, snížení hmotnosti. Příčinou tohoto 
zlepšení je jistě změna stravovacích návyků dodržováním veganské stravy, 
jelikož tito pacienti dříve nedodržovali diabetickou dietu tím, že překračovali 
dlouhodobě svou energetickou potřebu, měli vysoký příjem tuků, choleste-
rolu, konzumovali i například cukrárenské výrobky, měli malý příjem vlákniny 
díky nízkému příjmu zeleniny a  ovoce. Nekonzumovali celozrnné obiloviny 
a luštěniny. Energetická hodnota veganské stravy je totiž poměrně nízká jed-
nak díky nepříjmu živočišných zdrojů obsahujících kromě bílkoviny i mnohdy 
vysoký obsah tuku a  také díky vysokému příjmu rostlinných zdrojů obsahu-
jících vlákninu. Dále veganská strava neobsahuje cholesterol. Její součástí 
je vysoký příjem ovoce, zeleniny, celozrnných obilovin, luštěnin, ořechů 
a semen. Je zdrojem přirozených rostlinných tuků, tedy kromě nenasycených 
i např. tuku kokosového a palmového. Veganská strava rovněž nereflektuje 
příjem cukru a výrobků z něj vyrobených.

 Je třeba si ale uvědomit, že dlouhodobé či celoživotní dodržování vegan-
ské stravy je rizikem deficience řady důležitých látek. Vegani nekonzumují 
žádný živočišný zdroj, tedy žádný mléčný výrobek jakožto nejlépe využitelný 
zdroj vápníku. Využitelnost vápníku z rostlinných zdrojů je velmi nízká. Stejně 
tak nekonzumují dobře využitelné živočišné zdroje železa jako je maso nebo 
vaječný žloutek. Vystavují se i riziku deficience vitaminu B12, který je obsažen 
pouze v živočišných zdrojích. Stejně tak mohou mít vegani problém s nízkým 
využitím esenciálních aminokyselin přijímaných kombinací rostlinných bílko-
vinných zdrojů. Dalším karenčním vitaminem veganské stravy je vitamin D. 
Nekonzumují ryby s EPA a DHA kyselinami. Rizikem může být i podhodnoce-
ný skutečný energetický příjem související s nízkou využitelností energetic-
kých živin díky vysokému obsahu vlákniny ve veganské stravě.

 Pro dobrou kompenzaci diabetika pomocí diety není nutné jít do extrém-
ních alternativních směrů. Naprosto postačí, aby výše zmíněný diabetik 
dodržoval klasickou diabetickou dietu, jejíž složení lze volit podle jeho indi-
viduálních potřeb. Součástí diabetické diety je i dostatečné množství ovoce, 
zeleniny, celozrnných obilovin a  luštěnin (zohledňuje se obsah sacharidů), 
ořechů a  semen. Na  rozdíl od  veganské stravy jí ale nechybí zdroje plno-
hodnotných bílkovin jako jsou mléčné produkty, ryby, maso a vaječný bílek 
(u živočišných zdrojů se volí zdroje s nižším obsahem tuku a cholesterolu). 
Samozřejmě obsahuje i kvalitní jednodruhové oleje a margaríny s obsahem 
ω-3, ω-6 a ω-9 nenasycených mastných kyselin. Celkově má diabetická dieta 
antiaterogenní charakter.
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P06 Netradiční forma stravy, ,,jíme i očima’’

Hloušková	A.,	Hanáková	L.

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

Úvod: V nemocnicích se často setkáváme s pacienty, kteří mají potíže s pří-
jmem stravy a  mohou být ohroženi malnutricí. Je to zejména při poruchách 
polykání, defektech v dutině ústní, jícnu, po stomatologických operacích.

Tzv. ,,BáBOVIČKY’’. Je to speciálně upravená strava, která má hladkou 
konzistenci. Připravuje se pomocí přípravku Nutilis, je to instantní zahušťo-
vadlo, patří mezi modulová dietetika. Strava je rozmixovaná a zpět upravená 
do ,,vzhlednějšího’’ tvaru.

Tvar těchto ,,Báboviček’’ je dle dané formičky. Jsou vzhlednější na pohled 
- oproti kašovité stravě. Jejich příprava je poměrně jednoduchá. Jídlo se při-
praví dle klasické receptury, následně se rozmixuje dohladka. Podle návodu 
se přidá doporučené množství NUTILISU. Nechá se asi 1 minutu stát. Formičky 
naplníme hmotou, dáme do šokéru, a po té do mrazáku.

Takto můžeme připravit: mrkev, hrášek, květák, brokolici, všechny druhy 
masa, ryby, uzeniny, vejce, těstoviny, rýži. Výběr potravin je sice omezený, ale 
lze je kombinovat s omáčkami a šťávami. Chuť daného pokrmu se po přidání 
Nutilisu nemění.

Jak tyto ,,Bábovičky’’ podáváme: těsně před výdejem formy vyndáme z mra-
záku a zregenerujeme na talíři ohřátím v mikrovlnné troubě.

Je vhodné je podávat při poruchách polykání, při defektech v dutině ústní, 
jícnu, po stomatologických operacích, po úrazech čelisti, či při angíně, u onko-
logicky nemocných pacientů, neurologických pacientů, geriatrických pacientů, 
u pacientů s tracheotomií.

Cíl:	 Cílem práce bylo ukázat i  jiný způsob podávání jednotlivých pokrmů 
pro pacienty, kterým nevyhovuje běžná strava.

Obrazová příloha – na posteru.
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P07 Osmnáct případů metabolické laktátové acidózy 
u nemocných léčených Metforminem během 14 let

Kubát	K.

Interní	oddělení	Městské	nemocnice	Litoměřice

Metformin je v  současné době - vedle změny životního stylu- základním 
lékem v  léčbě diabetes mellitus 2. typu s  obezitou. Jeho nejzávažnějším 
nežádoucím účinkem je metabolická laktátová acidóza (MLAC), v  anglické 
literatuře uváděná pod pojmem metformin associated lactic acidosis (MALA). 
Tato práce si vzala za  úkol podat přehled nemocných s  MALA zachycených 
v  nemocnici se spádovým územím cca 90  000 obyvatel během posledních 
14 let.  Celkově bylo zachyceno 18 případů MALA v  městské nemocnici 
v Litoměřicích během 14 let (0,2 za rok na 1000 léčených). U většiny nemoc-
ných byla zachycena kombinovaná porucha acidobazické rovnováhy (ABR) 
s  dalšími acidifikujícími, a  alkalizujícími poruchami.  Hodnoty pH krve byly 
v průměru snížené (pH 7,11). Byla přítomna významná hypokapnie (pCO2 2,77 
kPa). Laktátémie byla 9,3 mmol/l (maximum 19,8 mmol/l). Hodnoty BE byly 
v průměru snížené (-19.9 mmol/l) podobně jako hodnoty hydrogenuhličitanů, 
8.6 mmol/l. Hodnoty AG byly vysoké: 37,6 mmol/l . Parciální tlak kyslíku byl 
u nemocných relativně vysoký: pO2 14 kPa. U nemocných bylo obvykle pro-
kázáno prerenální selhávání, které se u většiny nemocných, kteří přežili, plně 
upravilo. Hladiny kreatininu byly 537 umol/l. Hodnoty glykémie byly v průměru 
vyšší (18.1 mmol/l), hypoglykémie byla zjištěna jen u  jedné nemocné. První 
významnou odchylkou a  pravděpodobně i  příčinou rozvoje MALA u  sledo-
vaných nemocných bylo postižení gastrointestinálního traktu. Běžná infekce 
či samotný efekt metforminu vyvolal zvracení a  průjmy. Následná hypovole-
mie způsobila prerenální selhání, které zpětně vedlo ke  zvýšení koncentrací 
metforminu na  toxické hodnoty. Prognóza nemocných s  MALA byla nepříz-
nivá, úmrtnost v  souboru byla 8 okamžitě, další dva s  odstupem tedy 56%, 
přežilo 8 nemocných, 44%. Podání bikarbonátů u  většiny léčených nevedlo 
ke zlepšení klinického stavu. Nejúčinnější léčebnou metodou ve sledovaném 
souboru bylo odstranění metforminu z organismu (hemodialýzou, či v případě 
oběhové nestability kontinuální metodou CVVHD), bez napojení na ventilátor. 
Přežilo 67% takto léčených. Omezení aerobního metabolismu pravděpodob-
ně není jen nežádoucí, ale i hlavní léčebný efekt metforminu. Omezení aerob-
ního metabolismu, snížený zisk energie, zvyšující se poměr koncentrace AMP 
vůči ATP ovlivňuje základní mechanismy určující energetiku buněk, mimo jiné 
AMP aktivované protein-kinázy (AMPK). Konečný efekt spočívá ve zvýšení pří-
jmu glukózy buňkou umožňující opětné obnovení tvorby ATP. Tento mecha-
nismus vysvětluje fakt, že metformin snižuje produkci glukózy jaterními buň-
kami a  obnoví odběr glukózy svalových vláken z  krve, i  když již dostatečně 
nereagovaly na podněty stimulované inzulínem. Tento efekt je zřejmě totožný 
u všech biguanidů. To, co metformin odlišuje od phenphorminu a buforminu, 
které jsou lipofilní a volně přecházejí membránami, je jeho náboj. Metformin 
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se chová jako kation, který se pomalu v  koncentruje dle rozdílu pH (rozdílu pH 
matrix mitochondrií a intracelulárního pH), a dosahuje v mitochondriální mat-
rix tisícinásobně vyšších koncentrací.  Unikátní kinetika metforminu umožňuje 
do  určité míry autoregulaci. Metformin dnes patří k  nejbezpečnějším lékům 
ve  své kategorii. Přesto – pokud budeme v  léčbě T2DM. typu nuceni užívat 
léky, které omezují vliv přebytku energie a snižují účinnost metabolismu, lze 
i nadále očekávat výskyt onemocnění charakterizovaného zhroucením aerob-
ního metabolismu, MALA.



XXX. Mez inárodní  kongres  SKVIMP

110 POSTEROVá SEKCE

P08 Sledování tělesného stavu a laboratorních parametrů 
u pacientů s poruchou příjmu potravy. Závažný 
metabolický stav i přes fyziologické hodnoty v séru. 
Pětiletá studie 151 pacientů s anorexií a bulimií.

Navrátilová	M.1,	Jarkovský	J.2,	Tůmová	J.3,	Kalendová	M.4,	Sobotka	L.5

1Psychiatrická	klinika,	Lékařská	fakulta	Masarykovy	univerzity	a Fakultní	nemoc-
nice	Brno,	2Institut	biostatistiky	a analýz,	Masarykova	univerzita	nemocnice	Brno,	
3Oddělení	klinické	biochemie,	Lékařská	fakulta	Masarykovy	univerzity	a Fakultní	
nemocnice	Brno,	4Oddělení	Klinické	výživy,	Nemocnice	U Sv.	Anny,	Brno,	
5Gerontometabolická	klinika,	Fakultní	nemocnice	Hradec	Králové,	Univerzita	
Karlova,	Česká	republika

Úvod
Mentální anorexie a bulimie jsou primární psychiatrická onemocnění, cha-

rakterizovaná problémy s  příjmem potravy, jejichž průběh však komplikují 
důsledky somatické, které mohou být smrtelné. Tyto chorobné jednotky jsou 
vzájemně propojeny, přičemž nekritičnost a  pseudospolupráce jsou charak-
teristickými rysy těchto onemocnění. Mentální anorexie je charakterizována 
ubýváním na váze, které je úmyslně vyvolané a udržované. Je přítomna spe-
cifická psychopatologie - obava z tloušťky. Tato obava má charakter ovládavé 
až nutkavé myšlenky a pacienti tak usilují o nízkou váhu, ztrácí pud sebezácho-
vy a  v  konečném výsledku i  pud mateřský a  sexuální. Následně vzniká pod-
výživa (zejména u  mentální anorexie), sekundární endokrinní a  metabolické 
změny a narušení tělesných funkcí. Pozorujeme nulové zásoby tuku, minimál-
ní množství svalové bílkoviny, depleci elektrolytů, stopových prvků a  vitamí-
nů (K, P, Mg, Zn, thiamin, B12) a nedostatek antioxidačních látek. Nízké váhy 
pacientky dosahují nejčastěji hladověním (restriktivní typ) nebo přejídáním 
a  následným vypuzováním (vyprovokované zvracení, zneužívání laxativ, diu-
retik, klyzmat). Mentální bulimie je charakterizována opakovanými a  nekont-
rolovatelnými záchvaty příjmu velkého množství kaloricky bohaté potravy.Po 
periodě přejídání se dostavují výčitky, pocity tělesného dyskomfortu, depre-
se a  nastupuje kompenzatorní chování, kdy se nemocné snaží nadměrného 
množství požité potravy zbavit zvracením nebo užitím projímadel. Opakované 
zvracení má za následek především závažné elektrolytické poruchy.

Cílem naší studie bylo sledování tělesného stavu a laboratorních parametrů 
a popsat vztah mezi biochemickými parametry v seru a v moči, antropometric-
kými a dietetologickými parametry.

Metody:
Sledovali jsme po dobu 5 let 151 pacientů s poruchou příjmu potravy, z toho 

42 pacientů s mentální bulimií, 62 pacientů s mentální anorexií a 47 pacien-
tů se smíšenou formou. Průměrný věk pacientů byl 25 let, ženy tvořily 90,6% 
a muži 9,4% z datového souboru, ve věku 10 až 35 let. Pacienti byli pozorováni 
v dlouhodobé studii, medián pozorování byl 4, medián doby sledování 13,2 
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měsíce. Prováděli jsme komplexní somatické a biochemické vyšetření každého 
pacienta, sledovali jsme biochemické parametry jak v séru – metabolický scre-
ening pro poruchy příjmu potravy, tak v moči (sběr za 24 hodin- urea, kreatinin, 
celkový dusík, Na, K, Cl, Mg, P, Zn, Cu). Současně s hodnotami krevního tlaku 
a  tepové frekvence jsme sledovali antropometrické parametry - výška, váha, 
BMI, obvod paže, obvod lýtka, celkový obsah tuku - BIA v%, kg a příjem makro 
a mikronutrientů.

Pro zohlednění různé četnosti vzorkování v čase byla použita agregace dat 
do časových kategorií. Spearmanův korelační koeficient byl použit pro analýzu 
vztahu mezi stavem výživy, biochemickými, hematologickými, antropometric-
kými a dietetickými parametry a pro hodnoty krevního tlaku a pulsu. Analýza 
hlavních komponent byla použita pro souhrnné zobrazení vztahu mezi pro-
měnnými.

Výsledky:

Příjem stravy
Analýza příjmu potravy byla 

v  korelaci s  mírou podvýživy 
a platí jak pro makro, tak pro  mik-
ronutrienty.

Překvapivě jsme našli výrazné 
snížení příjmu bílkovin a  vlákni-
ny u  obou typů pacientů, které 
v kombinaci s proteinovým kata-
bolismem prohloubil proteino-
vou malnutrici. To bylo ve vzájem-
né korelaci s  antropometrickými 
parametry a s hodnotami krevní-
ho tlaku.
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Antropometrie
Antropometrické paramet-

ry ukázaly signifikantní korelaci 
s hodnotami krevního tlaku a tepo-
vé frekvence. Nižší hmotnost paci-
entů, zejména ve skupině s anore-
xií, koreluje s  nízkými hodnotami 
krevního tlaku, především se jedná 
o svalovou atrofii, snížení až vyčer-
pání tukové tkáně se statisticky 
významným poklesem hodnot 
krevního tlaku a tepové frekvence.

BIA ve fyziologickém rozmezí se 
nacházelo jen u 2,2 procent pacientů s anorexií. Žádný z pacientů s mentální 
anorexií nedosahoval během pětiletého pozorování  fyziologického obvodu lýt-
ka (u pacientů s mentální bulimií se jednalo o 6,1 procent), zatímco obvod paže 
a  lýtka koreloval s poklesem hodnot krevního tlaku a  tepové frekvence a  tyto 
korelace byly statisticky významné.

Klinika

Střední hodnota diastolického 
a  systolického krevního tlaku byla 
65 a 108 mm Hg, 

resp, je třeba tyto hodnoty 
považovat za  známku abnormality 
těchto parametrů.

Parametry krevního tlaku 
a  pulsu byly statisticky významné 
ve  vztahu ke  všem parametrům 
nutričního stavu (BMI, obvod paže 
a  lýtka, tělesný tuk, atd.) a  také 
k  některým biochemických para-
metrům v séru.
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Biochemické parametry
I  v  pokročilých fázích mentál-

ní anorexie jsme nalezli statisticky 
více významných odlišností v  moči 
než v séru a i přes pokročilou formu 
malnutrice jsme překvapivě nalezli 
řadu fyziologických parametrů v séru.

V naší studijní skupině jsme zaznamenali  pokles hladiny celkové bílkoviny 
v séru, Cu v séru, fT3 v séru s následným zvýšením TSH (zpětněvazebná elevace 
v rámci sekundární hypotyreózy) se statisticky významnou pozitivní korelací hod-
not krevního tlaku a tepové frekvence , pokles urey a kyseliny močové v séru, 
pokles všech složek rozšířeného souboru lipidů, zejména cholesterolu a  LDL-
cholesterolu, pokles -Fe, sat.transf. (Fe) a snížení transaminas v séru, které byly 
v negativním vztahu s krevním tlakem, zejména s S-GGT, S-ALT, S-AST u pacien-
tů v počáteční fázi realimentace. Překvapivě, na rozdíl od hladiny prealbuminu, 
albumin neměl výrazné odlišnosti od fyziologických hodnot, zejména u pacientů 
s mentální bulimií. Nicméně, každý pokles hladiny prealbuminu v séru byl spo-
jen s poklesem krevního tlaku a tepové frekvence, která byla v korelaci s klinic-
kým stavem pacientů. Hladiny CRP v séru se významně nelišily od fyziologických 
hodnot v  obou skupinách pacientů a  to bylo v  klinické korelaci s  negativním 
vztahem, který jsme našli mezi krevním tlakem a CRP. Plazmatické hladiny stopo-
vých prvků se překvapivě se nelišily od fyziologických hodnot.
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S02 Dopady neodborné nutriční péče – kazuistika pacientky 
s ulcerózní kolitidou

Mengerová	O.

IKEM,	Praha

1.	Východiska
 Atraktivita tématu zdravé výživy za  poslední roky roste velkou rychlostí. 

Obrovská přesycenost informacemi o  zdravém stravování, alternativních smě-
rech výživy, zaručených metodách hubnutí a dokonce patentech na uzdravení 
neléčitelných chorob pomocí diet a  zázračných potravin, navozuje ve  společ-
nosti atmosféru, že „počasí, fotbalu a teď už i výživě může rozumět úplně každý“ 
- vyjádřeno odlehčenou citací zapůjčenou z jiného oboru. Ale teď už vážně.

 Popularizace problematiky výživy na  jedné straně zvyšuje informovanost 
lidí a z dlouhodobého hlediska určitě přispívá k zlepšení stravovacích zvyklostí 
v populaci.  Zároveň má dvě klíčová úskalí:

a)  Usnadněným přístupem k informacím o výživě a nárůstem informovanosti 
lidí, nebo jejich přesvědčení o tom, že rozumí problematice zdravého stra-
vování, paradoxně klesají nároky na  odbornost poradců v  oblasti výživy. 
A navíc, zájem o služby, které nabízejí, stále roste.

b)  Jen malý podíl populace dokáže s lehce dostupnými informacemi pracovat 
správně, v souvislostech a s nadhledem. 
 Výsledkem je proto velmi často šíření mýtů, informací vytržených z kontextu, 
nesprávná interpretace pravdivých informací a zejména nesprávná aplikace 
poznatků u individuálních případů. A velmi často k takovému konání dochází 
právě ze strany výživových poradců, kterým lidé důvěřují. 
 V důsledku tohoto trendu narůstá počet pacientů, kteří přicházejí do ambu-
lance nutričního terapeuta po předchozí neodborné péči tzv. výživového 
poradce. V důsledku nedostatečné nutriční anamnézy dochází k opome-
nutí, nebo zanedbání vhodných dietních postupů. Ale ty největší potíže si 
lidé do ambulance nutričního terapeuta nosí ve svých hlavách. Reedukovat 
takového pacienta, vnést mu pořádek do zmatečného vnímání pravd a polo-
pravd a bohužel, už i do osvojeného nevhodného chování, je velmi náročné. 

2.	Kazuistika
Pacientka s  diagnózou ulcerózní kolitida v  anamnéze přišla do  ambulance 

asi měsíc po  razantní změně ve  svém jídelníčku, od  té doby průjem pozdě-
ji i  s krví 6-10x denně, afebrilní, s odůvodněním, že chce jíst zdravě. řídila se 
pokyny výživové odbornice, která ji doporučila snížení tělesné hmotnosti o 4 kg. 
Pacientka měřila 153 cm, její tělesná hmotnost byla 45 kg, BMI 19,2 kg/m2. 
Množství tělesného tuku bylo o 0,8 kg vyšší než spodní hranice, aktivní tělesná 
hmota však byla 1,8 kg pod normou. Přesto jí zmiňovaná odbornice doporučo-
vala zhubnout pomocí počáteční razantní očišťovací kůry pomocí makrobiotické 
stravy cca 1 týden s následnou BIO stravou. Dietní chyba vedla k vzplanutí ulce-
rózní kolitidy.
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Pacientka po  4 měsících sledování nutričním terapeutem včetně edukací 
a následných reedukací ohledně jejího nutričního stavu a doporučovaném nut-
ričním režimu sice zvýšila svou tělesnou hmotnost, ale pouze o 1,5 kg, z  toho 
o 1,1 kg tělesné tukové tkáně a pouze o 0,5 kg aktivní tělesné hmoty (celková 
tělesná tekutina se snížila o 0,1 kg). Při diskuzi nad přehledem denního příjmu 
pacientky odůvodňovala příjem cca 100 g čokolády, 150 g mandlí v čokoládě 
a skořici v jednom dni s tím, že obojí bylo BIO a tak je to zdravé. Dále se prořekla, 
že chce zhubnout ještě alespoň 4 kg.

3.	Závěr
 Konkrétní příklad pacientky velmi dobře dokumentuje dopady neodborné 

péče výživového poradce, zejména zanedbání diagnózy ulcerózní kolitidy v ana-
mnéze pacientky a také nereflektování na první signály napovídající o mentální 
anorexii. Kromě zhoršení zdravotního stavu pacientky došlo k osvojení nespráv-
né interpretace významu BIO potravin. Jak lze množení podobných případů 
předcházet?
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S03 Výživa pacienta v neurologii

Trojanová	M.

Fakultní	nemocnice	Hradec	Králové

Kasuistika je zaměřena na  pacienta, který je opakovaně hospitalizován 
na Neurologické klinice FN Hradec Králové s onemocněním myastenia gravis. 
Jedná se o autoimunitní onemocnění charakterizované poruchou nervosvalo-
vého přenosu, při kterém dochází ke kolísající svalové slabosti svalstva. Z výživo-
vého hlediska je toto onemocnění doprovázeno dysfagií, kdy dochází k poruše 
posunu sousta z úst do jícnu. Snaha o polknutí potravy může u nemocného vést 
ke kašli nebo až následné aspiraci potravy.

 Z pohledu nutričního terapeuta bylo nutné nejprve sestavit nutriční anamné-
zu, stanovit cíle a nutriční plán. Naším hlavním cílem bylo zajistit stravu vhod-
né konzistence, nutričně vyváženou, rozdělenou do  několika menších porcí. 
Sestavování jídelníčku bylo časově náročné z důvodu komunikační bariéry, která 
souvisí s jeho diagnózou. Po celou dobu byl sledován a vyhodnocován příjem 
stravy pacientem. Nemocný přijímal stravu v malých dávkách a častěji. K tomu 
bylo zapotřebí větší spolupráce ošetřující sestry, která pacientovi pomáhala 
s ohřevem stravy. O průběhu nutriční intervence byl informován ošetřující lékař 
a všechna zjištění byla zaznamenávána do nemocničního informačního systému.
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S04 Výživa pacienta na chirurgii

Chmelařová	E.

Fakultní	nemocnice	Hradec	Králové

Prezentace kazuistiky chirurgického pacienta s polytraumatem po motocyklo-
vé nehodě.

 Pro závažné poškození levé dolní končetiny pacientovi hrozila amputace. Aby 
se rána dobře hojila, bylo důležité zajistit dostatečnou nutriční podporu. K paci-
entovi byl přivolán nutriční terapeut, který sestavil nutriční anamnézu a nutriční 
plán. Hlavním cílem bylo sestavení vhodného jídelníčku s denním obsahem bíl-
kovin minimálně 120g a edukace pacienta o důležitosti dostatečné výživy. Při 
výběru stravy pacient aktivně spolupracoval s nutričním terapeutem. Sestavený 
jídelníček byl propočítáván a zároveň porovnáván se záznamem o příjmu stravy.

 Aby bylo dosaženo požadované množství bílkovin, byl do jídelníčku zařazen 
i proteinový sipping. Pacient se opakovaně edukoval o důležitosti příjmu podá-
vaného jídla, o způsobu podávání sippingu a o dalších možnostech výživy v pří-
padě nechutenství.

 Po  47 dnech hospitalizace byl pacient propuštěn do  domácího ošetření 
bez provedené amputace levé dolní končetiny. V polovině ledna roku 2014 byla 
provedena další plánovaná operace, která měla zajistit plnou funkčnost končeti-
ny. I při této hospitalizaci byl pacient sledován nutričním terapeutem. V součas-
né době je pacient v domácím ošetření a čeká na rehabilitaci.
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S05 Úprava výživy dle potřeby pacienta při radioterapii

Andrášková	V.

Masarykův	onkologický	ústav,	Brno

Obsahem prezentace je kazuistika pacienta, který je léčen konkomitantní  
chemoradioterapií, radioterapie je cílená na oblast krku. V kazuistice je popsán 
dopad onkologické léčby na stav výživy a dále způsoby řešení nežádoucích této 
účinků léčby.

 V tomto období je důležité sledovat příjem stravy a kontrolovat, zda pacient 
netrpí obtížemi při konzumaci pokrmů. Podle míry dopadu nežádoucích účin-
ků léčby na celkový příjem běžné stravy upravíme výběr pokrmů a to zejména 
z  hlediska konzistence. Při  snižování příjmu běžné stravy doplňujeme pokrytí 
nutriční potřeby pacienta přípravky enterální výživy. K doplnění živin využíváme 
i modulární dietetika. Pro aplikaci enterální výživy podávané déle než 6 týdnů 
můžeme zvolit perkutánní gastrostomii. Po celou dobu léčby sledujeme nutrič-
ní stav pomocí antropometrických ukazatelů jako je hmotnost, tloušťka kožní 
řasy, obvod paže apod. Dále pak zjišťujeme hodnoty laboratorních výsledků, 
např.  hladin plazmatických bílkovin (albumin, prealbumin). Důležitou součástí 
léčebného procesu je i edukace pacienta o výživě nutriční terapeutkou.
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S06 Program zlepšení nutriční péče na vybraných lůžkových 
odděleních ve FN Brno

Ondrušová	K.,	Fišarová	D.

Oddělení	léčebné	výživy,	FN	Brno

Nutriční péče poskytnutá systematicky a včas vede k lepšímu hojení poško-
zených tkání, snižuje riziko vzniku komplikací a rehospitalizace. V roce 2013 byla 
ve FN Brno zahájena studie zaměřená na zvýšení úrovně nutriční péče. Vybrána 
byla dvě lůžková oddělení, z nichž jedno bylo na pracovišti chirurgie a druhé 
na  pracovišti interního oboru. Cílem bylo zvýšení efektivity systematizované 
péče o pacienta. Zpočátku bylo třeba informovat personál na příslušných pra-
covištích o nových změnách, které měly aktivně zapojit a zkoordinovat souběh 
nutriční péče stran lékařů, nutričních terapeutů a ošetřovatelského personálu. 
Sběr dat probíhal v roce 2013 ve dvou částech. Ve sdělení bychom informovaly 
o postupech, které se nám podařilo/nepodařilo prosadit na odděleních a dále 
o předběžných výsledcích studie.
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S07 Malnutrice a její sledování u chronického pacienta, 
kasuistika

Fialová	A.

Vítkovická	nemocnice	a.s.,	Ostrava

Můj příspěvek do  přednáškového bloku je na  téma pacienti s  chronickým 
onemocněním ohrožení malnutricí.

 Úvodem bych chtěla posluchače krátce seznámit s definicí termínu malnutrice 
a nastínit tuto problematiku u hospitalizovaných pacientů a současně i vyzdvih-
nout nutnost nutriční intervence u pacientů v  léčebných zařízeních, kteří jsou, 
nejen různými komorbiditami, ale i samotnou hospitalizací, ohroženi nejvíce.

 Ve druhé části mého vstupu bych chtěla demonstrovat naši péči u pacientky 
s chronickým onemocněním formou kasuistiky.

 Jedná se o pacientku, která přišla do naší nemocnice se zažívacími potížemi. 
Postupně během své dlouhé hospitalizace, jak se měnil její zdravotní stav, byla 
překládána na různá oddělení včetně JIP a absolvovala několik vyšetření a výko-
nů.

 Její pobyt se protáhl na  téměř 3 měsíce a  za  celou dobu hospitalizace se 
několikrát měnila nutrice a druhy doplňkové výživy.

 Při překládání pacientky na různá oddělení se v její péči střídaly i nutriční tera-
peutky, při čemž byla velmi důležitá vzájemná spolupráce nejen nutričních tera-
peutek, ale i sester,  rehabilitačních pracovníků a ošetřovatelského personálu.

 Závěrem kasuistiky je celkové shrnutí zdravotního a nutričního stavu pacient-
ky v době dimise a její další nutriční sledování.
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S08 Kvalitní výživa jako součást léčebné péče......aneb: 
co věděli a znali už naši předkové

Krajíčková	K.

MEDICON	Hospitals,	s.r.o.,	Praha

Prezentovaná přednáška nabídne průřez historií léčebné výživy a jejího zajiš-
tění v  léčebných zařízeních od  časů, kdy naše země byla součástí Rakousko-
Uherské monarchie, přes celostátní dietní systém v bývalém Československu až 
po dnešek.

 Připomene též 80. výročí založení Vyšší odborné školy pro vzdělávání diet-
ních pracovnic (1934), která byla vůbec první institucí pro systematické vzdělá-
vání dietních odborníků v tehdejší Československé republice a jedné z prvních 
v Evropě. 

 Sekce nutriční terapeutů ČAS takovou událost nemůže opomenout, proto 
na počátek školního roku 2014/2015 plánuje uspořádat důstojné oslavy.

 Autorka o své práci: pracuji jako nutriční terapeutka a historií oboru léčebné 
výživy se systematicky zabývám již několik let. K  této práci mě zcela náhodně 
přivedlo zjištění, že se tématem našeho oboru zřejmě nikdo hlouběji nezabývá, 
není např.žádná ucelená publikace.

 Postupně se mi podařilo získat velmi zajímavé dobové materiály, fotografie, 
pomůcky, práce významných nutričních odborníků a  zejména unikátní knihy, 
z nichž nejstarší je „Zdravotní kuchařka jakožto doplněk každé jiné kuchařské 
knihy“ z r.1896.

 Část získaných informací jsem již prezentovala odborné veřejnosti.
 Přednáška a doprovodný poster na XXX. Mezinárodním kongresu SKVIMP je 

vůbec první ucelenou prezentací toho, co se mi na uvedené téma dosud poda-
řilo zjistit.

 Stále hledám a nacházím další zajímavé materiály. Možná i Vy máte zajímavý 
exponát, kterým byste mohl/a doplnit mozaiku informací o léčebné výživě a sou-
visejících tématech.

Literatura – použité zdroje k dispozici u autorky.
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S09 Mentální anorexie

Štěpinová	P.

III.	interní	gerontometabolická	klinika,	FN	Hradec	Králové

(latinsky anorexia nervosa, z řečtiny an – zbavení, nedostatek; orexis – chuť) 
 Spolu s bulimií se řadí mezi tzv. poruchy příjmu potravy. Je to v první řadě 

duševní onemocnění, charakterizované neustálou snahou zhubnout.
 Lidé trpící anorexií jsou posedlí svou váhou a  tvarem těla. Pořád se snaží 

dosáhnout proporcí, které již neodpovídají jejich věku a výšce. Zajímavé je, že 
u jiných anorexií postižených pacientů dovedou velice přesně odhadnout jejich 
váhu i  proporce v  centimetrech, ale u  sebe jim docela schází	 reální	 náhled	
na svoje	tělo.

 Ačkoli se anorexie točí kolem jídla, není to onemocnění, které se týká jenom 
jídla. Je to hlavně velice nezdravá cesta vypořádání se s emocionálními problé-
my, perfekcionizmem a touhou po kontrole. Nemocní s anorexií si připadají tím 
hodnotnější, čím jsou hubenější.

 Anorexie se vyskytuje zejména u dívek a žen, u chlapců je výjimečná. Maximum 
výskytu je u děvčat ve věku 14–18 let, ale může se objevit dříve i později.

 Mentální anorexie má na dospívající organismus devastující účinky a může 
vést k závažnému narušení tělesného i psychického vývoje. Ve svém důsledku 
může extrémní vyhladovění vést až k smrti postižené a smrt jako důsledek anore-
xie není nijak výjimečná.

PřÍČINY
•  Biologické	faktory - udává se případná genetická souvislost
•  Psychologické	faktory
a.  nízká odolnost jedince vůči stresu
b.  strach z dospělosti - bojí se, že nebudou schopni zvládat „dospělácké“ úko-

ly, raději chtějí zůstat malí, hubení, aby připomínali dítě
c.  snaha být ve všem perfektní a nezklamat rodiče nebo okolí - nemocí často 

trpí velmi inteligentní osoby
d.  silná závislost na matce či přehnaná péče ze strany rodičů
e.  touha po samostatnosti, pocitu nezávislosti a získání sebevědomí, rozho-

dování o tom, co a v jakém množství jíst
•  Socialně	kulturní	aspekty
f.  tlak společnosti, kde je upřednostňována štíhlost jako symbol krásy a úspěchu
g.  tlak médií – televize, internetu, módních časopisů

KLINICKÝ OBRAZ
Základním projevem nemoci je samozřejmě hubnutí, tedy úbytek na váze.
•  Normální BMI (Body Mass Index) se pohybuje v hodnotách 20,5–25. U nemoc-

ných dojde k jeho poklesu pod tyto hodnoty. Postižené začnou vystupovat 
kosti a tím se zhorší její vzhled. Nemocná si ovšem svůj stav velmi často vůbec 
neuvědomuje a buď si připadá krásná, či stále ještě příliš tlustá.
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Primární projevy - jsou odmítání potravy či v případě nemožnosti odmítnutí 
je následné vyzvrácení potravy, jedním z častých projevů je sklon k extrémnímu 
sportovnímu nasazení.

Sekundární projevy ( důsledky):
•  Metabolismus - snížená hladina draslíku, edémy, metabolická alkalóza
•  Gastrointestinální trakt - hypertrofie příušních žláz, zpomalené vyprazdňo-

vání žaludku, zácpa, záněty slinivky břišní
•  Kardiovaskulární systém - bradykardie, hypotenze, srdeční arytmie
•  Hematologické problémy - anémie, trombocytopénie, hypercholesterolé-

mie
•  Kožní - suchá, praskající kůže 
•  Plicní - záněty plic (vdechnutí zvratků)
•  CNS - atrofie mozku, poruchy paměti
•  Neurologické - křeče, svalová slabost
•  Reprodukční - amenorea, infertilita

Kromě mnoha fyzických problémů se objevuje také řada problémů psychic-
kých:

•  pocity smutku, osamocení, zoufalství, bezmoci, deprese
•  sebevražedné sklony - sklony k sebepoškozování
•  poruchy spánku - mívají závratě a mdloby.

DIAGNOSTIKA
Diagnózu může stanovit interní či obvodní lékař ve spolupráci s psychiatrem. 

Významnou součástí diagnózy je vyloučení jiných příčin hubnutí.

LéČBA
 Cílem je hlavně nutriční rehabilitace, navození normálního jídelního režimu. 

Léčba probíhá ambulantně, nebo u vážnějších případů je nevyhnutelná hospita-
lizace.

 V léčbě se využívá kromě léčby podvýživy a jejich následků také psychotera-
pie.

 Zatím nejsou známé léky, které jsou speciálně na  léčbu anorexie. Uplatňují 
se ale jako pomocná terapie, kdy pomáhají při příznacích a následcích anorexie 
(deprese, ztráta zájmu, úzkost). Nasazují se zejména antidepresiva a neurolepti-
ka. Dále se dávají anabolika, vitaminy, přípravky železa a léky podporující chuť 
k jídlu.

 Kazuistika bude pojednávat o pacientovi s mentalní anorexií. O  jeho stavu 
během hospitalizace a jeho sledování po propuštění v naší nutriční poradně.

Literatura:
1.	www.nemoci.vitalion.cz/anorexie
2.	www.cs.wikipedia.org/wiki/Mentální_anorexie
3.	www.wikiskripta.eu/index.php/Mentální_anorexie
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S10 Jak nakrmit pacienta

Tláskalová	P.,	Kundrtová	E.

III.	interní	gerontometabolická	klinika	FN	HK,	odd.	G

V úvodu seznámení s geriatrickým pacientem (komunikace, spolupráce, psy-
chický stav). Jaké podněty mohou ovlivnit chuť pacienta (kladně ale i záporně).

Příprava pacienta k jídlu:
a) soběstačný pacient
b) ležící pacient se zachovalou soběstačností
c) ležící nesoběstačný pacient

Zkušenosti a získané informace s hospitalizovanými pacienty, kteří se potýkají 
s malnutricí (účinky léčby).

Doplňky stravy používané na  geriatrickém oddělení (jejich účinky, názory 
našich pacientů na vybrané produkty).

Fotografie našich pacientů, kteří zaujímají roli krmeného pacienta (správná 
poloha, prostředí, pomůcky).

Kontakty:
Eliška Kundrtová, DiS., email: eliskakundrtova@seznam.cz
Petra Tláskalová, DiS., email: Tlaskalova12@seznam.cz
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S11 Nutriční podpora pacientů s amyotrofickou laterální 
sklerózou

Dvořáková	M.,	Vodičková	V.1

VFN	Praha,	IV.	interní	klinika,	Jednotka	nutriční	podpory,	1Domov	Sue	Ryder,	
Praha

Amyotrofická laterální skleróza (ALS) - onemocnění motorického neuronu 
(MND), je nevyléčitelné progresivní neurodegenerativní onemocnění, popsané 
poprvé již v  roce 1869 francouzským neurologem Jean-Martinem Charcotem. 
Charakteristické jsou degenerativní změny a zánik motorických neuronů mozko-
vé kůry i periferních motoneuronů v jádrech nervů v mozkovém kmeni a v před-
ních rozích míšních. Typickým obrazem onemocnění je smíšené postižení cent-
rálního i periferního motoneuronu a obě léze pak způsobují rychle progredující 
slabost kosterních svalů. Rychlost progrese nemoci je variabilní, ale v horizontu 
několika let vede ke smrti, popř. ke stavu úplné závislosti na ošetřovatelské péči, 
umělé výživě a  mechanické ventilaci, a  to při minimálním postižení kognitiv-
ních funkcí. Smrt nastává obvykle důsledkem respiračního selhání za 2 – 5 let 
od prvotních příznaků. Protože etiologie ALS není dosud známa, nemáme, kro-
mě částečně účinného riluzolu, k  dispozici terapii, která by vedla k  vyléčení, 
nebo alespoň k zastavení progrese onemocnění. Terapie je proto pouze sym-
ptomatická a ALS je tedy typickým onemocněním vyžadujícím paliativní péči, 
na které by se měl podílet koordinovaný multidisciplinární tým odborníků.

 Z hlediska lokalizace prvotních příznaků rozlišujeme 3 typy onemocnění. Typ 
končetinový je nejčastější, vyskytuje se asi ve dvou třetinách případů a prvními 
symptomy bývají obvykle potíže s jemnou motorikou ruky, nebo oslabení dor-
sální flexe nohy. Typ bulbární se vyskytuje ve 20 – 30 % případů a vyznačuje se 
zejména rozvojem dysartrie a dysfágie. Pouze u 1 – 2 % nemocných jsou počá-
teční symptomy respiračního charakteru.

 S progresí onemocnění se u pacientů projevují četné obtíže. Svalová slabost 
má za  následek zhoršující se soběstačnost, imobilitu, pacient postupně ztrácí 
komunikační schopnost, rozvíjí se dysfágie, sialorea, bolest, spasticita, malnut-
rice a  dehydratace a  v  terminálních fázích respirační insuficience. Průvodním 
jevem je také přítomnost úzkosti a deprese. V  terminálním stádiu choroby se 
setkáváme zejména s nutností zajistit dostatečnou výživu a hydrataci pacienta 
a zabránit dušení.

 U pacientů v pokročilé fázi onemocnění dochází k úbytku tělesné hmotnosti. 
Jeho příčinou je jednak snížení perorálního příjmu, zejména v důsledku dysfá-
gie, dále pak vlastní ztráta svalové hmoty. Na snížení hmotnosti se podílí i hyper-
metabolický stav, který onemocnění provází. Důsledkem působení těchto fak-
torů je rozvoj malnutrice, která zpětně prohlubuje svalovou slabost. Nutriční 
podpora tedy hraje v léčbě nemocných ALS důležitou roli.

 Dysfágie je jedním z prvních příznaků u bulbárního typu onemocnění, v poz-
dějších stádiích se rozvíjí i u končetinového typu. Zvyšuje riziko aspirace, zároveň 
pacient není schopen dostatečného příjmu energie, živin a tekutin. Pokud selžou 
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opatření ve formě modifikace konzistence stravy, fortifikace stravy nebo využi-
tí sippingu, je vhodné zavedení perkutánní endoskopické gastrostomie (PEG) 
a podávání enterální výživy. Ta je obvykle indikována v okamžiku, kdy tělesná 
hmotnost pacienta klesne o  5 – 10 % hmotnosti před  začátkem onemocnění. 
Z důvodu rizika respiračního selhání během výkonu by PEG měla být zavede-
na dříve, než vitální kapacita plic poklesne pod 50 % normy. Zavedení výživové 
sondy umožňuje podávání výživy, tekutin, ale i medikace a u pacientů dochází 
k dočasné stabilizaci tělesné hmotnosti. Zvláště u bulbárních forem onemocnění 
tak může prodloužit život pacienta o několik měsíců.

 Na naše pracoviště jsou pacienti s ALS odesíláni v okamžiku, kdy jejich stav 
vyžaduje zavedení výživové sondy. Během krátké hospitalizace je jim zavedena 
perkutánní endoskopická gastrostomie a pacienti a jejich blízcí jsou edukováni 
tak, aby byli schopni samostatného podávání enterální výživy a péče o sondu. 
Nadále jsou pak dispenzarizováni v naší nutriční ambulanci.

Literatura:
1.   AMBLER, Zdeněk. Amyotrofická laterální skleróza. Neurologie pro praxi, 

2006, Roč. 7, č. 1, s. 9-12. ISSN: 1213-1814.
2.   WIJESEKERA, Lokesh C a  P Nigel LEIGH. Amyotrophic lateral sclerosis. 

Orphanet Journal of Rare Diseases [online]. 2009, vol. 4, issue 1, s. 3- [cit. 
2014-01-21]. DOI: 10.1186/1750-1172-4-3. Dostupné z: http://www.ojrd.
com/content/4/1/3.

3.   RIDZOŇ, Petr — MAZANEC, Radim. Paliativní péče u  terminálních stavů 
chorob motorického neuronu (amyotrofické laterální sklerózy, progresiv-
ní bulbární paralýzy a progresivní svalové atrofie). Neurologie pro praxi, 
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terapie-als.pdf.
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S12 PICC - centrální žilní katétr zavedený periferní cestou

Havrlíková	P.

VFN	Praha,	IV.	interní	klinika,		Jednotka	nutriční	podpory

Na našem oddělení zavádíme u vybraných pacientů PICC, což je centrální žilní 
katétr zavedený periferní cestou. Flexibilní, multifunkční katétr jedno nebo více 
lumenný, který se zavádí nejčastěji přes v. brachialis, basilica, cefalika do horní 
duté žíly.

 PICC katétr je vhodný k podávání chemoterapie, parenterální výživy, infuzní 
terapie, krevních derivátů atd. Zavádí se u pacientů, kteří potřebují ve středně-
dlouhodobém horizontu  trvalý cévní přístup. Cílem našeho sdělení je seznámit 
vás s našimi zkušenostmi se zaváděním a ošetřováním PICC.
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S13 Jak vyživit obézní pacientku s mentální retardací?

Gruntorádová	M.,	Korelová	R.

III.	interní	gerontometabolická	klinika,	FN	Hradec	Králové

Udržet obézní pacientku s mentální retardací na redukční dietě, když jídlo je 
její velké životní potěšení díky její mentální retardaci, je nelehký úkol. Zároveň 
je třeba naklonit si na stranu zdravotníků i všechny členy rodiny, aby cíl byl pro 
všechny jednotný. Motivace pacientky s mentální retardací byla obtížná ve všech 
směrech, redukce váhy, rehabilitace, ustálit správné stravovací návyky a zajistit jí 
celodenní program, aby na JIP neměla důvod myslet na jídlo a aby jí po propuš-
tění domů nastavený režim vyhovoval a doma fungoval.
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S14 Jak nakrmit staršího pacienta s demencí? Rozdíly 
ve zdravotnických zařízeních a sociálních službách

Mencová	G.

DpS	Zastávka

O  rozdílech ve  zdravotnických a  sociálních zařízeních dnes není pochyb. 
Přesto na tento fakt často zapomínáme. Jak nakrmit pacienta v nemocnici? A jak 
nakrmit klienta v Domově pro seniory? Jsou to dva rozdílné světy?

 Hlavním společným cílem, ať již zaměstnance zdravotnického zařízení nebo 
sociálního, by mělo být zkonzumování připravené nutričně plnohodnotné stra-
vy. Ovšem hraje zde velkou roli čas, který na  pacienta/klienta máme, techni-
ky, kterými jsme vzděláváni a používáme je v praxi při podávání stravy, počet 
zaměstnanců ve  službě, vztah s pacientem či klientem. Neméně podstatné je 
i prostředí, ve kterém se jí. Starší lidé mají obecně mírné nechutenství způsobe-
né např. léky či hlavní diagnózou, ztrátu pocitu žízně a v neposlední řadě i ztrátu 
chuti do života. Všechny výše popsané skutečnosti vedou u seniora k malnutrici. 
Obrovskému problému, kterému se snažíme předcházet. Protože zhoršuje zdra-
votní stav, přináší komplikace, zkracuje život… Je správné, když nutričně eru-
dované osoby propočítávají nebo obohacují stravu pro seniora, ale co z toho, 
když si nevezme do úst ani sousto. K tomuto problému se zdravotnické a sociální 
zařízení staví trochu jinak. Jaké jsou hlavní rozdíly a jaká je praxe v jednotlivých 
zařízeních, jsem se snažila co nejpřesněji popsat.

 Pokud přijímáme staršího pacienta s demencí do nemocnice, většinou je to 
kvůli akutnímu onemocnění. Pouze na určitý čas. Při příjmu se udělá dotazník 
MNA a  pacient je hlavně léčen pro  onemocnění, se kterým přišel. Pro nedo-
statek času pacienti často nejsou váženi. Když pacient nejí, zařadí se nutriční 
podpora – sipping, popř. NGS nebo PEG. Je vždy čas, zeptat se pacienta, co 
ho trápí, popovídat si s ním a pomoci mu při příjmu stravy? Je málo personálu? 
Jsou priority zdravotnického zařízení jiné? Víme přesně, co pacientovi je, čím trpí 
a co mu schází, ale pacient s námi mnohdy nespolupracuje.

 Když je klient přijímán do  sociálního zařízení, sám nebo rodina si vyberou 
místo pobytu. Místo se stává jeho novým domovem. Naváže zde vztahy s pra-
covníky. Také se při příjmu vyplňuje dotazník MNA, klient je zvážen. Sleduje se 
příjem stravy. Hledají se potraviny, které má rád a  jak je nejlépe konzumovat. 
Využívá se nutriční podpora. Máme více času pro klienta? Je zde méně klientů 
než v nemocnici? Jsou naše priority péče někde jinde?

 Každá cesta má svůj začátek a konec a stejně by tomu mělo být i u konzuma-
ce stravy našich pacientů/klientů. Od vyšetření přes určení diety, propočet nut-
ričních hodnot, úpravu stravy, servírování pokrmu až po samotnou konzumaci.

 Ráda bych na závěr uvedla pár zásad dobré praxe, které se nám v sociálních 
službách osvědčily při práci se staršími klienty demence II. a  III. typu. Důležité 
je vytvořit dobré podmínky pro práci (organizace), typický přístup ke klientům - 
zbytečně nerozptylovat, tvořit menší skupiny, komunikovat a hlavně chtít klienta 
nakrmit.
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S15 Koordinace programu transplantace tenkého střeva v ČR– 
příprava pacienta před transplantací

Heřmanová	B.

IKEM	Praha

Úvod: Transplantace tenkého střeva (TxS) představuje standardní léčebnou 
metodu pro pacienty se selháním střeva. První experimentální práce směřují-
cí k  zahájení klinického programu byly prováděny v  IKEM již v  sedmdesátých 
letech. V současné době je zařazen první nemocný na čekací listinu (waiting list- 
WL).

Metodika: Transplantace střeva představuje jedinou léčebnou modalitu při 
vlastní ztrátě střeva (tzv. short bowel syndrom - SBS) nebo selhání jeho funk-
ce. Indikační kritéria jsou pevně stanovená. Tvoří je život ohrožující komplikace 
parenterální výživy, excesivní ztráty tekutin a minerálů při syndromech ultrakrát-
kého střeva, které nelze adekvátně uhradit. Dále pak recidivující katétrové infek-
ce a ztráta více než dvou hlavních žilních přístupů v důsledku trombózy. K trans-
plantaci není indikován pacient, který nemá diagnostikovaný nevratný SBS. 
Jedním z úkolů transplantačního centra je před zařazením pacienta na čekací 
listinu sumarizovat, případně doplnit vyšetření k potvrzení diagnózy nezvratné-
ho poškození. Předtransplantační vyšetření probíhá za  hospitalizace pacienta 
a  jedná se o  sérii standardizovaného souboru vyšetření. Na  celkové přípravě 
pacienta k zařazení na čekací listinu pro transplantaci tenkého střeva se podí-
lí multidisciplinární tým. Pacient podstupuje invazivní i neinvazivní vyšetřovací 
metody, v jejichž závěru se tým lékařů vysloví se souhlasem na zařazení pacienta 
na čekací listinu. K úspěšnému zařazení pacient podstupuje tato vyšetření: plicní 
vyšetření, hepatogastroenterologické vyšetření, interní a  kardiologické vyšet-
ření, stomatologické vyšetření, ORL vyšetření, ženy gynekologické vyšetření, 
anesteziologické vyšetření, psychologické a neurologické vyšetření, hematolo-
gické vyšetření, vyšetření osteoporózy a v neposlední řadě soubor zobrazova-
cích vyšetření a biopsii jater. Předtransplantační vyšetření zahrnuje také zjištění 
stavu vakcinace pacienta a popř. doplnění chybějících očkování. Po ukončení 
předtransplantačních vyšetření potenciálního příjemce a kontrole všech dostup-
ných výsledků předtransplantačního vyšetření připraví ošetřující lékař a koordi-
nátorka ve  spolupráci s  vedoucím transplantace tenkého střeva dokumentaci 
k zařazení. Koordinátorka transplantace tenkého střeva zajistí budoucí transport 
nemocného do IKEM na základě komunikace s lokální záchrannou službou. Dále 
koordinátorka zajistí minimálně měsíc před zařazením nemocného na čekací lis-
tinu ve spolupráci s  lékárnou dostupnost všech léčivých přípravků, které jsou 
uvedené v protokolu k transplantaci tenkého střeva a ve spolupráci s vedoucí 
sálovou sestrou dostupnost perfuzních roztoků k transplantaci. Bezprostředně 
po  zařazení pacienta na  čekací listinu zajistí koordinátorka ve  spoluprá-
ci s  Oddělením odběru orgánů a  transplantačních databází IKEM nahlášení 
nemocného a urgenci jeho zařazení na KST a dále informuje nemocného o jeho 
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zařazení a poučí ho o logistickém postupu v případě dostupnosti vhodného dár-
ce. V průběhu čekání příjemce na transplantaci zajišťuje koordinátorka pravidel-
nou komunikaci s nemocným týkající se jeho zdravotního stavu, zajišťuje odběr 
krve pro imunogenetické vyšetření a u nemocného čekajícího déle jak tři měsíce 
zajišťuje doplňková vyšetření k aktualizaci výsledků.

V IKEM bylo od roku 2009 vyšetřeno celkem 7 dospělých nemocných, kteří 
splňovali kritéria nezvratného selhání tenkého střeva. Z těchto pacientů byla jed-
na nemocná zařazena na WL. Pro zlepšení stavu je zatím na domácí parenterální 
výživě. Další nemocná je zařazena na WL k multiviscerální transplantaci - žalu-
dek, střevo, slinivka, játra pro Gardnerův syndrom. T.č. probíhá zařazení nemoc-
né k TxS se syndromem krátkého střeva a jaterní lézí na podkladě parenterální 
výživy.

Diskuze	 a  závěr: Na  základě multicentrických studií se ukazuje, že celkové 
výsledky transplantace velmi významně ovlivňuje celkový stav pacienta před 
transplantací. Významně horší přežívání mají pacienti odeslaní k  transplantaci 
při hospitalizaci vzhledem k jejich horšímu celkovému stavu než pacienti, kteří 
jsou k výkonu přijímáni z domova. Z těchto důvodů by měli být pacienti ode-
sláni do transplantačního centra včas k vyšetření a stanovení vhodné indikace 
k transplantaci.
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