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SoUHRN
Domácí parenterální výživa (DPV) je život zachraňující léčba v případech chronického intestinálního selhání různé etiologie. 
Hepatopatie indukovaná domácí parenterální výživou nebo hepatopatie spojená s intestinálním selháním (PNALD/IFALD) 

zahrnuje široké spektrum stavů od steatózy, cholestázy, ikteru až po konečné selhání jater (ESLD). Diagnóza a monitorace PNALD/
IFALD zahrnuje komplexní klinické, biochemické, radiologické a někdy histologické vyšetření. Důležitým postupem je vyloučení 
jiné příčiny jaterního poškození před zahájením DPV. Management péče je založen na multidisciplinárním přístupu zahrnujícím 

nutricionistu, hepatologa, radiologa a chirurga. ESLD s jaterním selháním je indikací k transplantaci tenkého střeva/multiviscerální 
transplantaci. Izolovaná transplantace střeva je indikací pro nemocné bez významné formy PNALD/IFALD. Cílem tohoto sdělení je 

problematika prevence, managementu a léčby IFALD.
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Úvod

Mezi hlavní indikace domácí parenterální výživy (DPV) 
patří syndrom krátkého střeva (SBS), nespecifické střevní  
záněty (IBD), poradiační enteritida, poruchy motility a pseudo- 
obstrukce, nádory a jejich léčba, získané nebo vrozené ma-
labsorpce a  paliativní problematika. Hepatopatie induko-
vaná dlouhodobou domácí parenterální výživou je život 
ohrožující komplikace, která může vést do terminálního 
onemocnění jater – jaterní cirhózy neboli konečného stadia 

onemocnění jater – ESLD (end-stage liver disease). V litera-
tuře je možné najít několik označení jaterního poškození 
(synonyma: PNALD  – parenteral nutrition associated liver 
disease, PNAC – parenteral nutrition associated cholestasis). 
V současnosti se používá a preferuje termín IFALD (intesti-
nal failure associated liver disease), který zahrnuje PNALD 
i PNAC (Beath a Kelly, 2016). V tomto sdělení bude používán 
termín IFALD, jenž charakterizuje kromě jaterní léze i dlou-
hodobou vitální indikaci DPV a faktor intestinálního selhání  
(Pironi et al., 2018). Diagnóza je učiněna na základě klinických, 
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biochemických a radiologických metod. Jaterní biopsie je in-
dikována jen v nejasných případech (Pironi a Sasdelli, 2019). 
Ve svém důsledku IFALD může vést k ESLD, která je indika-
cí k  transplantaci jater a  střeva/multiviscerální transplan-
taci (Oliverius et al., 2017). Další možností je transplantace 
střeva a  pankreatu z  důvodu cévních komplikací štěpu po 
transplantaci izolovaného tenkého střeva. V  České repub-
lice byla DPV zahájena v  roce 1992 a systematické hodno-
cení IFALD je spojeno se  založením pracovní skupiny DPV 
SKVIMP (Společnost klinické výživy a intenzivní metabolické 
péče) a zejména s vytvořením registru DPV – REDNUP (Andel 
et al., 1992).

Výskyt IFALD se popisuje mezi 19–85 % a klinicky pokroči-
lé formy se odhadují mezi 0–50 %. Mortalita byla v několika 
studiích nalezena mezi 0–22 % (Pironi et al., 2016).

Průřezové studie popisují v 5–15 % cholestázu, 19–43 % 
steatózu, 11–22 % fibrózu a 7–40 % není klasifikováno (Piro-
ni a Sasdelli, 2019). IFALD je přítomna až u 72 % nemocných 
po 6 letech trvání DPV (Zalikowska-Gardocka a  Przybyl-
kowski, 2020).

Diagnóza

V klinické praxi je diagnostika IFALD založena na hod-
nocení biochemických ukazatelů, ale jejich nevýhodou je 
nízká senzitivita i specifita a  jejich význam by neměl být 
přeceňován (Luman a Shaffer, 2002). Abnormality v jater-
ních testech (ALT, AST, ALP) jsou popisovány v 15–85 %, 
ale nekorelují s tíží jaterní léze, zejména v časné fázi DPV 
(Staun et al., 2009). Alkalická fosfatáza (ALP) a gamagluta-
myltransferáza (GGT) jsou často prvním nálezem suspekt-
ním z IFALD. IFALD je definována jako 1,5násobný vzestup 
dvou z následujících jaterních testů (ALT, AST, ALP) v hori-
zontu 6 měsíců/6 týdnů u dětí od zahájení DPV, ale určitá 
část nemocných s  IFALD je zcela asymptomatická, s nor-
málními biochemickými parametry (Mitra a  Ahn, 2017). 
V dlouhodobém sledování se zdá, že hladina konjugova-
ného bilirubinu je významným prognostickým ukazate-
lem 10letého přežití. Hodnota bilirubinu je u  dospělých 
v  krátkodobém a  střednědobém horizontu většinou 
v  normálním rozmezí, zatímco u  pediatrických nemoc-
ných mohou být přítomné biochemické abnormality 
relativně záhy po zahájení DPV (týdny). Některá dělení 

v pediatrii jsou založena na hodnocení tíže IFALD, podle 
zvýšení ALT a  AST a/nebo GMT a  hladiny konjugované-
ho bilirubinu v čase na tři kategorie: typ 1–3. Laboratorní 
diagnostika IFALD ale nekoreluje s  histologickým vyšet-
řením (Cavicchi et al., 2000). Dosud nejsou k  dispozici 
klinicky použitelné markery IFALD, které by jednoznač-
ně korelovaly s  tíží IFALD (Cahova et al., 2019). Výsled-
ky jaterních testů mohou však být velmi často iniciálně 
ovlivněny základním onemocněním, septickým stavem, 
kombinovanou antibiotickou léčbou a  dalšími, zejména 
pooperačními faktory (Pironi et al., 2018). Diferenciální 
diagnostika IFALD je uvedena v  tabulce 1 (Mitra a  Ahn, 
2017).

Z  klinického a  didaktického hlediska rozeznáváme 
tři typy hepatobiliárního poškození u  DPV: a) steatóza, 
b) cholestáza, c) biliární etiologie (biliární obstrukce). 
V mnoha případech se tyto nálezy kombinují. Steatóza je 
charakterizována jako akumulace lipidů v  játrech, typic-
ky se rozvíjí při podávání roztoků glukózy a prezentuje se 
mírným zvýšením aminotransferáz, většinou s  benigním 
průběhem. Etiologie cholestázy je multifaktoriální. Pode-
zření na IFALD je v případě vyšší hladiny konjugovaného 
bilirubinu. Biliární příčiny jsou častěji způsobeny defici-
tem enterální stimulace než DPV režimem a náleží k nim 
sludge a litiáza.

Necílená jaterní biopsie je považována za diagnostický 
zlatý standard, ale v praxi není rutinně doporučena (ESPEN – 
European Society for Parenteral and Enteral Nutrition), 
vzhledem k  neinvazivním metodám umožňujícím v  na-
prosté většině případů stanovení diagnózy (Pironi et al., 
2018). Fibrosken a  tranzientní elastografie (CAP) nahra-
dily jaterní biopsii v  kontextu monitoringu, nikoliv však 
v otázce diferenciální diagnostiky etiologie jaterního po-
škození, nejen při DPV. Při interpretaci elastografických 
nálezů je však vždy nutné vyloučit zánětlivou aktivitu, 
která nadhodnocuje výsledek vyšetření. IFALD je jed-
nou z  hlavních indikací k  izolované transplantaci ten-
kého střeva v případě, že jaterní léze není pokročilá a  je 
možné očekávat reverzibilitu jaterní léze (fibróza F1–2 
podle elastografie), nebo ke kombinované transplanta-
ci tenkého střeva a  jater, kdy nacházíme elastografický 
nález ireverzibilní jaterní cirhózy (ESLD) při PNALD/IFALD 
(Abu-Elmagd, 2015).

Histologické vyšetření

Patofyziologické aspekty IFALD jsou složité a dosud ne-
jsou plně objasněny, ale obecně je lze rozdělit na steatotic-
ko/inflamatorní, cholestaticko/fibrotickou variantu a smíše-
nou formu.

Cholestáza je častější (60 %) u pediatrických nemocných 
na DPV, zatímco u  dospělých na DPV převládá mikrovezi-
kulární nebo makrovezikulární steatóza (40–55  %) nebo 
steatohepatitida. IFALD u dětí je charakterizována centrilo-
bulární cholestatickou lézí, portální přemosťující fibrózou, 
pericelulární fibrózou, proliferací žlučových duktů, pigmen-
tací Kupfferových buněk a  jaterní cirhózou. U dospělých je 
častěji přítomna steatóza, steatohepatitida, méně často 
cholestáza a fibróza/cirhóza (Beath a Kelly, 2016). Histologic-
ky lze jaterní fibrózu dělit na mírnou formu, kde nacházíme 

Tab. 1: Diferenciální diagnostika IFALD

Iniciálně – hypoxické poškození jater (pooperačně, akutní stavy)

Lékově indukované jaterní poškození (anestetika, antibiotika, 
analgetika, alkohol atp.)

Sepse

Cholecystitida (kalkulózní nebo akalkulózní)

Benigní pooperační intrahepatální cholestáza

Chronické jaterní choroby (virové hepatitidy, hemochromatóza, 
alfa-1-antitrypsin deficience, nealkoholická steatohepatitida [NASH], 
alkohol, autoimunitní choroby, celiakie, nespecifické střevní záněty 
a jaterní léze atp.)

Hemolýza

Akutní virové hepatitidy
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Úvod

Mezi hlavní indikace domácí parenterální výživy (DPV) 
patří syndrom krátkého střeva (SBS), nespecifické střevní  
záněty (IBD), poradiační enteritida, poruchy motility a pseudo- 
obstrukce, nádory a jejich léčba, získané nebo vrozené ma-
labsorpce a  paliativní problematika. Hepatopatie induko-
vaná dlouhodobou domácí parenterální výživou je život 
ohrožující komplikace, která může vést do terminálního 
onemocnění jater – jaterní cirhózy neboli konečného stadia 

onemocnění jater – ESLD (end-stage liver disease). V litera-
tuře je možné najít několik označení jaterního poškození 
(synonyma: PNALD  – parenteral nutrition associated liver 
disease, PNAC – parenteral nutrition associated cholestasis). 
V současnosti se používá a preferuje termín IFALD (intesti-
nal failure associated liver disease), který zahrnuje PNALD 
i PNAC (Beath a Kelly, 2016). V tomto sdělení bude používán 
termín IFALD, jenž charakterizuje kromě jaterní léze i dlou-
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biochemických a radiologických metod. Jaterní biopsie je in-
dikována jen v nejasných případech (Pironi a Sasdelli, 2019). 
Ve svém důsledku IFALD může vést k ESLD, která je indika-
cí k  transplantaci jater a  střeva/multiviscerální transplan-
taci (Oliverius et al., 2017). Další možností je transplantace 
střeva a  pankreatu z  důvodu cévních komplikací štěpu po 
transplantaci izolovaného tenkého střeva. V  České repub-
lice byla DPV zahájena v  roce 1992 a systematické hodno-
cení IFALD je spojeno se  založením pracovní skupiny DPV 
SKVIMP (Společnost klinické výživy a intenzivní metabolické 
péče) a zejména s vytvořením registru DPV – REDNUP (Andel 
et al., 1992).

Výskyt IFALD se popisuje mezi 19–85 % a klinicky pokroči-
lé formy se odhadují mezi 0–50 %. Mortalita byla v několika 
studiích nalezena mezi 0–22 % (Pironi et al., 2016).

Průřezové studie popisují v 5–15 % cholestázu, 19–43 % 
steatózu, 11–22 % fibrózu a 7–40 % není klasifikováno (Piro-
ni a Sasdelli, 2019). IFALD je přítomna až u 72 % nemocných 
po 6 letech trvání DPV (Zalikowska-Gardocka a  Przybyl-
kowski, 2020).

Diagnóza

V klinické praxi je diagnostika IFALD založena na hod-
nocení biochemických ukazatelů, ale jejich nevýhodou je 
nízká senzitivita i specifita a  jejich význam by neměl být 
přeceňován (Luman a Shaffer, 2002). Abnormality v jater-
ních testech (ALT, AST, ALP) jsou popisovány v 15–85 %, 
ale nekorelují s tíží jaterní léze, zejména v časné fázi DPV 
(Staun et al., 2009). Alkalická fosfatáza (ALP) a gamagluta-
myltransferáza (GGT) jsou často prvním nálezem suspekt-
ním z IFALD. IFALD je definována jako 1,5násobný vzestup 
dvou z následujících jaterních testů (ALT, AST, ALP) v hori-
zontu 6 měsíců/6 týdnů u dětí od zahájení DPV, ale určitá 
část nemocných s  IFALD je zcela asymptomatická, s nor-
málními biochemickými parametry (Mitra a  Ahn, 2017). 
V dlouhodobém sledování se zdá, že hladina konjugova-
ného bilirubinu je významným prognostickým ukazate-
lem 10letého přežití. Hodnota bilirubinu je u  dospělých 
v  krátkodobém a  střednědobém horizontu většinou 
v  normálním rozmezí, zatímco u  pediatrických nemoc-
ných mohou být přítomné biochemické abnormality 
relativně záhy po zahájení DPV (týdny). Některá dělení 

v pediatrii jsou založena na hodnocení tíže IFALD, podle 
zvýšení ALT a  AST a/nebo GMT a  hladiny konjugované-
ho bilirubinu v čase na tři kategorie: typ 1–3. Laboratorní 
diagnostika IFALD ale nekoreluje s  histologickým vyšet-
řením (Cavicchi et al., 2000). Dosud nejsou k  dispozici 
klinicky použitelné markery IFALD, které by jednoznač-
ně korelovaly s  tíží IFALD (Cahova et al., 2019). Výsled-
ky jaterních testů mohou však být velmi často iniciálně 
ovlivněny základním onemocněním, septickým stavem, 
kombinovanou antibiotickou léčbou a  dalšími, zejména 
pooperačními faktory (Pironi et al., 2018). Diferenciální 
diagnostika IFALD je uvedena v  tabulce 1 (Mitra a  Ahn, 
2017).

Z  klinického a  didaktického hlediska rozeznáváme 
tři typy hepatobiliárního poškození u  DPV: a) steatóza, 
b) cholestáza, c) biliární etiologie (biliární obstrukce). 
V mnoha případech se tyto nálezy kombinují. Steatóza je 
charakterizována jako akumulace lipidů v  játrech, typic-
ky se rozvíjí při podávání roztoků glukózy a prezentuje se 
mírným zvýšením aminotransferáz, většinou s  benigním 
průběhem. Etiologie cholestázy je multifaktoriální. Pode-
zření na IFALD je v případě vyšší hladiny konjugovaného 
bilirubinu. Biliární příčiny jsou častěji způsobeny defici-
tem enterální stimulace než DPV režimem a náleží k nim 
sludge a litiáza.

Necílená jaterní biopsie je považována za diagnostický 
zlatý standard, ale v praxi není rutinně doporučena (ESPEN – 
European Society for Parenteral and Enteral Nutrition), 
vzhledem k  neinvazivním metodám umožňujícím v  na-
prosté většině případů stanovení diagnózy (Pironi et al., 
2018). Fibrosken a  tranzientní elastografie (CAP) nahra-
dily jaterní biopsii v  kontextu monitoringu, nikoliv však 
v otázce diferenciální diagnostiky etiologie jaterního po-
škození, nejen při DPV. Při interpretaci elastografických 
nálezů je však vždy nutné vyloučit zánětlivou aktivitu, 
která nadhodnocuje výsledek vyšetření. IFALD je jed-
nou z  hlavních indikací k  izolované transplantaci ten-
kého střeva v případě, že jaterní léze není pokročilá a  je 
možné očekávat reverzibilitu jaterní léze (fibróza F1–2 
podle elastografie), nebo ke kombinované transplanta-
ci tenkého střeva a  jater, kdy nacházíme elastografický 
nález ireverzibilní jaterní cirhózy (ESLD) při PNALD/IFALD 
(Abu-Elmagd, 2015).

Histologické vyšetření

Patofyziologické aspekty IFALD jsou složité a dosud ne-
jsou plně objasněny, ale obecně je lze rozdělit na steatotic-
ko/inflamatorní, cholestaticko/fibrotickou variantu a smíše-
nou formu.

Cholestáza je častější (60 %) u pediatrických nemocných 
na DPV, zatímco u  dospělých na DPV převládá mikrovezi-
kulární nebo makrovezikulární steatóza (40–55  %) nebo 
steatohepatitida. IFALD u dětí je charakterizována centrilo-
bulární cholestatickou lézí, portální přemosťující fibrózou, 
pericelulární fibrózou, proliferací žlučových duktů, pigmen-
tací Kupfferových buněk a  jaterní cirhózou. U dospělých je 
častěji přítomna steatóza, steatohepatitida, méně často 
cholestáza a fibróza/cirhóza (Beath a Kelly, 2016). Histologic-
ky lze jaterní fibrózu dělit na mírnou formu, kde nacházíme 

Tab. 1: Diferenciální diagnostika IFALD

Iniciálně – hypoxické poškození jater (pooperačně, akutní stavy)

Lékově indukované jaterní poškození (anestetika, antibiotika, 
analgetika, alkohol atp.)

Sepse

Cholecystitida (kalkulózní nebo akalkulózní)

Benigní pooperační intrahepatální cholestáza

Chronické jaterní choroby (virové hepatitidy, hemochromatóza, 
alfa-1-antitrypsin deficience, nealkoholická steatohepatitida [NASH], 
alkohol, autoimunitní choroby, celiakie, nespecifické střevní záněty 
a jaterní léze atp.)

Hemolýza

Akutní virové hepatitidy
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které jsou obsaženy v sójových lipidových emulzích. Paren-
terálně podané fytosteroly nemohou být metabolizovány na 
žlučové kyseliny a vyloučeny z organismu a jejich následná 
akumulace vede k  cholestáze se všemi důsledky. Stigmas-
terol alteruje metabolismus žlučových kyselin inhibicí re-
ceptoru farnesoidu X (FXR). Primární i  sekundární žlučové 
kyseliny mají kromě metabolického, antibakteriálního účin-
ku i regulační efekt cestou specifických receptorů. Aktivace 
FXR indukuje změny SHP (small heterodimer partner), který 
inhibuje transkripci genu pro cholesterol 7-alfa hydroxylázu 
(CYP7A1), představující klíčový „rate limiting“ enzym synté-
zy žlučových kyselin. V  enterocytu FXR stimuluje produkci 
FGF-19 (fibroblast growh factor-19) a  jeho transport por-
tální krví do jater, FGF-19 pak blokuje CYP7A1 (Zalikowska- 
-Gardocka a Przybylkowski, 2020). FXR hraje roli i v regulaci 
iNOS (inducibilní syntáza oxidu dusného), angiotenzinu 1, 
které mají význam v prevenci bakteriální translokace, stejně 
jako vliv na expresi: a) antimikrobiálního peptidu kathelicidi-
nu v žlučových cestách, b) karboanhydrázy 12 (CAR12) regu-
lující pH a iontovou rovnováhu v tenkém střevě.

Dalším faktorem mohou být změny ve složení mikrobio-
mu, které cestou FXR signalizace mohou vést k  IFALD, ale 
dosud chybí studie s  pozitivním terapeutickým efektem 
jeho ovlivnění (Cahova et al., 2017). Mikrobiální podně-
ty (bakteriální lipopolysacharidy, lipoproteiny apod.) jsou 
rozpoznávány povrchovými receptory makrofágů (např. 
TLR) a po jejich stimulaci makrofágy produkují prozánětlivé 
cytokiny (TNFα, IL-6) a  nízkomolekulární metabolity (ROS, 
NO). TLR mohou být aktivovány také neinfekčními agens 
včetně mastných kyselin (MK) na základě jejich strukturní 
podobnosti se složkami bakteriální stěny. Patologické pro-
cesy v trávicím traktu mohou mít rovněž význam při vzniku 
IFALD (změny mikrobiomu), zejména při SBS, kdy dochází 
ke změnám intraluminárně s  poklesem pH 6–7 na pH 5,6 
a  změnám spotřeby kyslíku. Tyto změny mohou ovlivnit 
stav mikromu s  nárůstem a  převahou kmenů Proteobac-
teria (Enterobacteriacae) a  Actinobacteria nad Firmicutes, 
Lachnospiraceae a Ruminococcaceae (Joly et al., 2010). Pro-
teobacteria jsou mohutným faktorem jaterního postižení 
a aktivací Kupfferových buněk (Su, 2002).

portální a peritrabekulární fibrózu, a pokročilé formy s do-
minující ireverzibilní přemosťující fibrózou a  se  známkami 
jaterní cirhózy s portální hypertenzí.

Patogeneze

Faktory patogeneze lze rozdělit na: a) faktory spojené 
s  intestinálním selháním, b) faktory spojené s DPV, c) fakto-
ry stran pacienta. Obecné faktory, které se mohou podílet na 
rozvoji poškození jaterního parenchymu, jsou: sepse a infekce, 
nespecifické střevní záněty, primární nebo sekundární sklero-
zující cholangoitida, cholelitiáza a cholecystolitiáza, bakteriál-
ní translokace, změny mikrobiomu, změny intraluminárního 
pH u  SBS, syndrom krátkého střeva, porucha hepatobiliární 
cirkulace žlučových kyselin, chybění stimulace enterální vý-
živou (méně než 10–12 kcal/kg/d), změny v neuroendokrinní 
regulaci střeva a  recidivující katétrové sepse. Tabulka 2 zná-
zorňuje rizikové faktory IFALD (Beath a Kelly, 2016).

Spojujícím článkem vysvětlujícím vztah mezi některými 
projevy IFALD a intravenózně podávanou lipidovou emulzí 
může být vliv různých lipidů na aktivační stav makrofágů. 
Játra jsou osídlena subpopulací makrofágů („rezidentní 
makrofágy“), které v závislosti na typu aktivace mohou ex-
primovat různé kombinace povrchových receptorů a produ-
kovat různé chemokiny a  cytokiny a  vést k  zánětu (Goulet 
et al., 2009). Lipidové sójové emulze obsahující LCT (long 
chain fatty acids) mastné kyseliny vedou k prokazatelnému 
jaternímu cholestatickému poškození, jak bylo prokázáno 
ve studii Cavicchi et al. (Cavicchi et al., 2000). Protektivním 
faktorem jsou omega-3 mastné kyseliny, které mají protizá-
nětlivý účinek a  jejich podání vedlo ke zlepšení ukazatelů 
IFALD (Zalikowska-Gardocka a  Przybylkowski, 2020). Efekt 
konkrétní mastné kyseliny (MK) pravděpodobně závisí na 
míře saturace; maximální prozánětlivý efekt mají saturované 
MK (SFA). Naopak polynenasycené MK (PUFA) vykazují inhi-
biční vliv na TLR (toll like receptor) signální dráhu. N-3 MK 
(zejména kyseliny eikosapentaenová  – EPA a  dokosahexa-
pentaenová  – DHA) mají významně větší inhibiční vliv na 
TLR aktivaci ve srovnání s omega-6 a omega-9 MK (Kosek et 
al., 2020). V tomto kontextu je popsán i význam fytosterolů, 

Tab. 2: Rizikové faktory IFALD

Pediatrický pacient Dospělý pacient

Deficit taurinu Deficit cholinu

Nadbytek energie Nadbytek energie

Vysoké dávky lipidů (3,5 g/kg/den) Nadbytek lipidů > 1 g/kg/den

Lipidové emulze (sója)
Nadbytek omega-6 mastných kyselin

Fytosteroly

Katétrové infekce > 3 epizody Bakteriální translokace

Zánětlivé postižení střeva Zánětlivé postižení střeva

Nepřítomnost ileocekální chlopně Nepřítomnost ileocekální chlopně

Délka střeva < 25–30 cm/stomie Délka střeva < 100 cm

Nekrotizující enterokolitida Crohnova choroba

Nezralost Věk > 40 let

Opakované abdominální revize Opakované abdominální revize + enterální píštěle

Časná kolonizace (Pseudomonas/Enterobacter) Virová hepatitida C
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Již velmi dlouho je známo, že septické a zánětlivé sta-
vy jsou asociovány s  rozvojem cholestázy, aniž by došlo 
k  mechanické  obstrukci žlučových cest. Na molekulár-
ní úrovni byl tento jev vysvětlen teprve nedávno zjiště-
ním, že cytokiny produkované prozánětlivě aktivovanými 
makrofágy snižují expresi hepatocelulárních transportérů 
žlučových kyselin, které zajišťují enterohepatální cirkulaci 
žlučových kyselin (Ntcp, Slc10a1, Bsep, Abcb11) (Goulet 
et al., 2009). Naopak za těchto okolností dochází k adap-
tivnímu zvýšení exprese transportérů, které přenášejí žlu-
čové kyseliny do sinusoidální krve a odtud do celkového 
oběhu (Abcc3, Abcc4). Tyto poznatky naznačují zřetelnou 
souvislost mezi zánětlivým stavem jaterních makrofágů, 
na jehož vyvolání se mohou podílet kromě sepse i  MK 
přítomné v  parenterální výživě, a  následným rozvojem 
cholestázy. Navíc porucha permeability intestinální sliz-
nice vede k aktivaci TLR a tím k zánětu a již zmíněné he-
patotoxicitě.

DPV může mít negativní vliv na IFALD i poškozením intra-
celulárních a mitochondriálních pochodů (poškození respi-
ratory chain complex I, produkce ATP, oxidační fosforylace, 
glykolýza, oxidační stres atp.) (Maitiabola et al., 2020). Inzu-
linová rezistence (IR) není dosud plně definována jako rizi-
kový faktor IFALD, ale experimentální data a některé pilotní 
studie nevylučují její podíl v patogenezi IFALD (Maitiabola et 
al., 2020). Významnou roli na cholestáze rovněž mohou mít 
stopové prvky (zejména mangan, měď) ve směsi pro DPV 
(Dastych et al., 2016).

Mezi další příčiny IFALD řadíme deficity nutrientů (protei-
ny, esenciální mastné kyseliny, cholin, glycin, taurin, karni-
tin atp.) a  toxicitu aplikovaných substrátů (celková energie 
nad 30 kcal/kg/den, glukóza, tukové emulze, fytosteroly, 
mangan, hliník, chrom, měd apod.). Jaterní steatóza vzniká 
zejména při „overfeedingu“ a  vyšší nabídce sacharidů, kdy 
je zvýšen portální poměr inzulin : glukagon (energie nad 50 
kcal/kg/den). Předávkování sacharidy s  následnou hyper- 
inzulinemií vede k  inhibici mitochondriálního enzymu kar-
nitin-acyltransferázy, který je rate-limiting enzym oxidace 
lipidů, a dochází k akumulaci lipidů do jater. Význam hraje 
rovněž kvantita, kvalita a  rytmus aplikace výživy. Cyklická 
forma výživy je preferována nad kontinuální aplikací. Fakto-
ry související s DPV a možnou intervenci shrnuje tabulka 3 
(Beath a Kelly, 2016).

Klinický průběh

Klinické symptomy a  fyzikální vyšetření nejsou v  počá-
teční fázi IFALD spolehlivé a až do pokročilých stadií IFALD 
nemusí být onemocnění základním vyšetřením diagnostiko-
váno. Nejdůležitější v diagnostice jsou laboratorní vyšetření 
a  zobrazovací metody. Laboratorní vyšetření by mělo být 
prováděno každé 3–4 měsíce. Portální hypertenze, spleno-
megalie a trombocytopenie potvrzují pokročilé stadium ja-
terní cirhozy při IFALD a  nečiní diagnostické problémy. Při 
progresi portální hypertenze a hodnotě portosystémového 
gradientu (HVPG > 12 mmHg) se zvyšuje riziko krvácení. 
Ascites nemusí být u  nemocných po abdominální kata-
strofě manifestován, ale petechie, pavoučkové névy, hepa-
tosplenomegalie a otoky dolních končetin jsou frekventním 
nálezem při ESLD.

Strategie prevence a léčba IFALD

Algoritmus prevence a  léčby IFALD v  klinické praxi při 
intestinálním selhání je uveden na  obrázku 1. Po zahájení 
DPV je nutné pravidelně kontrolovat jaterní testy, hladinu 
bilirubinu, hladinu triacylglycerolů, glykemie, hladiny mi-
nerálů, renální funkce a současně upravit režim DPV podle 
tolerance substrátů. Měření hladin stopových prvků a vita-
minů doporučujeme individuálně podle klinického vyšet-
ření. Dalšími vyšetřeními, která indikujeme 1× ročně, jsou 
ultrasonografické a  elastografické vyšetření jater. Při ESLD 
jsou pak postupy shodné s onemocněním jater jiné etiolo-
gie v terminální fázi. Tento postup je základním v prevenci 
IFALD. Pokud je to možné, měli bychom se vždy pokusit 
o obnovení kontinuity trávicího traktu. Prevence PNALD je 
založena na minimalizaci infekčních komplikací (katétrové 
sepse a  bakteriální translokace, infekční ložiska), udržení 
co nejdelší délky tenkého střeva nejlépe při zachovaném 
colon a jeho maximální využití, udržení perorálního přijmu, 
cyklické podání DPV (14–16 hodin), na optimalizaci slože-
ní DPV s dodržením dávky lipidové emulze s LCT lipidy do  
1 g/kg/den. Trofický efekt enterální výživy je dosažen při dáv-
ce 10–12 kcal/kg/den nebo podáním 1 ml/hodinu. Zlepšení 
mobility nemocných je důležitým krokem nejen kvůli kvali-
tě života, metabolické kostní chorobě, ale i stran možného 
příznivého ovlivnění IFALD (Wohl, 2015). Velmi nadějným 

Tab. 3: IFALD faktory spojené se složením DPV

Nálezy opatření

Lipidy Abnormality jaterních testů
Steatóza
Lipidové akumulace v Kupfferových 
buňkách

Dávka do 1 g/kg/den
70 : 30 % glukóza/tuk
U dětí < 3,5/kg/den
(25 % energie v lipidech)
U dospělých < 1 g/kg/den
Režim lipidů – 2–3× týdně

Lipidy – sója Cholestáza, fibróza Změna tukové emulze
Doporučena omega-3 lipidová složka

Glukóza Steatóza Redukce
U dětí < 1,2 g/kg/den

Fytosteroly Antagonizace FXR receptorů Omezení lipidové emulze na sójové bázi

Aminokyseliny (novorozenci) Cholestáza U nedonošených – redukce

FXR – receptor farnesoidu X
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které jsou obsaženy v sójových lipidových emulzích. Paren-
terálně podané fytosteroly nemohou být metabolizovány na 
žlučové kyseliny a vyloučeny z organismu a jejich následná 
akumulace vede k  cholestáze se všemi důsledky. Stigmas-
terol alteruje metabolismus žlučových kyselin inhibicí re-
ceptoru farnesoidu X (FXR). Primární i  sekundární žlučové 
kyseliny mají kromě metabolického, antibakteriálního účin-
ku i regulační efekt cestou specifických receptorů. Aktivace 
FXR indukuje změny SHP (small heterodimer partner), který 
inhibuje transkripci genu pro cholesterol 7-alfa hydroxylázu 
(CYP7A1), představující klíčový „rate limiting“ enzym synté-
zy žlučových kyselin. V  enterocytu FXR stimuluje produkci 
FGF-19 (fibroblast growh factor-19) a  jeho transport por-
tální krví do jater, FGF-19 pak blokuje CYP7A1 (Zalikowska- 
-Gardocka a Przybylkowski, 2020). FXR hraje roli i v regulaci 
iNOS (inducibilní syntáza oxidu dusného), angiotenzinu 1, 
které mají význam v prevenci bakteriální translokace, stejně 
jako vliv na expresi: a) antimikrobiálního peptidu kathelicidi-
nu v žlučových cestách, b) karboanhydrázy 12 (CAR12) regu-
lující pH a iontovou rovnováhu v tenkém střevě.

Dalším faktorem mohou být změny ve složení mikrobio-
mu, které cestou FXR signalizace mohou vést k  IFALD, ale 
dosud chybí studie s  pozitivním terapeutickým efektem 
jeho ovlivnění (Cahova et al., 2017). Mikrobiální podně-
ty (bakteriální lipopolysacharidy, lipoproteiny apod.) jsou 
rozpoznávány povrchovými receptory makrofágů (např. 
TLR) a po jejich stimulaci makrofágy produkují prozánětlivé 
cytokiny (TNFα, IL-6) a  nízkomolekulární metabolity (ROS, 
NO). TLR mohou být aktivovány také neinfekčními agens 
včetně mastných kyselin (MK) na základě jejich strukturní 
podobnosti se složkami bakteriální stěny. Patologické pro-
cesy v trávicím traktu mohou mít rovněž význam při vzniku 
IFALD (změny mikrobiomu), zejména při SBS, kdy dochází 
ke změnám intraluminárně s  poklesem pH 6–7 na pH 5,6 
a  změnám spotřeby kyslíku. Tyto změny mohou ovlivnit 
stav mikromu s  nárůstem a  převahou kmenů Proteobac-
teria (Enterobacteriacae) a  Actinobacteria nad Firmicutes, 
Lachnospiraceae a Ruminococcaceae (Joly et al., 2010). Pro-
teobacteria jsou mohutným faktorem jaterního postižení 
a aktivací Kupfferových buněk (Su, 2002).

portální a peritrabekulární fibrózu, a pokročilé formy s do-
minující ireverzibilní přemosťující fibrózou a  se  známkami 
jaterní cirhózy s portální hypertenzí.

Patogeneze

Faktory patogeneze lze rozdělit na: a) faktory spojené 
s  intestinálním selháním, b) faktory spojené s DPV, c) fakto-
ry stran pacienta. Obecné faktory, které se mohou podílet na 
rozvoji poškození jaterního parenchymu, jsou: sepse a infekce, 
nespecifické střevní záněty, primární nebo sekundární sklero-
zující cholangoitida, cholelitiáza a cholecystolitiáza, bakteriál-
ní translokace, změny mikrobiomu, změny intraluminárního 
pH u  SBS, syndrom krátkého střeva, porucha hepatobiliární 
cirkulace žlučových kyselin, chybění stimulace enterální vý-
živou (méně než 10–12 kcal/kg/d), změny v neuroendokrinní 
regulaci střeva a  recidivující katétrové sepse. Tabulka 2 zná-
zorňuje rizikové faktory IFALD (Beath a Kelly, 2016).

Spojujícím článkem vysvětlujícím vztah mezi některými 
projevy IFALD a intravenózně podávanou lipidovou emulzí 
může být vliv různých lipidů na aktivační stav makrofágů. 
Játra jsou osídlena subpopulací makrofágů („rezidentní 
makrofágy“), které v závislosti na typu aktivace mohou ex-
primovat různé kombinace povrchových receptorů a produ-
kovat různé chemokiny a  cytokiny a  vést k  zánětu (Goulet 
et al., 2009). Lipidové sójové emulze obsahující LCT (long 
chain fatty acids) mastné kyseliny vedou k prokazatelnému 
jaternímu cholestatickému poškození, jak bylo prokázáno 
ve studii Cavicchi et al. (Cavicchi et al., 2000). Protektivním 
faktorem jsou omega-3 mastné kyseliny, které mají protizá-
nětlivý účinek a  jejich podání vedlo ke zlepšení ukazatelů 
IFALD (Zalikowska-Gardocka a  Przybylkowski, 2020). Efekt 
konkrétní mastné kyseliny (MK) pravděpodobně závisí na 
míře saturace; maximální prozánětlivý efekt mají saturované 
MK (SFA). Naopak polynenasycené MK (PUFA) vykazují inhi-
biční vliv na TLR (toll like receptor) signální dráhu. N-3 MK 
(zejména kyseliny eikosapentaenová  – EPA a  dokosahexa-
pentaenová  – DHA) mají významně větší inhibiční vliv na 
TLR aktivaci ve srovnání s omega-6 a omega-9 MK (Kosek et 
al., 2020). V tomto kontextu je popsán i význam fytosterolů, 

Tab. 2: Rizikové faktory IFALD

Pediatrický pacient Dospělý pacient

Deficit taurinu Deficit cholinu

Nadbytek energie Nadbytek energie

Vysoké dávky lipidů (3,5 g/kg/den) Nadbytek lipidů > 1 g/kg/den

Lipidové emulze (sója)
Nadbytek omega-6 mastných kyselin

Fytosteroly

Katétrové infekce > 3 epizody Bakteriální translokace

Zánětlivé postižení střeva Zánětlivé postižení střeva

Nepřítomnost ileocekální chlopně Nepřítomnost ileocekální chlopně

Délka střeva < 25–30 cm/stomie Délka střeva < 100 cm

Nekrotizující enterokolitida Crohnova choroba

Nezralost Věk > 40 let

Opakované abdominální revize Opakované abdominální revize + enterální píštěle

Časná kolonizace (Pseudomonas/Enterobacter) Virová hepatitida C
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Již velmi dlouho je známo, že septické a zánětlivé sta-
vy jsou asociovány s  rozvojem cholestázy, aniž by došlo 
k  mechanické  obstrukci žlučových cest. Na molekulár-
ní úrovni byl tento jev vysvětlen teprve nedávno zjiště-
ním, že cytokiny produkované prozánětlivě aktivovanými 
makrofágy snižují expresi hepatocelulárních transportérů 
žlučových kyselin, které zajišťují enterohepatální cirkulaci 
žlučových kyselin (Ntcp, Slc10a1, Bsep, Abcb11) (Goulet 
et al., 2009). Naopak za těchto okolností dochází k adap-
tivnímu zvýšení exprese transportérů, které přenášejí žlu-
čové kyseliny do sinusoidální krve a odtud do celkového 
oběhu (Abcc3, Abcc4). Tyto poznatky naznačují zřetelnou 
souvislost mezi zánětlivým stavem jaterních makrofágů, 
na jehož vyvolání se mohou podílet kromě sepse i  MK 
přítomné v  parenterální výživě, a  následným rozvojem 
cholestázy. Navíc porucha permeability intestinální sliz-
nice vede k aktivaci TLR a tím k zánětu a již zmíněné he-
patotoxicitě.

DPV může mít negativní vliv na IFALD i poškozením intra-
celulárních a mitochondriálních pochodů (poškození respi-
ratory chain complex I, produkce ATP, oxidační fosforylace, 
glykolýza, oxidační stres atp.) (Maitiabola et al., 2020). Inzu-
linová rezistence (IR) není dosud plně definována jako rizi-
kový faktor IFALD, ale experimentální data a některé pilotní 
studie nevylučují její podíl v patogenezi IFALD (Maitiabola et 
al., 2020). Významnou roli na cholestáze rovněž mohou mít 
stopové prvky (zejména mangan, měď) ve směsi pro DPV 
(Dastych et al., 2016).

Mezi další příčiny IFALD řadíme deficity nutrientů (protei-
ny, esenciální mastné kyseliny, cholin, glycin, taurin, karni-
tin atp.) a  toxicitu aplikovaných substrátů (celková energie 
nad 30 kcal/kg/den, glukóza, tukové emulze, fytosteroly, 
mangan, hliník, chrom, měd apod.). Jaterní steatóza vzniká 
zejména při „overfeedingu“ a  vyšší nabídce sacharidů, kdy 
je zvýšen portální poměr inzulin : glukagon (energie nad 50 
kcal/kg/den). Předávkování sacharidy s  následnou hyper- 
inzulinemií vede k  inhibici mitochondriálního enzymu kar-
nitin-acyltransferázy, který je rate-limiting enzym oxidace 
lipidů, a dochází k akumulaci lipidů do jater. Význam hraje 
rovněž kvantita, kvalita a  rytmus aplikace výživy. Cyklická 
forma výživy je preferována nad kontinuální aplikací. Fakto-
ry související s DPV a možnou intervenci shrnuje tabulka 3 
(Beath a Kelly, 2016).

Klinický průběh

Klinické symptomy a  fyzikální vyšetření nejsou v  počá-
teční fázi IFALD spolehlivé a až do pokročilých stadií IFALD 
nemusí být onemocnění základním vyšetřením diagnostiko-
váno. Nejdůležitější v diagnostice jsou laboratorní vyšetření 
a  zobrazovací metody. Laboratorní vyšetření by mělo být 
prováděno každé 3–4 měsíce. Portální hypertenze, spleno-
megalie a trombocytopenie potvrzují pokročilé stadium ja-
terní cirhozy při IFALD a  nečiní diagnostické problémy. Při 
progresi portální hypertenze a hodnotě portosystémového 
gradientu (HVPG > 12 mmHg) se zvyšuje riziko krvácení. 
Ascites nemusí být u  nemocných po abdominální kata-
strofě manifestován, ale petechie, pavoučkové névy, hepa-
tosplenomegalie a otoky dolních končetin jsou frekventním 
nálezem při ESLD.

Strategie prevence a léčba IFALD

Algoritmus prevence a  léčby IFALD v  klinické praxi při 
intestinálním selhání je uveden na  obrázku 1. Po zahájení 
DPV je nutné pravidelně kontrolovat jaterní testy, hladinu 
bilirubinu, hladinu triacylglycerolů, glykemie, hladiny mi-
nerálů, renální funkce a současně upravit režim DPV podle 
tolerance substrátů. Měření hladin stopových prvků a vita-
minů doporučujeme individuálně podle klinického vyšet-
ření. Dalšími vyšetřeními, která indikujeme 1× ročně, jsou 
ultrasonografické a  elastografické vyšetření jater. Při ESLD 
jsou pak postupy shodné s onemocněním jater jiné etiolo-
gie v terminální fázi. Tento postup je základním v prevenci 
IFALD. Pokud je to možné, měli bychom se vždy pokusit 
o obnovení kontinuity trávicího traktu. Prevence PNALD je 
založena na minimalizaci infekčních komplikací (katétrové 
sepse a  bakteriální translokace, infekční ložiska), udržení 
co nejdelší délky tenkého střeva nejlépe při zachovaném 
colon a jeho maximální využití, udržení perorálního přijmu, 
cyklické podání DPV (14–16 hodin), na optimalizaci slože-
ní DPV s dodržením dávky lipidové emulze s LCT lipidy do  
1 g/kg/den. Trofický efekt enterální výživy je dosažen při dáv-
ce 10–12 kcal/kg/den nebo podáním 1 ml/hodinu. Zlepšení 
mobility nemocných je důležitým krokem nejen kvůli kvali-
tě života, metabolické kostní chorobě, ale i stran možného 
příznivého ovlivnění IFALD (Wohl, 2015). Velmi nadějným 

Tab. 3: IFALD faktory spojené se složením DPV

Nálezy opatření

Lipidy Abnormality jaterních testů
Steatóza
Lipidové akumulace v Kupfferových 
buňkách

Dávka do 1 g/kg/den
70 : 30 % glukóza/tuk
U dětí < 3,5/kg/den
(25 % energie v lipidech)
U dospělých < 1 g/kg/den
Režim lipidů – 2–3× týdně

Lipidy – sója Cholestáza, fibróza Změna tukové emulze
Doporučena omega-3 lipidová složka

Glukóza Steatóza Redukce
U dětí < 1,2 g/kg/den

Fytosteroly Antagonizace FXR receptorů Omezení lipidové emulze na sójové bázi

Aminokyseliny (novorozenci) Cholestáza U nedonošených – redukce

FXR – receptor farnesoidu X
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terapeutickým postupem je zavedení léčby GLP-2, která je 
zatím jako jediná kauzální léčba syndromu krátkého střeva 
spojena s redukcí dávky DPV a tím zmírněním rozvoje nebo 
zlepšením IFALD (Wohl, 2019). Dalším možným farmako-
logickým postupem je podání ursodeoxycholové kyseliny 
v případech diagnostikované cholestázy, ale její podání není 
v současnosti preventivně doporučeno, stejně jako podání 
cholinu, taurinu a karnitinu (Van Gossum a Demetter, 2019).

Souhrn doporučení v prevenci IFALD lze shrnout do ná-
sledujících bodů (adaptováno podle ESPEN):

Prevence infekčních komplikací:
 – léčba a prevence katétrové sepse,
 – léčba bakteriální translokace (metronidazol, rifaximin, te-

tracyklin),
 – infekční fokusy (ORL, stomatologie).

Indikovat rekonstrukci trávicího traktu s  cílem udržení/
prodloužení délky střeva u syndromu krátkého střeva nebo 
enterálních píštělí.

Zachování colon v kontinuitě.
Udržení perorálního/enterálního příjmu.
Cyklická forma DPV (pauza minimálně 8 hodin), neapliko-

vat kontinuálně DPV.

Prevence přeživení substráty (overfeeding):
 – lipidová sójová emulze do dodávky 1 g/kg/den, změna 

omega-6 MK za omega-3 MK, přechodná redukce a/nebo 
až zastavení dodávky MK (2 týdny), střídat lipidové vs. 
nelipidové dny DPV, podání izolované lipidové emulze 
omega-3 MK,

 – glukóza < 7 mg/kg/min,
 – proteiny v optimální dávce, vyloučit exces proteinů.

Vyzkoušet léčbu ursodeoxycholovou kyselinou.
U dětských nemocných zvážit podání taurinu a cholinu, 

léčba deficitů – lecitin.
U progrese IFALD do stadia fibrózy F2–3 referovat nemoc-

ného k transplantaci střeva.
Zvážit léčbu GLP-2 s cílem redukovat dávku DPV a snížit 

počet dnů DPV.
Zvážit léčbu dysmotility u pediatrických nemocných (ery-

tromycin).
Omezení hepatotoxických léků a  kontrola příjmu 

alkoholu.

Závěr

Poškození jater představuje závažnou a  život ohrožující 
komplikaci „nefyziologického“ podávání výživy u  pacientů 
v  programu DPV. Monitorace klinických a  metabolických 
následků na játra je součástí správného provádění klinické 
praxe. Eliminací, resp. redukcí rizikových faktorů IFALD a na-
stolením optimálního režimu DPV lze významně zmírnit či 
oddálit rozvoj jaterní léze. U pacientů s již rozvinutou nebo 
pokročilou hepatopatií je vhodné včas zvážit jejich zařazení 
do programu transplantace střeva a jater, pokud je možná.
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terapeutickým postupem je zavedení léčby GLP-2, která je 
zatím jako jediná kauzální léčba syndromu krátkého střeva 
spojena s redukcí dávky DPV a tím zmírněním rozvoje nebo 
zlepšením IFALD (Wohl, 2019). Dalším možným farmako-
logickým postupem je podání ursodeoxycholové kyseliny 
v případech diagnostikované cholestázy, ale její podání není 
v současnosti preventivně doporučeno, stejně jako podání 
cholinu, taurinu a karnitinu (Van Gossum a Demetter, 2019).

Souhrn doporučení v prevenci IFALD lze shrnout do ná-
sledujících bodů (adaptováno podle ESPEN):

Prevence infekčních komplikací:
 – léčba a prevence katétrové sepse,
 – léčba bakteriální translokace (metronidazol, rifaximin, te-

tracyklin),
 – infekční fokusy (ORL, stomatologie).

Indikovat rekonstrukci trávicího traktu s  cílem udržení/
prodloužení délky střeva u syndromu krátkého střeva nebo 
enterálních píštělí.

Zachování colon v kontinuitě.
Udržení perorálního/enterálního příjmu.
Cyklická forma DPV (pauza minimálně 8 hodin), neapliko-

vat kontinuálně DPV.

Prevence přeživení substráty (overfeeding):
 – lipidová sójová emulze do dodávky 1 g/kg/den, změna 

omega-6 MK za omega-3 MK, přechodná redukce a/nebo 
až zastavení dodávky MK (2 týdny), střídat lipidové vs. 
nelipidové dny DPV, podání izolované lipidové emulze 
omega-3 MK,

 – glukóza < 7 mg/kg/min,
 – proteiny v optimální dávce, vyloučit exces proteinů.

Vyzkoušet léčbu ursodeoxycholovou kyselinou.
U dětských nemocných zvážit podání taurinu a cholinu, 

léčba deficitů – lecitin.
U progrese IFALD do stadia fibrózy F2–3 referovat nemoc-

ného k transplantaci střeva.
Zvážit léčbu GLP-2 s cílem redukovat dávku DPV a snížit 

počet dnů DPV.
Zvážit léčbu dysmotility u pediatrických nemocných (ery-

tromycin).
Omezení hepatotoxických léků a  kontrola příjmu 

alkoholu.

Závěr

Poškození jater představuje závažnou a  život ohrožující 
komplikaci „nefyziologického“ podávání výživy u  pacientů 
v  programu DPV. Monitorace klinických a  metabolických 
následků na játra je součástí správného provádění klinické 
praxe. Eliminací, resp. redukcí rizikových faktorů IFALD a na-
stolením optimálního režimu DPV lze významně zmírnit či 
oddálit rozvoj jaterní léze. U pacientů s již rozvinutou nebo 
pokročilou hepatopatií je vhodné včas zvážit jejich zařazení 
do programu transplantace střeva a jater, pokud je možná.
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