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Cíl semináře:

Získat základní znalosti

pro poskytování bezpečné

DPV :

• Přednášky (Pertkiewicz, Pironi, 
Forbes…)

• Kazuistiky

• Live prezentace z KIS*
prof. Pertkiewicze

* Klinika intestinálního selhání

Prof. M. Pertkiewicz



• HPN – history, global 

development and legal issues   
J. Shaffer

• HPN indications – cancer, 

malabsorption and motility 

disorders   P. Thul

• Chronic intestinal failure – short 

bowel, pathophysiology and 

consequences  A. Forbes

• Chronic intestinal failure end-

jejunostomy and fistulas –

pathophysiology and 

consequences   M. Kunecki

• Paediatric and neonatal HPN 

M. Łyszkowska

• Dietetic management C. Jonkers

• Venous access – choice of route 
P. Thul

• External catheter vs ports M. 
Kunecki

• HPN septic complications-
causes, prevention, diagnosis 
and treatment M. Pertkiewicz

• Mechanical and thrombotic 
complications of venous access 
K. Karwowska, C. Jonkers

• Prevention, in situ catheter repair 
and blockade dissolution V

DPV obecně Dieta, cévní přístupy



• Treatment plan for HPN candidate 
from admission to discharge 
M. Pertkiewicz

• PN schedule, planning and 
reductions  J. Shaffer,  M. Pertkiewicz

• Qualification process for HPN what 
means metabolic stability  L. Pironi

• New treatment options for intestinal 
failure including transplantation   L. 
Pironi

• Differences in HPN from hospital PN       
M. Kunecki, C. Jonkers

• Metabolic bone disease  L. Pironi

• Deterioration of kidney function 
and failure-causes and prevention 
of renal stones J. Shaffer 

• PN associated gallstone disease 
and PNALD  L. Pironi

• Metabolic acidosis in HPN patient 
A. Forbes

• Common metabolic problems 

P. Thul

• Coexisting diseases and conmeds 
in  HPN patients  

A. Forbes

• HPN complications vs underlying 
coexisting disease and conmeds 
M. Pertkiewicz, C. Jonkers

• Fever in HPN patient – approach 
to diagnosis and treatment

M. Pertkiewicz

PLÁNOVÁNÍ DPV KOMPLIKACE  A 

PŘIDRUŽENÉ CHOROBY DPV



• Patient’s/caregiver training

• Catheter care during HPN  

• Patient’s journey through 
HPN, control visits and 
monitoring 

• Ward round and patients 
presentation live

• Short bowel real case 
presentation and 
disccussion

• End-jejunostomy real 
case presentation and 
disccussion

• Cancer patient real case 
presentation and 
disccussion

• HPN organization and 
logistics experience from 
different countries

ŽIVÉ PŘENOSY Z KIS KAZUISTKY



Plánování a weaning PV (M. Pertkiewicz)

• 3 skupiny pacientů – energetické nároky a možnosti 

utilizace PV:
a. Podvýživa(hladovění)

b. Trauma / infekce (+ a.)

c. Stabilní (počínající anabolismus)

• Cílové požadavky:
– Energie: HB 

– Protein: 0,08-0,1g N/kg – základní  (0,15-0,2) zvýšené

– Tuky: LA 2-7g/24 h, 15-25g LCT (soy bean oil) /24h

– Voda: ml= 10x100ml+10x50ml+(BW kg-20)x20ml 

– Elektrolyty:

• Na – 1-1,5mmol/kg (0,5mmol HF, cachexie, K – 5mmol/1gN); 

• Mg 1mmol/1gN; 

• Ca 7-10mmol/24h; 

• P 1-2mmol/20g glukózy



Plánování a weaning PV (M. Pertkiewicz)

• Základní model složení DPV:

– Objem dle potřeb

– Elektrolyty / vitaminy: základní potřeby 

– Příjem (per orální)

Glukóza: 120g / Tuky: 20g / Protein 4g N 

STEP – UP  STRATEGIE (start low – go slow)

- optimalizace intestinální adaptace?

- stimulace hyperfagie?



Plánování a weaning PV (M. Pertkiewicz)
- +5 kg / 2 měs.; zlepšený p.o. příjem a snížené odpady stomií 

- urea 8,2mmol/l, kreatinin 98umol/l, osmolalita  U 1020mosmol

• Současná PV

– Volum 2L

– f = 7/7d

– N 8g

– Gl 250g

– Tuk 20g

• Nová PV

– Volum 2L

– f = 7/7d nebo 5/7 nebo

2 elektrolyty / 5 výživa

– N 6g

– Gl 170g

– Tuk 20g



PN regimen vs. Labs           USA vs. Poland
- SBS, BW 110kg (water retention)

- N 17g, 2000kcal/d (2 months in USA)     N 7, 1000kcal/d  (in Warsaw)

Pacient M.B. 10.3.2005 15.3.2005 5.4.2005 9.5.2005

Glucose mg % 119 100 95 100

Bilirubin mg % 2,0 0,8 0,8 0,8

Protein g/l 64 61 58 77

Albumin g/l 27 27 29 36

Urea mg % 92 27 36 40

Creatinin mg % 1,6 1,5 1,9 2,6

ASAT  IU/L 207 67 32 32

ALAT  IU/L 202 108 43 41

LDH IU/L 990 623 485 378

GGT IU/L 302 254 200 179

ALP IU/L 372 293 315 193

BW kg 92,5 92,5 93 95



Metabolická stabilita (L. Pironi)

• Tekutinová bilance – 24 hod. 

– (příjem = výdej; diuréza > 1000ml, N 
kreatinémie, tělesný objem BIA)

• Elektrolyty + ABR

– N (mineralogram, ABR, anion gap), U-Na/K>1

• Mikroelementy (Buchman A. et al., GE, 2009)
– Fe: s-Fe, KO, Trsf, sTFR - Vit A: s-VitA, RBP

– Zn: s-Zn, alb, crp - VitE: s-VitE

– Cu: s-Cu, ceruloplasmin, crp - VitD:  s-1;1,25 OH D

– Se: s-Se, GSHPx, SP - VitK: INR

– I: u-I, TSH, fT4

– Cr: gluk. tolerance



Metabolická stabilita (L. Pironi)

• Energetická bilance:
– Cíl: 

• dosažení min. N BMI u malnutričních pacientů

• zachování N tělesného složení

– Intestinální absorpce: dietní sběr 3 dny vs. bombová 

kalorimetrie / EV: nepřímá kalorimetrie, Amband ®holter

– Protein: N urea, prealbumin

– Glukóza: 7 mg/kg/hod

– Tuky: 1 g/kg/den

– Non-proteinová E/N : 135kcal /1gN



Metabolická acidóza u pacientů na DPV

(A. Forbes)

- Mírná metabolická acidóza je častým nálezem u 
pacientů na DPV  

→ ? dlouhodobý efekt?

- Příčiny nesouvisející s DPV:
- Metabolická acidóza nemocného – ztráty bikarbonátu 

(hyperchloremická acidóza s normálním AG)

- Laktátová acidóza

- D – laktátová acidóza

- Příčiny související s DPV:
- „Kyselost“ přípravků PV (obzvláště bezlipidové 

režimy)

- PV získaný deficit thiaminu

- Vyloučení / prevence deficitu thiaminu



Metabolická acidóza u pacientů na DPV (A. Forbes)

• D- laktátová acidóza: 

– Vzácná, bakteriální přerůstání v tenkém střevě 

(laktobacilus, bifidobakteria) a zvýšený přívod neobvyklého 

substrátu

– Ataxie, oftalmoplegie, rozmazané vidění, setřelá řeč, 

zmatenost

– Metabolická acidóza; s- d-laktát > 3mmol/l

– Akutně: bikarbonát, vyloučení sacharidů z diety / 

Chron: probiotika, pozor ATB mohou selektovat

DL-laktát-racemáza produkující kmeny bakterií



Metabolická acidóza u pacientů na DPV (A. Forbes)

pH roztoků PV: – Glukóza: 3,5-4,5

– Aminokyseliny: 6

– Gl+AK: 5,5-6,5

– Tuky: neutrální

*např: perif PV (FK) pH 5,6



Komorbidity a medikace pacientů na DPV

(A. Forbes)

• Celková mortalita pacientů na PV 20% / rok

• Riziko úmrtí v souvislosti s PV 2% / rok

• Riziko zvýšeno u pacientů:

– s PNALD

– trombózou více žilních vstupů Tx

– častými katetrovými sepsemi



• Dlouhodobá antikoagulace:

– protrombotická diatéza, CR trombóza

– Perorální antikoagulancia: dobrá klinická zlušenost u 

SBS, při stabilitě není třeba častější monitorace

– Vyjímečně obtížné dosažení účinného INR-

NEPOUŽÍVAT HEPARIN DO PV 

• „sticky“

• precipituje s  lipidy

• proplach s FR před aplikací heparinové zátky po/před 

infúzí tukové emulze

– preferovat s.c. LMWH

Komorbidity a medikace pacientů na DPV

(A. Forbes)



Komorbidity a medikace pacientů na DPV

(A. Forbes)

• Diabetici: 

– Minimum pacientů na PV nediabetiků s PV 

indukovanou inzulinovou rezistencí

– Preference tuků vs. 1g/kg/den → limitace 

frekvence podávání tuků – zhoršení kontroly 

glykémie → stejné složení vaku každý den, 

„glukózové“ kalorie nejméně 60%

– Insulin do vaku OK, ale lepší kombinace:

dlouhodobý + mix + krátkodobý



Komorbidity a medikace pacientů na DPV

(A. Forbes)

• Antiperistaltika - intraluminálně

• Antisekretorika – lze do PV (cimetidin, ranitidin 
stabilní), IPP stabilita nejistá – lépe p.o., 
Somatostatin s.c.

• Analgetika: pacienti na DPV užívající chronicky 
opiáty- ↓ dobu přežití a ↑ riziko komplikací, 
nedoporučeno přidávat do vaků

• Vstřebávání léku podaného per os se vstřebává 

z velké většiny v prox. úseku tenk. střeva, vždy 
preferovat p.o. podání s titrací sérových hladin či 
dle účinku



Komorbidity pacientů léčených DPV 
(M. Pertkiewicz)

• Nejčastější příčiny úmrtí (370 DPV/ +144)

– nádor 38, CMP 20, srdeční selhání (IM) 9, 

pnumonie 8, septické komplikace dialýzy 8, 

pooperační komplikace 6, urosepse 5.....

• Nejčastější přidružené choroby u seniorů 

na na DPV : 

– kardiální onemocnění, arytmie, hypertenze, 

psychiatrická onem., diabetes

• Doba nemocniční přípravy pro DPV:

– Věk 18 – 69 r.  30 dnů / 70 – 91r.   60 dnů 



• Zúčastnili se:

– Charvát, Jirka, Konopásková, Onderková, 

Pálová, Víšek 


