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Mikronutrienty – vitamíny - hlavní funkce

•

Katalytické působení v enzymových 
systémech ať již jako kofaktory nebo 
jako součást metaloenzymů. 
modulace enzymových aktivit 
v intermediárním metabolismu 
ovlivňují využití aminokyselin, lipidů a 
sacharidů. 

Antioxidační aktivita, neutralizace 
ROS, RNS (reactive oxygen, nitrogen
species) 

Modulace buněčné imunity, hojení 
ran…

Antioxidační ochrana-pasivní-
scavengery vit.E,C, albumin, 
bilirubin… 

Enzymatická- enzymy a scavengery
přeměna na H2O (SOD,GPx, Se)



Vitamíny- specifika pro kriticky nemocné

• SIRS, sepse

• Vyšší nároky na energii, vyšší metabolický obrat… kofaktory
intermed.metabolizmu (thiamin-aktivita PDK)

• Pro kriticky nemocné  je charakteristický vystupňovaný oxidační stres, ten je 
hlavní promotor systémového zánětu a orgánového poškození. Zvýšení produkce 
ROS, RNS moduluje buněčnou ochranu, proliferaci, apoptózu- indukcí n-kappa B 
aktivuje produkci IL, expresi adhezivních molekul a spouští zánětlivou kaskádu. 
(čím těžší stav-SOFA, tím větší deplece antioxidantů).

• SIRS IL1,IL6..únik do intersticia (leak) jednotlivé solub. vitamíny, prvky, vazebné 
proteiny. Redistribuce z cirkulace do tkání, kde probíhá proteosyntéza a produkce 
imunokompetentních bb. Předchozí nízký příjem, zvýšené ztráty, CRRT.

• Nízké hladiny mikronutrientů s antioxidačním potenciálem. 



Vitamíny u pacientů s TPN
Předpokládaný nedostatek z velkých ztrát : 

• Popáleniny. Kombinace oxidačního stresu a ztrát popálenou plochou. Nové 
guidelines ESPEN 2013 (B1, C, D, E). Nutritional therapy in major burns.A.Rousseau , M.Losser, C., Mette M. 

Berger 

•

• Opakované dialýzy CRRT vede k významným ztrátám a negativním bilancím Se, Cu
a thiaminu. To přispívá k poklesům  koncentrací v plazmě. Déle trvající CRRT 

povede k deplecím uvedených mikronutrientů při běžné suplementaci. Berger, M.M et 

al.: Am J Clin Nutr,2004: 410-416)

• Onemocnění střeva - IBD, sy krátkého střeva, píštěle..

• Malignita (malnutrice)

• Refeeding sy- B1

• Těhotenství- kys. Listová

• HPN 



Indikace  substituce

• Každá receptura PN by měla obsahovat denní doporučenou dávku vitamínů a 
stopových prvků TPN!!!. Podává se od prvního dne jak vitamíny ve vodě rozpustné, 
tak v tucích. Vitamins and trace elements: Practical aspects of supplementation M.Berger A.Shenkin

Nutrition 2006

• Co ?

• Kolik ?

• Jak ?

• Kudy ?

• Komu?

• Kdy?



Podávání mikronutrientů-očekávání I.
Co?

• Hypotéza 1: Exogenní suplementace stopových prvků a vitamínů může zlepšit rovnováhu 
mezi antioxidanty a oxidanty u kriticky nemocných.

• 1. MA 11 studií 886 ICU pts. Podávání Se,Zn, Cu, vit A, E, C podání PE, E, 
monoterapie…podání všech antioxidantů, parenterálně spojeno s nižší mortalitou, 
neovlivní počet inf.komplikací. Podání Se (50-1000ug/den)-samotného nebo v 
kombinaci-trend k snížení mortality, podání vit. ACE v kombinaci, ale bez Se bez efektu. 

• Hledat vhodnou kombinaci antioxidantů, ale i dávku a způsob podání. Tak jak zatím byly 
podávány jsou bezpečné. Heyland D, Dhaliwal R,Suchner U, Berger M: Intensive Care medicine 2005 31,327-337

• Visser 2011 MA 14 potvrdil potenciální benefit suplementace antioxidanty u krit.nemocných-
statisticky signifikantně snížení mortality.



Podávání mikronutrientů - očekávání II.

• Hypotéza 2: Exogenní suplementace stopových prvků s vyšší dávkou Se a vitamínů 
s antioxidační schopností může zlepšit klinický stav, průběh, prognózu. (složení, 
dávka, způsob podání, timing).

• Kokteil antioxidantů i.v. bolusově obsahující > 500 ug Se může optimalizovat 
efekt antioxidační terapie. Antioxidant mix spojen se snížením doby na 
ventilátoru, trend k snížení mortality a infekce. Se > 500ug/den, sk.<500 bez 
efektu, Léčebný efekt je větší u těžších pacientů  Manzanares W, Dhaliwai R, Heyland D Crit.care

2012 16 R66 (21 RCT 2531pats)



Podávání mikronutrientů-očekávání III.

• Hypotéza 3 :  Kombinace glutaminu a antioxidantů by měla mít terapeutický 
benefit u krit.nemocných. . REDOXS 

• GLN 25 g i.v. 30 g enterálně x placebo, 500ug Se i.v, 300ug Se, 20mg Zn, beta 
caroten 10mg, 500mg vitE a 1500mg vit C enterálně x placebo. Délka max.28dní. 
Hodnoceny 4 skupiny GLN, AOX, AOX+GLN, placebo. Podáno do24 hod. Prim 
outcome 28 mortalita, sek. 6M mortalita, délka hosp., počet selh.org, zahájení 
ent.výživy.. Podávání AOX bez efektu, ve skupině GLN trend ke zvýšení mortality 
28, 6M signif.vyšší.

• Časné podání GLN u krit.nemocných s MOF je škodlivé. Antioxidační terapie tak, 
jak byla podávána v této studii byla bez efektu. (vysoké dávky GLN, rychlé 
zahájení podání, dávka, cesta a způsob podání (ne bolus Se). REDOXS: 2013 RT 
MC-40ICU 1223pts Heyland D,Muscedere J, Wischmeyer P, The New England Journal of Medcine.



Podávání mikronutrientů IV- resumé

• Canadian Clinical Practice Guidelines : přes negativní výsledek REDOXS jsou 
vzhledem k předchozím 8 novým studiím jisté signály pro pozitivní efekt 
suplementace AOX. Proto výbor schvaluje a doporučuje suplementaci vitamínů a 
stopových prvků. April2013

• Uváděná kombinace je bezpečná a měla by zlepšit klinický outcome SIRS pacientů.              

• Se 1000-1600ug/den iv jako bolus, dále 10-14 dní kombinace ent. nebo parent. 
kokteil vit C 1500mg, vitE 500mg, beta-karoten 10mg, Zn 20mg, Se 300ug. 
Manzanares W., Heyland D. Nutrition 29 2013



Platná doporučení a aktualizace  Kolik? 

• ESPEN, ASPEN 2009, RDA

• Vit A (retinol) 3300 UI 

• Vit D 200 UI 

• Vit E 10 UI 

• Vit K1 2,4 mg 

• Vit B1 (thiamine) 3 (6) mg 

• Vit B2 ( riboflavine) 3,6 mg 

• Vit B3 (PP, nicotinamide) 2,4 mg 

• Vit B5 (pantothénique) 10 mg 

• Vit B6 ( pyridoxine) 4 mg 

• Vit B8 ( biotine) 60 μg 

• Vit B9 ( ac. folique) 400 μg 

• Vit B12 5 μg 

• Vit C 100 (200) mg

ESPEN 2013 Too low for ICU ESPEN 2013 From A to Zinc: the 
evolving concept of micronutrient supplementation Does one size 
fit all? Modulation of antioxidant supplementation in the ICU M. 
Berger 

• ASPEN 2012

• vit.C – ICU pac  spec. u RRT trvale nízké 
hladiny při zákl.subst.100mg, zvýšit DD  

• vit.E-i přes deficit není vyšší substituce 
výhodou (metaanalýza, DD>150IU zvýšení 
mortality))

• vit.D 200IU/den, zvýšit u ICU 

• vit.B v dostat.zastoupení-Thiamin v indikaci

• ESPEN 2013 zvýšit dávky B1,C,D,E. Příjem 
B1 normalizuje Lac/Pyr metabolizmu. Byl 
prokázán klinický benefit redukce oxidačního 
stresu, lepší hojení ran při podávání vyšších 
dávek vitamin C a E 1.5 až 3x vyšší než dop. 
denní dávka u dětí i dospělých. Potřeby vit C 
po dobu akutní fáze zůstávají zvýšené (0.5 až 
1 g/day). Nutritional therapy in major burns.A.Rousseau , 

M.Losser, C., Mette M. Berger 2013



Způsob podání - Jak, resp. v čem? Praxe substituce 
mikronutrientů v 80. letech

• Plán parent. výživy v sepsi : do litrové lahve s roztokem glukózy přidáme nejprve 
AA, pak tukové emulze, elektrolyty, inzulín, stopové prvky a vitamíny vstřikujeme 
do roztoku.

• Schilsův roztok: ZnCl2 , CuSO4. 5H2O, Mn SO4.H2O ,NaI do 150ml vody ( Zn 12mg, 
Cu 1mg, Mn 3mg a 59ug I).

• Axerophtol

• Calciferol

• Tokoferol -Erevit

• Kanavit

• B komplex, B12 

• Celaskon                

• Vitalipid, Soluvit, Addamel f. Vitrum

• Obsah v plazmě, Fe v transfuzích !!! (Brodanová 1984)



Možnosti  substituce nyní.

• Většina komerčně vyráběných preparátů (multivitamíny + stop. prvky) dostupných v 
2009 byla konstruována v 80.letech na podkladě doporučení 1979 Am.Med.As(Shils)

• Základní substituce vitamínů a stop. prvků ALE bez zohlednění vyšších potřeb pro 
SIRS pts, RRT, popáleniny

• Možnosti základního pokrytí-obsahují i jiné prvky (Na, K, Ca, Mg, Cl, P, malát), 
některé naopak chybí , některé složky nejsou dostatečně zastoupeny-při podání 2 
dávek překročeny max. dávky pro jiné složky.

• Kombinace s enterálním příjmem

• Fortifikace monoterapií - Calciferol,  Thiamin, Erevit, Kanavit, Milgamma, B12, 
Celaskon. (i.m., i.v.)



Vit A Vit 
D*

Vit E Vit
K

Vit 
B1*

Vit 
B2

Vit 
B3

Vit
B5

Vit 
B6

Vit 
B12

Biot
in

Ac.f
.

Vit 
C

PN
Shenkin
2011

3500IU 
1000ug

200 IU 10 IU 150ug 3,0mg 3,6mg 40 mg 15mg 4,0 mg 5,0 ug 60 ug 400ug 100mg

Soluvit - - - - 3,2 3,6 40 16,5 4,0 5 60 400 100

Cernevit 3500 220 10,2 - 3,5 4,1 46 17,3 4,5 6 69 414 125

Vitalipid A 3300 200 10 150 - - - - - - - - -

Soluvit P 
(1ml)
4ml do 
2,5kg, pak 
10ml

230 40 7 20

* NÁSOBNÉ 
DÁVKY V 
INDIKACÍCH

50000
/T

100-
300

1g



Komu, kudy, kdy a kolik?

• Aktuální tíže stavu, stav před přijetím, míra oxidačního stresu, ztráty, popáleniny, 
stav renálních funkcí, píštěle, délka onemocnění, stav nutrice.

• funkčnost G-I traktu Při podávání enterální cestou v rámci ent.nutrice- limitace 
objemu i schopnosti střeva vstřebat. Singer P, Berger M, Berghe g, Biolo G et al . ESPEN 

Guidelines on Parenteral Nutrition intensive care Clinical Nutrition 2009. 

• rychlost účinku (thiamin), způsob účinku (Se bolus, vit.C parent.podání pro 
dosažení vyšších hladin).

• Mikronutrienty (vitamíny) by měly být podány vždy, když podáváme 
makronutrienty. Od 1. dne denně jak vitamíny ve vodě rozpustné, tak vitamíny 
rozpustné v tucích



Thiamin B1

• Pro p.v. podání 3mg/den, 0,4mg/1000kcal, ale i při těchto dávkách popsána těžká 
laktátová acidóza

• Při extrémní laktátové acidóze (20-40mmol/l) při PV –metabolický typ- deplece thiaminu
snižuje aktivitu komplexu pyruvátdehydrogenázy, pyruvát se hromadí a rovnováha se 
přesunuje  aktivitou LD k větší tvorbě laktátu místo vzniku AcetylcoA, vstupu do 
Krebs.cyklu a adekvátní tvorbě energie (38mol ATP)

• 50-400mg thiaminu- razantní pokles laktátu (alkoholici, hladovkáři, refeeding sy)

• Doporučení ESPEN 2009 100-300 mg/den první 3 dny na ICU při podezření na 
thiaminový deficit.

• Stanovení se běžně neprovádí, monoterapie Thiamin 100mg/amp. 



Studie s vit B1

• 108 pts prvních 72 hodin od dg CRP, PCT, thiamin, GSHPx, carbonyl protein

• 54,6% zemřelo, 71% thiaminový deficit

• Hladina thiaminu nekoreluje s mortalitou

• Zvýšení hladiny thiaminu zvyšuje GSHPx. Míra oxidačního stresu může souviset s 
anaerobním metabolizmem při nedostatku thiaminu

• Míra poškození oxidačním stresem koreluje s mortalitou (carbonyl)

• Serum thiamine concentration and oxidative stress as predictors of mortality in patients with septic shock
N.A. Costa, J of Critical Care 2014



Vitamín C, E

• Vysoké dávky-kontroverzní postavení antioxidant - prooxidant

• Až 10x vyšší koncentrace v tkáních a bb, kde je více ROS - prudký pokles v plazmě koreluje 
se špatnou prognózou.

• Obnovit fyziolog. hladinu supranormálními dávkami (3g) je nezbytné Vzhledem k 
limitované ent. absorbci je nutný i.v. podání

• Ovlivňuje zánětlivou odpověď-snižuje aktivitu nF kappa B (produkce IL1,IL6..).

• Vyšší dávky vit C by se neměly podávat u pac. S vyšší hladinou Fe., u pacientů s rizikem 
vzniku urolithiasy. Long et al Ascorbic acid dynamics in the seriosly ill and injured J Surg Res.2003. 

• Dávky vit E nad 150IU vit E zvyšuje mortalitu ST, LT. Miller E. et al. Meta-analysis. High dose Vitamin E 

supplementation may increase all-cause mortality. Ann.Inter.Med 2005

• V dalších MA nepřesvědčivé výsledky bez Se- důležitá dávka, kombinace, skupina pac.

• Celaskon 500mg/1amp i.v, i.m.     Erevit 30-300IU/1amp i.m.



Studie s vit.C

• 24ICU pts severe sepsis Lo AscA 50mg/kg/24h, Hi-AscA 200mg/kg/24h, placebo 
i.v., a 6hod 4 dny

• Vstupní hladiny u všech sníženy (17/50), rychlý nárůst hladin u substitucí (330, 
3081 mmol/l) 

• Rychlý pokles SOFA, CRP, PCT (víc než o 50% během 72 hod) u placeba nic.

• Žádné nežádoucí účinky.
• Phase I safety trial of intravenous ascorbic acid in patients with severe sepsis. A.A. Fowler J.of Translational

medicine 2014

• 594 pts z chir.JIP každých 8 dod. 1g vitC i.v. a vitE p.e. signifikant. nižší incidence ALI 
a MODS 

• Nathens A.B. AnnSurg.2002

• 66 mg/kg/hod prvních 24 hod –popálení 50% těla 

• Signif.snížení popálením indukovaná zvýšená permeabilita kapilár.
• Tanaka Arch Surg 2000



Vitamin D 

• Ergokalciferol (D2), cholekalciferol(D3) v játrech metabolizován na 25 hydroxy
vitamin D3, dále v ledvinách na 1,25 dihydroxyvitamin D3.

• Hlavní funkce. Udržení homeostazy Ca (mineralizace kostí, nervosvalový přenos, 
hemokoagulace, autoimunita). U kriticky nemocných-modifikace zánětlivé 
odpovědi-imunomodulace(potlačení exprese TNF, NFkappaB, adhezivní 
molekuly), kardioprotektivní efekt, potenciálně antimikrobiální efekt 

• Hladiny 25OHD ukazatel dostupnosti  >60 ng/ml suficientní, <20-30ng/ml 
deficitní, mezi 30-60ng/ml insuficientní Boucher BJ: Public health nutr. 2011.

• 70-80% běžné zdravé populace v západní Evropě+ Israeli jsou deficitní a 
insuficientní. (životní styl, referenční meze???) Arnson Y et alQJM 2012

• Tmavá populace x běloši 2x větší incidence rozvoje sepse, více org.selhání v sepsi. 
Vyšší pigmentace snižuje produkci vitD- melanin absorbuje UV záření. Chen TC Arch 
biochem Biophy.2007



Vitamin D u kriticky nemocných

• Terapie vit D v sepsi zlepšuje koagulační parametry v DIC moduluje hladiny 
cytokinů včetně TNF a, IL6,indukuje produkci cathelicidinu, b-defensinu.(animal 
model). Léčba sepse-nízká cena, široké terapeutické okno. Watkins RR et al. J.Infect. 2011

• 25OHD3 před přijetím na ICU-prediktor ST,LT mortality, pozitivity hemokultury.MCS 
ICU 2399pts. Braun A, Chang D, Mahadevappa : CCM 2011  

• 3386 pts chir+med ICU  Vit.D deficit před přijetím na ICU je signifikantní prediktor 
sepse u kriticky nemocných, septický pac, který není suficientní má vyšší riziko 
mortality. 

• U krit.nemocných deficit vit D, nízké hladiny 25OHD3 (82% pac.), dále se snižující 
(ze 40% suficientních insuf.3.,10.den) spojeny s delší dobou hospitalizace, vyšším 
počtem infekcí, tend. zvýšení org.selhání, 196 pts Higgins D, Wischmayer p,Heyland D J.of
Parent and Ent.nutr. 2012

• Vit. D (25OHD3) navržen jako biomarker přežití, nebo jako kofaktor (skórovací 
systém) Arnson Y et al: QJM 2012



Studie- terapeut.efekt vit.D

• four promising nutritional intervention options that have been identified-omega-3, 
zinc, vitamin D, and glutamine-and to provide an up-to-date summary regarding 
their apparent efficacy for affecting TBI. Nutritional Treatment for Traumatic Brain Injury

Scrimgeour AG, J. of Neurotrauma 2014



Dávky vitaminu D

• Dávky vit D zlepšují prognózu Cochrane database syst.rev.2011, CD007470 

• 200IU x 500IU i.v. nekoriguje nízkou hladinu 25(OH)D3, snižuje CRP, IL6-více u HD 
skupiny. Van den Berghe 2003 (RCT 22pts)

• 540 000 IU p.o. rychlá normalizace sérové hladiny 25OHD3, u žádného pacienta nebyla 
hyperkalcémie ani hyperkalciurie. Amrein K,2011 (RCT 25pts) bez rozdílu v mortalitě Amreim
2012, (RCT 480pts)

• Dávka k udržení hladiny vit.D min. 50 000 IU za týden Pittas et al. JPEN 2010

• Doporučení ASPEN,ESPEN 200 IU i.v./d, 600-800IU –max. 4-10 000 IU (endocrine soc.) 
enterálně

dostupnost 24 hod,levný, terapie s širokým terapeutickým oknem.
• monoterapie Calciferol (Ergocalciferol) forte 300 000 IU/1ml i.m. 42 CZK (1x za 14dní) 



Dostupnost, 
interpretace 
mikronutrientů

Vit.
A

Vit.D Vit.E Beta
karo
ten

Vit.
B12

AF Se Zn Fe Cu (CRP)

medium P/S P/S S S P/S P/S S S/M S/M S/M

metoda HPLC ECLIA HPLC HPLC ECLIA ECLIA AAS AAS F AAS

body 243 1374 241 238 238 610 96 18 82

Počty vyš. 2746/146 77/22 360/30 90000

Měření jen několika mikronutrientů

Interpretace vždy v kontextu s 
posouzením míry SIRS.
CRP<5mg/l  B6, vit. C
CRP<10mg/l Se, Vit A., D. 
CRP <20mg/l Zn
Duncan A.Quantitative data on the magnitude of 
the systemic inflammatory
response and its effect on micronutrient status 
based on
plasma measurements Am.J. Clin.Nutr.2012



Sample type Containe
r

Analytes Reference range

Plasma LiHep Zinc 12-18 mol/l
Copper 10-22 mol/l
Selenium 0.8-2.0 mol/l
Vitamin A 1.0-2.8 mol/l
Vitamin E 14-39 mol/l
Vitamin B6 18-135 nmol/l

Whole blood LiHep Manganese 70-280 nmol/l
Vitamin B1 275-675 DTP/g

Hb
Vitamin B2 220-410 nmol/l

Red cells LiHep Red cell glutathione
peroxidase

20-70U/g Hb

Protocol for trace element and micronutrient monitoring of patients receiving Home 

Parenteral Nutrition
Disclaimer: This document was prepared by the Scottish HPN MCN and was up to date at the time of printing. It is the responsibility 

of the end user to ensure care when implementing.

The monitoring of micronutrient status is particularly important in the patient receiving long term parenteral nutrition. A full micronutrient screen 

is available from the Micronutrient Monitoring Service at Glasgow Royal Infirmary.  It is recommended that screens be 

carried out every three months in the long-term patient.
Samples may be taken through a conventional needle using Vacutainer or other sampling systems. If the patient is receiving peripheral vein 

infusions, the catheter can be used for the sample.

Sample requirements

Tests offered and reference values



Závěr

• Morbidita a mortalita u kriticky nemocných pozitivně koreluje s výší oxidačního 
stresu. Podáním mikronutrientů s antioxidačním účinkem se může zlepšit jejich 
klinický stav.

• Mikronutrienty (vitamíny) by měly být podány vždy, když podáváme 
makronutrienty. Od 1. dne denně jak vitamíny ve vodě rozpustné, tak vitamíny 
rozpustné v tucích

• Multivitamínové preparáty (+ stop.prvky) - kompromis dávky.                                               
Rozlišit nároky pac. s velkým oxidačním stresem-sepse, s velkými ztrátami-
opakované dialýzy, popáleniny, píštěle, pac. malnutričního s refeeding sy, 
stabilizovaného na HPN. Přidat monoterapii- Vit.D, Thiamin, ne 2 amp. (Mn!!)

• Biochemická monitorace hladin vitamínů-problematická, spolu se stop.prvky u pts
na HPN 1x za 3-6 měsíců.

• Platná guidelines + aktualizace doporučení. Vit.D, Se, Thiamin. DD podle 
dosavadních guidelines (ESPEN 2009) velmi diskutovány- revize.

• Většina prací s touto tématikou-je třeba dalších k posouzení velikosti dávky a 
následnému účinku.


