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Výživa v paliativní onkologické  péči 

• Většina  pacientů s pokročilým  nádorovým 
onemocněním  - má poruchy příjmu potravy a 
malnutrici 

• Fakt nedostatečného příjmu a  postupné 
zhoršování nutričního stavu je pro některé 
pacienty a příbuzné velmi těžko přijatelný fakt 

• Vždy  je  nutný individuální přístup



Zahájení  PV   

• Souhlas  pacienta

• Sekundární malnutrice:nízký příjem živin je 
způsobený obtížnou dostupností živin pro zažívací 
trakt a jeho resorpční plochou 

• Předpokládaná doba přežití je více  než 2 -3měsíce



Cíle nutriční péče

• Udržení stávajícího nutričního stavu

• Zlepšení kvality života??( hospitalizace,

invazivní způsob léčby,noční režim infuzí,možné   
komplikace  léčby )

• Prodloužení  přežití  pacienta?? 



K čemu  přihlížíme před  zahájením 
PV?

• Věk

• Celkový klinický stav , status perfomans

• Komorbidity

• Typ a povaha onemocnění 

• Rozsah analgetické terapie 

• Vedlejší  symptomy (derivační NGS)  

• Aplikace paliativní chemoterapie 



Co  nás  trápí  u PV v paliativní péči? 

• Otázky  etické 

• Kapacita a  finační rezervy  ambulance 



Kdo přebírá  zodpovědnost  za 
ukončení  DPV

• Pacient

• Rodinný příslušníci

• Lékař -jednotlivec ( např nutricionista
onkolog

• Komplexní tým  vyškolený v oboru paliativní  
péče 



Kazuistika  I.-žena 42 let 

• 30% hm úbytek/3 měsíce ,BMI 16,2  

• IV. měsíc dg tumoru žaludku  

• 4.5. totální  gastrektomie dle Tomodyho pT3N0MO-22 uzlin  
bez průkazu  nádoru 

• Komplikovaný  pooperační  průběh- revize pro 
hemoperitonem splenektomie s insuficiencí anastomosy

• 14.6. – Nasojejunální sonda  pro  insuficienci 

esofagoenteroanastomozy

• Dimise 4.7.   plná enterální  výživa   BMI  15,8   



Další průběh  

• 15.8.  - netolerance EV včetně oligomerní 

• BMI 13 ( 40 kg) nemožnost perorálního příjmu pro horní 
dyspeptický syndrom

• recidiva  onemocnění ,karcinomatoza peritonea  

• 12.9.  dimise DPV  PS 1-2

• 19.9.  rehospitalizace aspirační pneumonie , zvrací i přes NGS   

• 19.10. PS 3-4 ,manžel nezvládá  péči –hospitalizace LDN

• Ukončení  DPV , rehydratační infuze



• 26.10.  zpět do domácího prostředí ( péči přebírá  
matka, sestra a  Home care, palitivní specialista ) 

• Rehydratační infuze(50-100g sacharidu,1l 0,9% NaCl)

• Příjem per os  150 -240 kcal ( ¼ housky,5 lžic polévky, 
5  lžic  hlavního jídla nebo  1o piškotu 4 lžíce polévky 
5 lžic masa v  mrkvi, 1/2 housky .... )



• exitus  letalis 5.12.

• DPV ukončena  19.10. ( po celý 45 dní bez 
nutriční podpory s  minimálním příjem  per os)

• Příčina smrti  malignita  nebo vyhladovění ??? 



Kazuistika  č 2-žena  50 let  

• říjen - resekce  žaludku  pT3N1M0

• aktinoterapie +  chemoterapie 

• po aktinoterapii  horní  dyspeptický  syndrom  s  cca  
25%  per  os příjmem  kuchyňské stravy 

• enterální  výživa  JejunoPEG
květen –bez zn.  recidivy ukončení  EV ,75% porce  
per os



Další průběh 

• 20.6. hosp.  pro nemožnost  příjmu per os, 10% hm.  
úbytek za měsíc 

• USG zpomalená pasáž, ascites, CT PET  bez zn. 
recidivy 

• susp. postradiační stenosa v oblasti anastomozy

• 20.7. probatorní   laparotomie, drobně ložisková 
karcinomatoza peritonea , inoperabilní nález  



• 14.8. po edukaci manžela  Domácí parenterální  
výživa  

• 20.9.-24.9. hosp. na  rajonní interní odd pro  horní 
dyspeptický  syndrom ,nadále  DPV   

• 1.10.( 6  týdnů od zahájení DPV) rehospitalizace
onkologie- zhoršení stavu, febrilie,v  port  katetru
Escherichia coli po  neuspěšné konzervativní léčbě 

• Extrakce katetru

• Krátkodobý vstup, nadále  PV 



• 24.10.  Exitus letalis na onkologickém  
oddělení 

• DPV   5  týdnu



Indikace  parenterální  výživě

• Nefunkční  GIT s  poruchou pasáže ,neřešitelné 
chirurgicky,bez  vzdálených metastáz 

• Karcinomatosa peritonea se střevní pseudoobstrukcí
nebo  syndrom krátkého střeva

• Carcinom ovaria 

• Karcinoid

• Ca žaludku s carcinomatozou peritonea netolerance 
sondové enterální výživy  ?

• Ca  pankreatu s obstrukcí GIT 



Indikace  k ukončení PV 

• Progrese  klinického stavu 

• Infekční komplikace  PV???

• Přijetí pro terminální  zhoršení klinického 
stavu  do nemocnice  nebo  oddělení  
paliativní medicíny  



Kazuistika  č  3 –žena 41 let

• ve 32  letech dg  ca  ovaria

• relapsy s opakovanými   cykly chemoterapie

• ve  40 letech (říjen ) debulking tumoru,založena  
stomie na rozhranní jejuna a ilea,prokázána drobně 
ložisková carcinomatoza peritonea

• Prosinec zahájena  DPV 

• Květen (5 měsíců DPV) + 13 kg, PS 1 ,další linie 
chemoterapie



Shrnutí 

• Celková  doba  DPV  18 měsíců ( hosp. 7dní 
pro febrilní  neutropenii)

• 10  měsíční DPV při ukončení  chemoterapie  



• exitus  letalis 4  týdny  po  ukončení  DPV



Závěrem

• před  zahájením DPV v paliativní onkologické 
péči vhodné stanovení pravidel nutriční péče

• u sporné  indikace zvážení  měsíční  indikace 
DPV X proti čas na edukaci pacienta

• vždy  individuální přístup 

• nutná erudice a zkušenosti poskytovatele DPV  


