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Využití parenterální výživy v onkologii

1. Když je nedostatečný/nemožný enterální 
příjem („klasické využití“ parenterální výživy) 
– většinou totální PV…..k PV se dostáváme 
klasickou sekvencí p.o→E.V. →P.V.

2. Jako přidaná hodnota  k obvyklé nutriční 
intervenci („nový koncept“ parenterální 
výživy) – může být tzv. doplňková PV, její užití 
zařazeno mimo klasickou sekvenci



Možnosti využití doplňkové PV se podobá 
koncepci tzv. kritických nutričních bodů 

v průběhu onkologické léčby:

1. dva týdny před operací

2. při prvé těžké mukositidě

3. při obecné insuficienci enterálního příjmu

4. při přechodu do režimu B.S.C.

Beneš P. Role parenterální výživy v podpůrné onkologické léčbě – nový pohled ACTA 
MEDICINAE 8/2014 Onkologie



Podněty pro rozvoj doplňkové PV

• Kdy jsme začali být přesvědčeni, že nutriční 
intervence (s dodávkou proteinů) může mít 
příznivý efekt na vývoj nutričního stavu a 
výsledek léčby?



Projekty, prokazující příznivý efekt 
sippingu v onkologii

1. Význam individualizované nutriční péče v 
onkologické ambulanci ¹

2. Efekt časné enterální výživy s vysokým 
obsahem bílkovin na komplikace a náklady 
léčby pacientů s kolorektálním karcinomem ² 

1  Holečková P, Beneš P*, Stejskalová V, Červená M, Pála M, Deus M, Štěpánek L, Houserová
P ÚRO Nemocnice Na Bulovce a 1. LF UK Praha 
*Interní odd. Nemocnice Na Homolce, Praha

2 Manasek V,  Bezdek K. Perioperative Oral Nutritional Support in Colorectal Cancer
Patients May Improve Clinical and Health Economics Outcomes Ann Oncol (2015) 26 (suppl
4): iv88 doi:10.1093/annonc/mdv233.295



Efekt časné enterální výživy s vysokým 
obsahem bílkovin na komplikace a náklady 
léčby pacientů s kolorektálním karcinomem

Manasek V,  Bezdek K. Perioperative Oral Nutritional
Support in Colorectal Cancer Patients May Improve Clinical

and Health Economics Outcomes Ann Oncol (2015) 26 
(suppl 4)



Komplikace

Relativní riziko pooperačních komplikací (%)

 Dehiscence rány 2.2x nižší v SG
 Dehiscence anastomosy 4.3x nižší v 

SG
 Infekce 2x nižší v  SG
 Rehospitalizace 1.7x nižší v SG0
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Svalová hmota & chemoterapie

• Ztráta svalové hmoty významně predikuje 
rozvoj toxicity chemoterapie

Prado CM et al. Clin Cancer Res. 2009; 15:2920–6



Sarcopenia and dose-limiting toxicity 
in metastatic breast cancer patients

p = 0.039

Prado CM, et al. Clin Cancer Res, 2009



Sarcopenia and time to tumor progression
in metastatic breast cancer patients

p =0.05

Prado CM, et al. Clin Cancer Res, 2009









ESPEN Guidelines, 2009

• V případě GI toxicity způsobené chemoterapií nebo 
radioterapií je krátkodobá PV obvykle lépe
tolerována (a je efektivnější) než EV

• Mnohdy nezbytná k obnovení funkce střeva a 
prevenci rozvoji malnutrice

Parenterální výživa v průběhu chemoterapie
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Je indikována domácí parenterální výživa u 
pacientů, kteří nejsou indikováni k žádné 
protinádorové léčbě?

ESPEN Guidelines, 2009

Ano.
Přerušení protinádorové léčby není důvodem k

nepodání DPV



18



19

Median survival  was 140 
days (20-783)
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DPV není doporučena:

 Očekávaná délka přežití méně než 2-3 měsíce

 Karnofského score <50% (ECOG 3-4)

 Těžká orgánová dysfunkce

 Přítomnost dalších symptomů, kterí nejsou 
zvládnuty (bolest, dušnost…)

ESPEN Guidelines, 2009
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Může PV udržet/zlepšit nutriční stav onkologického 
pacienta?

Ano, ale jen v případě, že již není nutriční 
deplece extrémní

24ESPEN Guidelines, 2009
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AN AN?

Lancet Oncol. 2011;12(5):489-495.



Měl by pacient na PV zůstat hospitalizován, anebo 
může pokračovat v PV doma?
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Podmínky pro DPV

• Je-li možná a nejsou-li KI

• Nemocný DPV rozumí a tento postup si přeje

• Šikovný personál

• Možnost inzerce a péče o centrální vstup

• Dostupnost konzultace



DOPLŇKOVÁ PARENTERÁLNÍ VÝŽIVA ONKOLOGICKÝCH 
PACIENTŮ PŘI KONKOMITANTNÍ CHEMORADIOTERAPII 

NÁDORŮ GIT

Cíle projektu
• Pomocí konkrétně definované nutriční intervence 

dosáhnout plné dávky protinádorové léčby podle 
indikace – to znamená dávky chemoterapie a 
radioterapie při dodržení časového plánu léčby.

• Snížit procento komplikací protinádorové léčby
• Stanovit kritéria pro indikaci doplňkové parenterální 

výživy.



Primární cíl
• Dosažení požadovaného množství bílkoviny – min. 1,8 g/ kg/ den, 

zajištění dostatečného množství energie 30 kcal/ kg/ den.
• Dokončení chemoradioterapie

Sekundární cíle
• Sledování nutričního stavu pacientů a výkonnostního stavu pacientů 

(PS) podle WHO
• Sledování výskytu komplikací chemoradioterapie
• Hodnocení výsledku protinádorové léčby
• Na základě výsledků studie zformulovat vodítka pro indikaci DPV do 

Modré knihy
• Implementace nového protokolu do praxe
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Sledované parametry

• Nutriční stav - BMI, hmotnost, albumin, prealbumin, CRP, příjem stravy, 
příjem nutriční podpory, celkový denní příjem bílkoviny, celkový denní 
příjem energie, test svalové síly

• Výkonnostní stav pacientů (PS) – podle WHO
• Komplikace - rehospitalizace, infekce, toxicita radiochemoterapie podle 

CTCAE verze 4.03  a RTOG kritérií, komplikace související se stavem 
operační rány, reoperace

• Dodržení protokolu protinádorové léčby
• Compliance
• Kvalita života 
• Výsledek protinádorové terapie bude hodnocen pomocí zobrazovacích a 

endoskopických metod s odstupem 6 měsíců
• Parametry budou sledovány - při screeningu ve 3. týdnu radioterapie, pak 

v týdnu v 5 a 7, v rámci follow-up v měsíci 1, 2 a 6.



DOPLŇKOVÁ PARENTERÁLNÍ VÝŽIVA 
ONKOLOGICKÝCH PACIENTŮ PŘI 

KONKOMITANTNÍ CHEMORADIOTERAPII 
NÁDORŮ GIT

"I"
N - 60 pacientů n-30 pacientů

SmofKabiven + 
Neonutrin

Histologicky 
ověřený karcinom 
GIT 4.,5.,6.,ev. 7. týden RT

Hodnocení nutričního 
stavu a komplikací

Konkomitantní 
chemoterapie Zhodnocení 

Radioterapi min 
do 50/2 Gy Zavedení CŽK "K"

n-30 pacientů

Vyhodnocení 
vstupních 
parametrů v 
týdnu 3

Standardní nutriční 
podpora  Hodnocení 
nutričního stavu a 
komplikací

Screening Follow up 1., 2. 
a 6.měsíc



Dlouhodobé cévní vstupy pro potřeby 
parenterální výživy

• tunelizovaná CVK

• venozní port

• centrální kanyla zavedená z periferie                  

(PICC)



„Nutriční role“ onkologa

• provádí ambulantní screening, reaguje na hospitalizační 
screening

• odesílá pacienta k nutriční terapeutce a do nutriční 
ambulance

• preskribuje sipping
• důrazná nutriční podpora v období konkomitantní

radiochemoterapie

V KOC Nový Jičín navíc:
• Je onkologické oddělení připraveno provést 

předoperační nutriční přípravu, včetně parenterální
• onkologové implantují centrální vstupy, včetně portů a 

PICC (centrální kanyly implantované z periferie)



Mé poděkování

• Vám všem…za empatické nasazení, odhodlání  
a projev lidství poskytováním DPV

• Kolegovi a kamarádovi Kamilovi Bezděkovi za 
to, že je vždy na blízku a ochoten pomoci, za 
jeho kolegialitu, vstřícnost a ukázkový vztah k 
nemocným a vůbec k lidem…



• Děkuji za pozornost


