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Základní algoritmus podávání 

umělé výţivy

 Potřeba - při aktuální nebo hrozící podvýživě

 Trávicí trakt nefunkční - parenterální výživa

funkční - enterální výživa

 Možná a velice častá je kombinace obou typů



Rozhodovací postup

Zhodnocení nutričního stavu

Funkční GIT

áno nieVÝŽIVA

Normální Narušené

Adekvátní Neadekvátní

postupně orální výţiva

obstrukce, ileus

peritonitída

ak. pankreatitída

krátke střevo

postupně EV

krátko- dlouhodobá

centrální

Návrat GI funkcí

Krátkodobá 

NGS, NJS

dlouhodobá

gastrostomie

jejunostomie

ENTERÁLNÍ (EV) PARENTERÁLNÍ (PV)

GI funkce
periferní

polymérní formule           specielní formule

Tolerance výţivy

Doplňková PV

ano ne

ano ne



Změny lidského těla během života

Stratzedt et Robbins



množství a potřeba tekutin - v pediatrii mnohem větší význam ve

srovnání s dospělými pacienty - větší pozornost !

 procentuálně výrazně vyšší obsah vody v těle a vyšší podíl

extracelulárního prostoru.

 vyšší relativní denní obrat tekutin. U zdravého dospělého odpovídá

denní obrat tekutin přibližně 1/7 extracelulární tekutiny, na rozdíl od

1/3 u kojence.

Orientační denní potřeba tekutin:

Tělesná hmotnost (kg) Denní potřeba tekutin

1-10 100 ml /kg TH

10-20 1000 ml + 50 ml /kg >10 kg TH

Nad 20 1500 ml + 20 ml /kg > 20 kg TH





PV- cévní přístup

Periferie! Jenom pro PPV v trvání maximálně 5-7 dní a pacient nemá vyčerpaný

periferní ţilní systém (střídání periferních ţil).

osmolalita pouţitých roztoků překročit 600-700 mosm/l.

Pro dlouhodobou PPV, včetně domácí PV, a také pro TPV je potřeba zavést centrální

ţilní katétr (CŢK)

Nejčastěji vyuţívané přístupy k zavedení CŢK punkcí

jsou vena jugularis, vena subclavia, vena basilica.

Špička katétru má leţet ve vena cava superior nebo inferior,

těsně před pravou předsíní srdce.

Vyšší riziko infekce v inguinální oblasti.

Pro dlouhodobou PV se pouţívají systémy katétrů s chirurgickým 

zavedením anebo punkční katétry s implantací dle Sendligera. 

Prevence infekčních komplikací systémy s dakronovou manţetou. 

Dalším preventivním opatřením je co moţná nejdelší podkoţní tunel (např. 

Hickmann-Broviac), výjimečně podkoţní komůrky. 



Permanentní katétrIntravenózní port

• Neomezuje aktivní činnost

• Kosmeticky nenarušuje 

integritu

• Nutné zavedení Huberovy jehly 

při aplikaci výţivy 

• Obtíţnější léčba komplikací-

infekce, uzávěr systému 

Více omezuje aktivní činnost 
(plavání, oblékání)

Kosmeticky méně vyhovující-
mladí lidé

Není nutné provádět další 
vpich při aplikaci výživy

Úspěšnější léčba infekce

a uzávěru systému



Ţiviny a Energie

Věk Aminokyseliny Glukóza Tuk Energie

1.rok 

života

1,5-2,5 8-15 2-3 90-110

2. 1,5 12-16 2-3 80-100

3.-5. 1,5 12 1-2 60-80

6.-10. 1,0 10 1-2 50-70

10.-14. 1,0 8 1 50-60

Potřeba ţivin (g) a energie (kcal) na kg tělesné hmotnosti a den při

parenterální výţivě





PV - aminokyseliny
• zabezpečení dostatečné tvorby bílkovin a zamezení bílkovinného

katabolismu (kvantitativně i kvalitativně dostačující přívod AK)

• 5-10% roztoky AK s obsahem jak všech esenciálních, tak i
neesenciálních AK

• 3,8 kcal/g AK

• vyuţitelnost všech AK pro syntézu bílkovin je však moţná jenom
v případě současně dostatečného mnoţství neproteinové energie.
Platí, ţe na kaţdý gram AK v infuzi by mělo být 20-30 kcal energie



PV - cukry

• zabezpečení rychle mobilizovatelné energie v organizmu

• V dětském věku se zpravidla pouţívají roztoky glukózy. Glukózu
mohou utilizovat prakticky všechny tkáně lidského organismu,
většina však v závislosti na inzulínu (kromě CNS)

• 3,8 kcal/g glukózy

• tolerance bývá výrazně sníţená u pacientů v těţkém klinickém stavu
(sepse, operace, trauma). U těchto stavů můţe vést hyperglykémie
k zhoršení celkové dysbalance vnitřního prostředí a ke zvýšeným
ztrátám tekutin v důsledku zvýšené glykosurie

• Vysoký přívod glukózy můţe vést i bez hyperglykémie k zvýšené
lipidogenezi a následné jaterní steatóze



PV - tuky

• V praxi je často nemoţné pokrýt energetické potřeby pacientů na
TPV jinak neţ pravidelným podáváním tukových roztoků

• 9 kcal/g tuku

• omezení moţného vzniku jaterní steatózy při nadměrném přívodu
cukrů v infuzi

• esenciální mastné kyseliny v tukových emulzích

• V pediatrii se zpravidla pouţívají emulze s nízkým poměrem
lecithin/triacylglyceroly, jak je tomu u 20% emulzí (dvojnásobný
poměr u 10%). Ukazuje se, ţe niţší hladina lecitinu vede k lepší
metabolické toleranci tuků se signifikantně niţší akumulací
fosfolipidů a cholesterolu v plazmě.



PV- vitamíny a stopové prvky

• i jenom krátce trvající PV by měla být doplněna o jak ve vodě, tak

v tucích rozpustné vitaminy.

• Při dlouhodobé PV je nevyhnutelná také suplementace stopových

prvků. Nejčastěji se projeví při TPV bez stopových prvků nedostatek

zinku a mědi. Za esenciální jsou povaţovány ţelezo, chróm, jód, kobalt

a selen. Za pravděpodobně esenciální mangan a molybden.



Podávání infuzních roztoků

• ! pomocí infuzních pump a ne volných kapacích infuzí, které vedou
k možným chybám v dávkování !

• AIO vaky šité na míru, výjimečně průmyslové vaky

• Při vyšších nárocích na přísun živin anebo při nižší metabolické toleranci
je s výhodou používat kontinuální (20-24hod.) infuze.

•trvání infuze 8-12 hod./den, aby se pacientovi umožnila dostatečná
osobní svoboda k hraní, fyzické aktivitě nebo návštěvě školních zařízení

•při napojování a ukončování infuze

postupně zrychlovat, či zpomalovat infuzi

prevence rizika nežádoucích metabolických účinků



Iniciálně V dalším průběhu

PV tekutin denně denně

Glykosurie 3x denně 3x denně

Odpady iontů v moči 2-3x týdně dle klinického stavu 

Na, K, Cl, urea, 

kreatinin, CB (albumin)

první tři dny denně, 

dále  2-3x týdně

týdně

Ca, P, Mg týdně 2x měsíčně

Stopové prvky při přijetí 1-2x měsíčně

Triacylglyceroly při přijetí a následně při 

podání tukové emulze

při změně množství tuků

v infuzi 

Transaminázy při přijetí, týdně týdně

Bilirubin při přijetí, týdně 2x měsíčně

ASTRUP, CRP při přijetí, dle klinického 

nálezu

dle klinického nálezu

KO+trombocyty při přijetí, týdně 1-4x měsíčně

PV- monitoring



Domácí parenterální výţiva

Indikace:

stavy vyţadující dlouhodobou parenterální výţivu

Cíl:
Zabezpečit pacientovi samotné přeţití, růst, psychomotorický vývoj a
dostatečnou kvalitu ţivota (a to i pro celou rodinu)

Kriteria pro DPV:

Chronické střevní selhání při kterém enterální výţiva nezabezpečí

dostatečný růst a vývoj, event. přeţití pacienta

Bezpečný venózní přístup

Funkční NT

Rodina schopna zabezpečit DPV



Hlavní indikace domácí parenterální výţivy 

u dospělých/dětských pacientů

Závaţné případy syndromu krátkého střeva

Crohnova choroba neodpovídající na konvenční léčbu

Chronická radiační enteritida

Poruchy motility střeva

Vrozené střevní choroby

Pooperační nebo nádorové obstrukce střeva, které nelze 
léčit chirurgicky

Některé případy gastrointestinálních píštělí

Malabsorpce a (nebo) průjmovitá onemocnění, včetně 
AIDS enteropatie



DPV

umoţní snadnější rodinnou i sociální integraci

v závislosti na základním onemocnění mohou pacienti často

”normálně” existovat ve školce, škole, bez výrazných

omezení jejich denních aktivit

zvýší se sebevědomí, psychická stabilita a kvalita ţivota

niţší procento infekčních komplikací ve srovnání

s hospitalizovanými pacienty

sníţení nákladů na léčbu a PV



Tekutá období ţivota



Děkuji za pozornost !


