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Význam nutričního terapeuta v ošetřovatelské péči
Klinika gerontologická a metabolická, FN Hradec Králové

02.  Chocenská E. 
Doplňky výživy při léčbě onkologických onemocnění
Oddělení klinické výživy, Fakultní Thomayerova nemocnice, Praha

03.  Mengerová O. 
Výživa nemocných s nádorovým onemocněním ledvin
Úsek ošetřovatelské péče, Klinika nefrologie, HD oddělení, IKEM Praha

04.  Hrbková D. a kol.
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10.  Dlouhá R., Tomášová D. 
Kazuistika pacientky s extrémní kachexií
Interní JIP, Klinika gerontologická a metabolická, FN Hradec Králové

11. Moudrá A. 
Výživa onkologických pacientů z pohledu NLP
Klinika onkologie a radioterapie, FN Hradec Králové
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01 Metabolismus onkologicky nemocného – patofyziologie

Wilhelm Z.1, Hegyi P.2

1Fyziologický ústav LF MU Brno
2VN Brno

Onkologické onemocnění je systémovým onemocněním celého organismu. 
Proces kancerogeneze probíhá ve 3 fázích.

První fáze – iniciace – je charakterizována schopností buňky přeměnit se 
na nádorovou buňku. Následuje fáze promoce, jež je, obdobně jako fáze inicia-
ce, fází vratnou. Konečná fáze – fáze progrese – je již fází ireverzibilní.

Od fáze, kdy onkologicky změněnou buňku nedokáže organismus elimino-
vat, začíná vlastní onkologické onemocnění, hovoříme o systémovém onemoc-
nění celého organismu.

Diagnostika onkologického onemocnění je založena na počtu onkologicky 
změněných buněk nebo jejich markerů v organismu, které jsme schopni vyšet-
řovacími metodami verifikovat.

Jedním z  výsledků onkologicky transformovaných buněk jsou postupné 
a v  závislosti na  typu nádoru, jeho histologické vyzrálosti, postižení a  rozsahu 
zasažených mízních uzlin či přítomnosti metastáz i další změny, ke kterým řadí-
me i změny v metabolismu onkologicky nemocného.

Metabolickým změnám předchází nenápadná produkce cytokinů onkolo-
gicky transformovaných buněk. Chronický zánět a infekce se bere za významné 
faktory následné akcelerace růstu nádoru. Především cytokiny tumor necrosis 
factor (TNF), některé třídy interleukinů (IL) i další stimulují růst nádoru, podporují 
invazi tumorových buněk, tvorbu metastáz i angiogenezi. V konečném důsled-
ku selhává protinádorová imunita, ke  které řadíme přirozené zabíječe (NK), 
cytotoxické T lymfocyty (CTL) nebo i transformující růstový faktor beta (TGF-β). 

Jsou to právě cytokiny, které v  závislosti na  jejich aktuální koncentraci, ale 
i na jejich celkovém spektru významně pozmění i metabolismus.

Z tohoto pohledu pak změny postihují všechny hlavní substráty.
 

Sacharidy:
U  onkologicky nemocného se setkáváme se vzestupem glykogenolýzy, 

glukoneogeneze, se zvýšenou produkcí laktátu i poklesem tvorby glykogenu. 
Za tyto děje zodpovídá především tumor necrosis factor (TNF). Vzestup gluko-
neogeneze současně ovlivňuje interleukin 1 (IL-1). Za zvýšenou potřebou glukó-
zy stojí TNF i IL-1.

 
Lipidy:

Obecně se u  onkologicky nemocného setkáváme s  poklesem lipogeneze 
(TNF).

Vzestup syntézy mastných kyselin, stejně jako zvýšená lipolýza a pokles syn-
tézy lipoproteinové lipázy je výsledek účinků IL-1. Vzestup lipolýzy i vzestup syn-
tézy mastných kyselin způsobuje interleukin 6 (IL-6), interferon gama (INF-g) pak 
zvyšuje lipolýzu a snižuje současně aktivitu lipoproteinové lipázy i lipogenezi.
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Proteiny:
Zvýšené ztráty proteinů jsou způsobeny zvýšenou proteolýzou, oxidací pro-

teinů (TNF), které nejsou kompenzovány zvýšenou tvorbou proteinů v  jaterní 
tkáni (TNF, IL-1, IL-6).

Výsledkem kompenzačních mechanismů v případě sacharidů je zvýšená tvor-
ba glukózy z dalších zdrojů (z aminokyselin, glycerolu, laktátu), vzestup glukózo-
vých ztrát i zvyšující se inzulinová rezistence.

V  případě lipidů, vedle již výše zmíněných dějů, dochází nejen ke  zvýšené 
oxidaci lipidů, která není inhibována například glukózou, ale nestandardně se 
zvyšuje koncentrace lipidů v séru, včetně neesterifikovaných mastných kyselin.

Proteinový metabolismus přes všechny kompenzační mechanismy, například 
zvýšením syntézy jaterních proteinů, se dříve nebo později propadá do negativ-
ní dusíkové bilance.

Výsledkem výše zmíněných dějů je postupně zvyšující se bazální energetic-
ký výdej a zvýšená potřeba energie za současně přítomné anorexie, hypofagie, 
mnohdy anémie, zvýšených ztrát tekutin, minerálů. V  případě postižení ať už 
vlastním onemocněním, či léčebnými postupy (chirurgický výkon, radiace, che-
moterapie) se zvyšuje současně výskyt malabsorpce.

Chceme-li léčebně ovlivnit metabolismus onkologicky nemocného a  tím 
i jeho výživu, musíme dané souvislosti v léčebných postupech respektovat.

 
Literatura
Bozzetti F., Meyenfeldt M. F. Nutritional support in cancer. In: Sobotka L.: Basic in clinical 

nutrition. Galén, Praha 2004, 392-407.
Rialti A. M., Marr A. B. Nutrition in the management of cancer. In: Van Way Ch., Ireton-

Jones C. Nutrition secrets. Hanley a Belfus, Philadelphia 2004, 135-140.
Suter P. M. Ernahrung. Thieme, Stuttgart 2002, 434 s.
Virshup D. M.: Biology, clinical manifestations, and treatment of cancer. In: McCance K. L. 

et al. Pathophysiology. Mosby Elselvier, Maryland 2010, 360-435.
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02 Úloha fytochemických látek v prevenci a léčení 
nádorových nemocí

Zloch Z.

Ústav hygieny LF UK v Plzni

Zdraví prospěšné působení některých potravin rostlinného původu (byliny, čaje, 
ovoce) a  jejich léčivý účinek při různých onemocněních včetně nádorových je 
znám a v lidovém léčitelství využíván odpradávna.

V  posledních desetiletích byl velkým počtem epidemiologických studií 
a metaanalýzami jejich výsledků jistý zdravotní efekt těchto potravin prokázán 
a  předpokládá se, že jeho nositeli jsou tzv. fytochemické (chemoprotektivní) 
přírodní látky obsažené v těchto potravinách. Dosud bylo z různých rostlinných 
materiálů izolováno a chemicky identifikováno více než 7 000 látek s chemopro-
tektivní aktivitou vztahující se k prevenci nádorů. Z největší části se jedná o feno-
lové a polyfenolové sloučeniny, k nim se dále přiřazují isothiokyanáty, indolové 
deriváty, alkylsulfidy aj. 

V současnosti se tyto látky intenzivně studují s cílem objasnit povahu jejich 
biologického účinku a jeho kinetických parametrů na molekulární úrovni, určit 
citlivá místa karcinogeneze, do kterých zasahují, stanovit strukturní podmíněnost 
této aktivity a ověřit míru eventuálního škodlivého působení na organismus.

Na  počátku tohoto výzkumu jsou série enzymatických testů na  potenciální 
protinádorovou aktivitu (např. testy na inhibici cyklooxygenáz, ornitindekarbo-
xylázy a chinonreduktázy, testy na ovlivnění aktivit biotransformačních enzymů). 
Sloučeniny s výraznými biologickými vlastnostmi se v další etapě výzkumu testují 
na tkáňových a buněčných kulturách a posléze v pokusech se zvířaty. Ověřuje 
se jejich schopnost indukovat apoptózu, resp. inhibovat buněčnou proliferaci, 
potlačovat angiogenezi, ovlivňovat oxidoredukční potenciál biologického pro-
středí, potlačovat invazi maligních buněk, ovlivnit tvorbu prozánětlivých cytoki-
nů aj. V nejpokročilejších fázích výzkumu se perspektivní přírodní látky testují 
na antikarcinogenní účinky v pokusech se zvířaty s experimentálně vyvolanou 
nádorovou chorobou.

V počátečním stadiu jsou praktické aplikace fytochemických látek v preven-
ci nádorů v kontrolovaných studiích s vybranými skupinami ohrožených osob, 
např. s  muži se zvýšenou hodnotou PSA nebo s  dlouhodobě dialýzovanými 
pacienty. Největší naděje jsou vkládány do přírodních látek typu epigallokate-
chingallátů, resveratrolů, antokyaninů z  bobulovin, směsi čajových katechinů, 
lykopenu, indol-3-karbinolů aj. Plánuje se příprava potravních doplňků obsahu-
jících extrakty z rostlin a preparáty přírodních látek s prokázanými chemoprotek-
tivními účinky.

Dosud nezodpovězenou otázkou je průběh látkové přeměny fytochemických 
látek v trávicím ústrojí člověka, jejich biotransformace v organismu a strukturní 
rysy produktů, které interagují s cílovými biomolekulami. Přesto je úspěšná apli-
kace těchto látek v primární i sekundární prevenci rakoviny reálná a jejich využití 
v terapii nádorových nemocí nadějné.
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03 Výživové faktory s dostatečně prokázaným efektem 
na riziko vzniku rakoviny

Fiala J.

Ústav preventivního lékařství LF MU, Brno

Cílem sdělení je podat ucelený přehled současných znalostí o vlivu výživových 
faktorů na  riziko vzniku rakoviny. Mimořádný důraz je přitom kladen na  kvali-
tu důkazů o efektu. Cílem je určení a souhrnný přehledný popis těch faktorů, 
jejichž efekt na riziko rakoviny je možno považovat za dostatečně prokázaný. Ne 
každá studie, která nějakým způsobem popisuje vliv výživového faktoru na riziko 
rakoviny, musí znamenat, že toto skutečně funguje v reálném životě. A to i v pří-
padech, kdy po vědecké a kvalitativní stránce je studie v pořádku. Může to být 
dáno různými limitujícími faktory, vyplývajícími zejména z typu studie. Například 
samotné výsledky in-vitro studií, jakkoliv přesvědčivé, nelze v žádném případě 
považovat za dostatečný průkaz reálného efektu. Zejména u epidemiologických 
studií platí rovněž to, že ne každá spojitost je spojitostí příčinnou. Je třeba pro-
kázat příčinný vztah mezi faktorem a důsledkem, a vyloučit efekt přidružených 
a matoucích faktorů. Je třeba dostatečně vyloučit eventualitu, že sledovaný fak-
tor je pouze přidružený, viditelný jako marker, sám ovšem bez efektu. Tzv. kore-
lační studie, které pracují s daty získávanými na populační úrovni, nikoliv přímo 
od jednotlivců (např. vykazovaná spotřeba určitých potravin na hlavu v různých 
zemích), mohou sloužit pouze k vytváření hypotéz, ale rozhodně nejsou schopny 
vyprodukovat věrohodné závěry a důkazy. Je požadován i určitý počet nezávis-
lých různých studií, plausibilita (biologická věrohodnost a vysvětlitelnost mecha-
nismů), či konzistentnost (shoda) výsledků jak v rámci studie, tak mezi různými 
studiemi. V neposlední řadě je oblast reálné výživy velice složitá metodologicky, 
kdy jakýkoliv faktor za reálných životních podmínek nikdy nepůsobí izolovaně, 
ale vždy v širokém komplexu nejen ostatních součástí výživy, ale i faktorů nevý-
živových. Relativně snadněji lze potom posoudit spíše vliv celých potravin, méně 
snadno však to, které jednotlivé látky (či jejich kombinace) jsou za efekt skutečně 
zodpovědné.

V současnosti je obecná shoda, že pro dostatečnou věrohodnost a sílu důka-
zů je nutná existence výsledků z prospektivních studií. Výsledky ze studií případů 
a kontrol jsou příliš náchylné vzhledem k různým ovlivňujícím faktorům, a nedáv-
no musela být přehodnocena řada předchozích, dlouhodobě akceptovaných 
výsledků a z nich vyplývajících závěrů právě proto, že nově uzavřené prospektiv-
ní studie nepotvrdily předchozí výsledky z case-control studií. 

Pro hodnocení síly důkazů by vytvořen i  určitý objektivní metrický systém, 
s  kategorizací dle stanovených kritérií. Základné kategorie důkazů o  efektu 
na riziko jsou následující:
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Tabulka 1: Kategorie důkazů o efektu na riziko
Kategorie důkazů 
o efektu na riziko:

Interpretace: Kritéria pro zařazení (výběr):

A)
Přesvědčivý
(convincing)

Důkazy jsou dostatečně silné 
k učinění závěru o příčinném 
vztahu. Současně to opravňuje 
k využití v konkrétních cílech 
a doporučeních pro primární 
prevenci rakoviny.

• Důkazy z více než jednoho typu 
studií

• Důkazy  nejméně ze dvou nezávis-
lých kohortových studií

• Žádná podstatná nevysvětlená 
heterogenita uvnitř nebo mezi 
studiemi 

B)
Pravděpodobný  
(probable)

Důkazy dostatečně silné u uči-
nění závěru o pravděpodobném 
příčinném vztahu. Zpravidla 
opravňují k využití v cílech 
a doporučeních pro prevenci.

• Důkazy nejméně ze dvou kohor-
tových studií, nebo nejméně 5 
case-control studií

• Žádná podstatná nevysvětlená 
heterogonenita

• Vyloučení možnosti, že asociace 
je způsobena náhodnými nebo 
systematickými chybami, včetně 
selekčních bias

• Přítomnost přijatelného biologic-
kého vysvětlení efektu (mecha-
nismus)

C)
Omezené - nasvědčující 
(limited – suggestive)

Důkazy jsou příliš limitované 
k učinění závěru o pravděpo-
dobném nebo přesvědčivém 
příčinném vztahu, ale jsou 
celkově slibné.  Nedostatky 
mohou být metodologické, 
limitované množství studií apod. 
Neopravňují k využití při formula-
ci doporučení! 

• Důkazy nejméně ze dvou kohor-
tových studií, nebo nejméně 5 
case-control studií

• Směr efektu je celkově konzistent-
ní, i když určitá heterogenita se 
může vyskytnout

• Přítomnost přijatelného biologic-
kého vysvětlení efektu (mecha-
nismus)

D)
Omezené – bez závěrů
(limited – no conclusions) 

Důkazy jsou tak limitované, že to 
neumožňuje učinit závěry

• Je dostatek údajů k tomu, aby 
faktor byl vážně brán v potaz z hle-
diska možného efektu, ale jsou 
nedostatečné důkazy k přesnější-
mu zařazení

E)
podstatný efekt na riziko 
je nepravděpodobný
(substantial effect on risk 
unlikely)

Důkazy jsou dosti silné k učinění 
závěru o tom, že sledovaný faktor 
neovlivňuje riziko

• Důkazy z více než jednoho typu 
studií

• Důkazy  nejméně ze dvou nezávis-
lých kohortových studií

Jestliže se podíváme, pro které výživové faktory existují skutečně přesvědčivé 
a dostatečné důkazy o efektu, zjistíme, že jich není mnoho. Z klasických potravin 
se to vlastně týká jen masa a masných výrobků:
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Tabulka 2: Potraviny či výživové faktory, aktuálně hodnocené v kategorii 
A – přesvědčivé důkazy    
Faktor Zvyšuje riziko

(pro nádory – lokalizace)
Snižuje riziko
(pro nádory – lokalizace)

Aflatoxiny (produkty plísní 
napadajících ořechy, obiloviny 
apod.)

Játra

Červené maso, masné výrobky Kolorektum

Alkoholické nápoje Ústa, hltan, hrtan, jícen, kolorek-
tum (muži), prs (ženy

Nadváha a obezita Jícen, pankreas, kolorektum, 
prs (postmeno), endometrium, 
ledviny

Nyní se podíváme, které faktory je možné řadit do kategorie o stupeň níž (efekt 
pravděpodobný). I tato kategorie ještě opravňuje v použití v konkrétních doporuče-
ních. Do této kategorie se nyní dostala i vláknina stravy, pro kterou se určité období 
prakticky vůbec nedostávaly věrohodné důkazy i když naopak ještě dříve byla učeb-
nicově uváděna mezi vůbec nejsilnějšími možnostmi výživové prevence rakoviny. 
Zařazení zeleniny a ovoce v této kategorii je možno označit za jisté oslabení původ-
ních předpokladů a nadějí, které do této potravinové skupiny byly vkládány, nicmé-
ně i přesto význam pořád zůstává silný. Za relativně novou, a poněkud zvláštní až 
kontroverzní lze považovat situaci ohledně mléka, mléčných  výrobků a kalcia, kdy 
na jedné straně se projevuje rizikový vliv vzhledem k rakovině prostaty, ale naopak 
ochranný vliv ohledně kolorektálního karcinomu.       

Tabulka 3: Potraviny či výživové faktory, aktuálně hodnocené v kategorii 
B – efekt je pravděpodobný    
Faktor Zvyšuje riziko

(pro nádory – lokalizace)
Snižuje riziko
(pro nádory – lokalizace)

Strava obsahující dietární 
vlákninu

Kolorektum

Neškrobová zelenina
Zelenina skupiny Allium
Česnek
Ovoce

Strava obsahující foláty
Strava obsahující karotenoidy
Strava obsahující betakaroten
Strava obsahující lykopen
Strava obsahujcí vit.C
Strava obsahující selenén

Ústa, hltan, hrtan, jícen, žaludek
Žaludek
Kolorektum
Ústa, hltan, hrtan, jícen, plíce, 
žaludek
Pankreas
Ústa, hltan, hrtan, plíce
Jícen
Prostata
Jícen
Prostata

Mléko
Strava bohatá na kalcium Prostata

Kolorektum

Sůl, slané a solené jídlo Žaludek

Alkoholické nápoje Játra, kolorektum (ženy)

Kalcium (suplementum)
Selén (suplementum)

Kolorektum
Prostata

Nadváha a obezita Žlučník
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Závěry: Výživových faktorů, pro které lze považovat efekt na  riziko rakovi-
ny za dostatečně prokázaný, je aktuálně možná méně, než by se mohlo zdát. 
Přestože někteří nyní vyjadřují dokonce i určitou skepsi z hlediska skutečného 
potenciálu výživy vzhledem k  reálným možnostem ovlivnění rizika rakoviny, 
nemalý podíl na  relativní nouzi ohledně silných důkazů využitelných pro kon-
krétní doporučení mají metodologické obtíže. Přes uvedené, nebo spíš právě 
proto, je třeba do budoucna ještě důsledněji posuzovat jakékoliv nové výsledky 
výzkumu ohledně výživy ve vztahu k rakovině z hlediska síly a kvality důkazů.      

Reference:
World Cancer Research Fund / American Institute for Cancer Research: Food, Nutrition, 

Physical Activity, and the Prevention of Cancer: a Global Perspective. Washington DC: 
AICR, 2007. 

World Cancer Research Fund / American Institute for Cancer Research: Policy and Action 
for Cancer Preventiv, Food, Nutrition, and Physical Aktivity: a  Global Perspective. 
Washington DC: AICR, 2009. 

WHO/IARC: Word Cancer report 2008.  Lyon 2008



XXVI I .  Mez inárodní  kongres  SKVIMP

LÉKAŘSKÁ SEKCE 23

05 Malnutrice, kachexie a metabolické změny u pacienta 
s nádorovým onemocněním

Donátová Z., Abrahámová J.

FTNsP a l. LF UK Praha

Nádorová malnutrice je jeden ze závažných problémů v onkologické péči. Má 
komplexní charakter a vliv na kvalitu života pacienta, je příčinou rozvoje kompli-
kací při aktivní onkologické péči a vede k zvýšené mortalitě. Nádorová kachexie 
je její excesivní fáze. Nutriční monitoring, diagnostika a nutriční podpora tvoří 
významnou roli v péči o onkologického pacienta a  je nutno ji zahájit v přípa-
dě  výskytu poruchy výživy pacienta  jak  v  období předoperační a  pooperační 
péče, tak u aktivní onkologické léčby i v paliativní péči.

Za hlavní důvody rozvoje nádorové malnutrice  lze považovat nedostatečný 
příjem a utilizace nutričních substrátů, poruchy metabolické, endokrinní a regu-
lační, vzájemnou interakci nádoru a hostitelského organismu. V rozvoji malnut-
rice a  posléze kachexie hraje významnou roli i  ztráta chuti k  jídlu, anorexie. 
Na mechanismu vzniku anorexie participují i psychické změny ve smyslu depre-
se, změna vnímání chuti a čichových vjemů při aplikaci onkologické léčby, odpor 
k  masu, pachutě v  ústech či poškození gastrointestinálního traktu nádorem 
nebo léčbou. Incidence anorexie souvisí i s rozsahem nádorového onemocnění 
(častější u metastatického onemocnění) a místem původu nádoru (vyšší výskyt 
u nádoru zažívacího traktu a ORL oblasti). Pokles hmotnosti doprovázený anore-
xií může být jedním z prvních příznaků nádorové choroby.

V  rámci vyhodnocení nutričního stavu se zaměřujeme na  výskyt faktorů, 
ke kterým patří pokles tělesné hmotnosti, úbytek tukové tkáně, úbytek svalstva 
a svalové síly, hypoproteinémie, zvýšení hmotnosti jater a ledvin, výskyt anémie, 
minerálové dysbalance, hyperhydratace, zvýšené mortality, četnějších  poope-
račních komplikací, vyšší výskyt infekcí, imunosuprese a vliv na kvalitu života.

Nutriční podporu lze rozdělit na dietní intervenci, farmakologické ovlivnění 
anorexie, enterální a  parenterální výživu, paliativní podporu v  terminální fázi 
choroby.
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07 Screening nutričního rizika u onkologických nemocných 
v ČR 2010

Beneš P.1, Holečková P.2, Krčmová L.3, Maňásek V.4, Pazdrová G.5, 
Šachlová M.3, Tomíška M.6

1Interní odd., NNH, Praha; 2ÚRO, FN Bulovka, Praha; 3MOÚ, Brno; 4KOC J. 
G.Mendla, Nový Jičín; 5Onkologická klinika, VFN, Praha; 6Hematoonkologická 
klinika, FN Bohunice, Brno

Úvod
Ačkoli je vysoký výskyt podvýživy u onkologických nemocných dobře doložen, 

stejně jako jeho důsledky, neexistuje v ČR za poslední roky systematický nutriční 
screening této populace.
Metody

V  37 onkologických ambulancích 10 zdravotnických zařízení celé ČR bylo 
zhodnoceno celkem 584 pacientů při vstupním vyšetření onkologem. Jednalo 
se o 300 mužů a 283 žen průměrného stáří 63,7 roku. Ze souboru bylo 39 % 
nemocných s  vysoce nutričně rizikovými nádory (hlava/krk, nádory GIT, bron-
chogenní nádory) a 20 % s nízce nutričně rizikovými nádory (prs + prostata). Byl 
použit jednoduchý screeningový dotazník postavený na literárně doložitelných 
ukazatelích (BMI pod 20 kg/m2, neúmyslná ztráta váhy přes 10 % za 6 měsíců, 
perorální příjem významně menší než obvyklý, přítomnost nutričně rizikové dia-
gnózy a/nebo léčby). Nutričně rizikové skóre bylo definováno jako součet pří-
tomnosti nutričního rizika v jednotlivých ukazatelích (rozmezí 0–4 body, 0 = bez 
nutričního rizika, 4 = extremní riziko a vysoká tíže podvýživy).
Výsledky

Průměrná populační nadváha byla přítomna i u onkologických nemocných 
(průměr 26,2 kg/m2) a BMI pod 20 kg/m2 byl zjištěn u jen 8 % osob. Významné 
zhubnutí bylo ale přítomno u 100 (17 %) pacientů a významně malý perorální 
příjem stravy udávalo až 170 (29 %) nemocných. Nutriční rizikové skóre bylo 
ze získaných dat možno stanovit u 86 % osob. Zjištěná úroveň nutričního rizika 
odpovídající bodovému skóre je uvedena v tabulce.

Skóre 0 1 2 3 4

n 126 211 70 85 10

% 25 42 14 17 2
 
Závěr

Screeningový dotazník byl ověřen jako dostatečně srozumitelný a  jedno-
duchý k  použití v  náročné praxi ambulantního onkologa. Jen ¼ onkologicky 
nemocných v prvém kontaktu s onkologem nevykazuje žádné známky nutriční-
ho rizika, naopak téměř 20 % pacientů má riziko vysoké až velmi vysoké. Protože 
jeho neidentifikování a neintervenování je jistě non-lege artis postupem, dopo-
ručili autoři použitý dotazník výboru ČOS k plošnému zavedení v onkologických 
ambulancích ČR. 
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08 How do malignant tumors achieve rapid growth and how 
do they overcome the defense of the host?

Soeters P. B.

 

Introduction. 
Malnutrition is common in cancer patients and 70% of patients with terminal 
cancer are cachectic. Cachexia is estimated to be the main cause of death in 
5–25% of terminal patients, but diminishes quality of life in a much larger pro-
portion of cancer patients. Similarly cachectic patients do not tolerate oncologic 
(medical or surgical) therapy well. 
 
Pathogenesis of malnutrition. 

The pathogenesis of undernutrition is multifactorial:
• Acute Phase Response (APR). Some cancer types induce an inflammatory 

response, which increases energy expenditure and protein turnover and 
leads to net protein loss, which diminishes body cell mass even when 
adequate nutrition is supplied.

• Undernutrition (less nutrients taken up than expended). There are many 
reasons why cancer patients do take in or take up less food than required. 
This may be due to anorexia induced by obstruction, caused by tumours 
of the proximal digestive tract, due to malabsorption or due to anorexia 
caused by specific metabolic (inflammatory) events caused by the 
tumour. Tumours that grow and metastasize fast often induce a strong 
APR, which also causes anorexia. A  final reason consists of the side-ef-
fects of oncologic therapy (Radiotherapy, Chemotherapy, Surgery).

 
Tumor metabolism.

• The tumour itself is not a  “sink” for amino acids as has been claimed 
in the past. Fast growing tumours utilize glucose mainly in glycolysis, 
in the pentose phosphate pathway and as anaplerotic substrate (with 
subsequent cataplerotic effects) in the Krebs-cycle to allow cell prolife-
ration and to withstand oxidative stress induced by the host to inhibit 
growth of the tumour. Simultaneously they metabolize preferentially glu-
tamine. Warburg was the first to describe in part these metabolic events.

• Typically they do not fully oxidize glucose and glutamine and their brea-
kdown products play many roles but a substantial part of them serves as 
precursors for renewed glucose formation (Cori cycle). This implies that 
gluconeogenesis is also enhanced.

• These phenomena are very similar as in all other situations where rapid 
cell proliferation is required: trauma, infectious and non-infectious inflam-
mation, puberty, pregnancy, during preparation for hibernation and mig-
ration, and they have all the caracteristics of inflammation.

• The local inflammation typical for cell proliferation in trauma, infection, 
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cancer generally induces a systemic response, which leads to obligatory 
catabolism especially of peripheral tissues (muscle, skin, bone) and indu-
ces sarcopenia or cachexia in the long run.

• This systemic response is induced by a multitude of mediators which at 
present cannot beneficially be inhibited by inhibitors. Also nutritional 
intervention does not inhibit fully this catabolic response, but may only 
decrease the catabolic rate.

• The response of the tumor does not only serve to grow, but also to coun-
ter the attacks of the body to downregulate tumor growth.

 
Therapy.

Non inflammatory deterioration of nutritional state in endstage cancer can in 
principle be treated by artificial nutrition, enzyme replacement, drugs etc. The 
inflammation induced loss of muscle mass can only be modestly limited prefe-
rably by early nutritional support. 
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09 Lipidomika a lipidom v diagnostice a léčbě 
onkologických onemocnění

Zadák Z.

Centrum pro výzkum a vývoj FN a LF UK, Hradec Králové

Lipidomika patří do velké rodiny biomedicínských směrů, které se v poslední 
době velmi rychle rozvíjejí, což je vidět i z exponenciálního růstu publikovaných 
dat. Zatímco genomika se pohybuje v  rozsahu desítek tisíc genů a proteomi-
ka v milionech proteinů, odhaduje se, že lipidomika a podobně metabolomi-
ka a glykomika počítá s tisíci až několika tisíci metabolitů. Pokud jde například 
o lipidomiku, odhaduje se, že počet nejdůležitějších metabolických produktů se 
pohybuje kolem 1,5 tisíce molekul. Lipidomika prokazuje svoji zásadní důležitost 
zejména v charakteristice fenotypu a je důležitá pro pochopení molekulárních 
mechanismů v metabolismu. 

Směry v lipidomice jsou zhruba definovány v následujících směrech:
• analýza celkového lipidomu,
• cílená lipidomika (studium mastných kyselin, fosfolipidů, steroidů a dal-

ších útvarů),
• funkční lipidomika (lipidy jako mediátory – prekurzory mediátorů, funkč-

ní molekuly, např. eikosanoidy, isoprenoidy, role lipidů v posttranslační 
modifikaci proteinů a další),

• patologie lipidomu (familiární hyperlipidémie, vrozené poruchy metabo-
lismu lipidů, onkologická onemocnění – zejména kolorektální karcinom, 
karcinom prsu, karcinom prostaty, dále neurodegenerativní onemocnění 
– poruchy intelektu spojené s polymorfismy Apo E3/Apo E4, patologie 
antibakteriální a antivirové infekce),

• intervence lipidomu (lipidové emulze, nutriční – dietní intervence, farma-
koterapie – statiny, fibráty, eliminační metody – aferézy),

• využití studia lipidomu v diagnostice (onkologická onemocnění, civilizač-
ní onemocnění a  rizika aterosklerózy, neurodegenerativní onemocnění 
a diagnostika rizik embryonálního vývoje).

Význam studia lipidomu v diagnostice
Molekuly lipoidního charakteru se při rozvoji onkologického onemocnění 

uplatňují v několika směrech:
1) signální látky pro růst a apoptózu,
2) molekuly důležité pro adhezi a proliferaci buněk,
3) lipidní struktury důležité pro invazi buněk a angiogenezi,
4)   látky nepostradatelné pro posttranslační modifikaci signálních proteinů 

(Ras proteiny, regulace buněčného cyklu).
Velmi rozsáhlá, avšak přesto v současné době při použití počítačových metod 

řešitelná je oblast nových bioindikátorů záchytu onkologických onemocnění. 
Dosavadní používané markery detekce onkologických onemocnění jsou buď 

velmi nespecifické, nebo málo citlivé, případně informují o rozvoji onkologické-
ho onemocnění příliš pozdě. Z tohoto hlediska se jeví jako nadějná spíše kom-
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binace více bioindikátorů, a to s výhodou proteinových biomarkerů a biomar-
kerů lipidového charakteru. Vývoj lipidových bioindikátorů a metod založených 
na studiu lipidomu, z nichž některé jsou ve fázi vývoje testů, uvádí tab. 1.
 
Tab. 1

Molekula lipidomu Vztah k onkogenezi Funkce

Fosfonositoly
uvolňování z tumoru 
prsu, prostaty, ovarií, 
žaludku

signál motility a proliferace

Ceramidy
pokles hladin u karcino-
mu prsu, ovarií

zástava buněčného cyklu, 
apoptóza, senescence tkání

Sfingosin 1-℗ produkce u velkého 
počtu nádorů

silné angiogenní působení

Prostaglandiny autokrinní mechanismus
angiogeneze, invaze, inhibice 
apoptózy

Isoprenoidy, gera-
nylgaraniol, farnesol

posttranslační modifika-
ce signálních proteinů 
(Ras protein)

řízení proliferace, apoptózy, 
komunikace s buněčnou 
membránou

Cholesterol
změny struktury a funkce 
membrán

regulace funkcí membráno-
vých receptorů, organizace 
mikrodomén a lipidových 
raftů

 Chiarla, C., Giovannini, I., Giuliante, F., Zadak, Z. et al, J Critical Care, 2010
 
Význam lipidomu v léčbě nádorových onemocnění

Významnou roli má eikosanomika – lipidomika cílená na působení eikosanoidů  
a cholesterolomika – lipidomika cílená na využití cholesterolu a jeho prekurzorů. 
 
Eikosanomika

Účinek polynesaturovaných mastných kyselin má pro léčbu a nutriční podpo-
ru řadu účinků, které jsou prezentovány v tab. 2 a 3.
 
Tab. 2 Klinické účinky ω-3 PUFA (FO)

Játra steatózy jater, jaterních enzymů
Snížení steatózy svalstva zlepšení citlivosti tkání na inzulin

Tlumí tvorbu kolagenu
menší pevnost jizvy, omezení patologické fibro-
tické přestavby tkání (plicní fibróza po ozáření 
a chemoterapii u onkologických nemocných)

Tlumení nadměrné 
inflamatorní reakce

infekční, postagresivní

Zpomaluje nádorovou 
kachexii

nejvýrazněji v přítomnosti nádoru spojeného 
se vzestupem indikátorů zánětu
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Tab. 3 Jsou n-3 v onkologii užitečné?

1.  n-3 zlepšují farmaceutické a  farmakologické vlastnosti tukových emul-
zí (menší obsah emulzifikátoru, lipozomů a  xenobiotik – fytosterolů, lepší 
odsun z krevního oběhu)

2. V EV i PV mají n-3 PUFA vysokou biologickou dostupnost
3.  Vykazují významný pleiomorfní farmakologický účinek (antiinflamatorní, 

imunomodulační) (Calder, P., 2010)
4.  Mají účinek vasomotorický, antiagregační, regulující fluidokoagulační rov-

nováhu, antipermeabilitní a další). Snížení rizika trombotických a tromboe-
mbolických komplikací v onkologii (Hunt, T. K., J Trauma, 1990; Albina, J. E., 
JPEN, 1993)

5.  Tlumí nadměrnou tvorbu fibrózní tkáně (potlačení plicní fibrózy po ozáře-
ní, chemoterapii, poškození plic UPV, retroperitoneální fibróza) (Mannert, 
Askanazi, Clin Nutr, 1993)

6. Potlačují nádorovou kachexii zvláště při spojení s inflamatorní reakcí.
7.  EV i PV s obsahem n-3 zkracují délku hospitalizace a snižují mortalitu (Koch 

T., Keller, A. R., 2005)
 
EV – enterální výživa, PV – parenterální výživa

 
Cholesterolom v léčbě onkologických onemocnění

Využití prekurzorů cholesterolu v  suportivní léčbě onkologických onemoc-
nění je v  samém začátku, avšak ukazuje se, že některé prekurzory i  samotný 
cholesterol jsou důležité zejména pro strukturu buněčné membrány a pohybli-
vost receptorů a dále jako důležité nosiče cytostatik k zlepšení jejich biologické 
dostupnosti a snížení toxicity. V tomto smyslu byly dosaženy zejména pozitivní 
výsledky v experimentech se skvalenem.
 
Literatura:
1. Chiarla, C., Giovannini, I., Giuliante, F., Zadak, Z., Vellone, M., Arito, F., Clemente, G., 

Murazio, M., Nizzo, G. Severe hypocholesterolemia in surgical patients, sepsis, and cri-
tical illness. J Critical Care, 2010, 25, 361.e7-361.e12.

 
Práce byla podpořena Výzkumným záměrem MZO 00179906.
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10 Výsledky nutričního screeningu v onkologických 
ambulancích na Slovensku

Škripeková A.

Národný onkologický ústav, Bratislava

Priemerný vek pacientov, u  ktorých sa diagnostikuje onkologické ochorenie, 
je 65 rokov. V  tomto veku väčšinou dospelý jedinec dosiahne svoju maximál-
nu hmotnosť (1). Napriek tomu malnutríciou trpí 85 % pacientov s nádorovým 
ochorením (2).

Problém malnutrície onkologických pacientov je komplexný, má viacero prí-
čin, môže to byť jednoduchá energetická deplécia, starvácia, alebo syndróm 
nádorovej kachexie, ktorý je charakterizovaný zmenou metabolizmu, kedy 
dominujú katabolické procesy nad anabolickými (opačne, ako je to u zdravého 
jedinca).

Preto diagnostika malnutrície je zložitá a  je nutné si uvedomiť, že kachexia 
môže byť prítomná aj u pacientov, ktorí majú normálne tzv. vonkajšie výživové 
parametre, napr. BMI.

Na  Slovensku prebehol nutričný screening malnutrície u  onkologických 
ambulantných pacientov.

Polovica ambulantných pacientov je v  rizikovej skupine s  veľmi pravdepo-
dobným vývojom malnutrície.

Pätina ambulantných pacientov má patologické hodnoty BMI v zmysle hypo-
nutrície.

Tretina pacientov, ktorí mali normálne hodnoty BMI v danom prieskume, mali 
za posledné tri mesiace neúmyselný váhový úbytok väčší ako 5 %.

Podrobné výsledky screeningu a analýzu budeme diskutovať v prezentácii.
 

1. Del Fabro, Baracos, Demark-Wahnefried, Bowling, Hopkinson, Bruera. Nutrition and the 
Cancer Patient, Oxford University Press, 2010.

2. Zadák, Z., Havel E. a kol. Intenzivní medicína na principech vnitřního lékařství, Grada 
Publishing, 2008.
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11 Zkušenosti s nutriční podporou u onkologických 
pacientů léčených kombinací chemoterapie, radioterapie 
a chirurgie

Zemanová M.

Onkologická klinika 1. LF UK a VFN Praha

Nutriční podpora je nezbytnou součástí podpůrné léčby onkologických paci-
entů. Více publikací prokázalo, že v terminálních fázích malignity je častou příči-
nou úmrtí malnutrice a kachexie. Nutriční screening u onkologických pacientů 
by měl být standardní součástí péče ve všech centrech. Příčiny malnutrice jsou 
multifaktoriální, toto sdělení se zaměří na  případy nádorového postižení hor-
ní části trávicí trubice, kdy hlavní příčinou malnutrice je mechanická překážka 
v příjmu potravy. Standardem léčby nemocných s karcinomem jícnu je předo-
perační konkomitantní chemoradioterapie a  chirurgická resekce, realizovaná 
často jako dvoudutinový výkon. Tento multimodální postup patří k nejnáročněj-
ším v onkologii s publikovanou perioperační úmrtností kolem 10 %. Nepříznivý 
nutriční stav nemocných s  karcinomem jícnu je velmi častým jevem a  častě-
ji než u  jiných malignit může být průnikem více kauzálních vlivů. V první řadě 
u nemocných s karcinomem jícnu vede progredující dysfagie trvající někdy řadu 
měsíců k významnému poklesu váhy, přibližně v 30–50 % případů překračující 
10 kg nebo 10 % tělesné hmotnosti. U části nemocných je přítomen astenický 
habitus při abusu alkoholu, kouření a  nesprávných stravovacích návycích již 
před vznikem dysfagie. Na poklesu váhy se může podílet i nádorová kachek-
tizace v  důsledku pokročilého onemocnění. U  přibývajících adenokarcinomů 
v oblasti kardie může být malnutrice maskována tím, že tito pacienti byli před 
onemocněním obézní. Úbytek na váze více než 10 % za 3–6 měsíců před dia-
gnózou nádorového onemocnění je považován za nepříznivý prognostický fak-
tor a pokračujícím úbytkem je úspěšné dokončení léčebného postupu včetně 
radikální operace ohroženo. U významné částí nemocných (cca 30 %) dochází 
v důsledku konkomitantní chemoradioterapie k přechodnému zhoršení dysfagie 
v důsledku postiradiační esofagitidy. Zvracení a nevolnost po chemoterapii také 
může ztrátu na váze prohlubovat. Podle závažnosti malnutrice a dysfagie byla 
u našich pacientů indikována nutriční intervence, nejčastěji kombinace výživné 
diety s bílkovinnými přídavky, mleté nebo mixované podle potřeby s doplňko-
vým sippingem. Provedení gastrostomie k  zajištění výživy není u  nemocných 
s karcinomy jícnů vhodné, protože intaktní žaludek je potřebný k rekonstrukci 
polykací trubice. U pacientů s těžkou dysfagií, která neumožňovala dosáhnout 
plného příjmu, byla indikována umělá výživa tenkou nasogastrickou sondou 
(NGS) s použitím polymerních definovaných preparátů enterální výživy, případ-
ně parenterální výživy. Paralelně probíhala rehabilitace příjmu per os pomocí 
tekuté výživy. V případě, že se podařilo dosáhnout plánovaného energetického 
příjmu 8–10 000 kJ perorálně, byla sondová výživa přerušena. Všichni pacienti, 
kteří odmítli zavedení sondy, byli nakonec hospitalizováni v průběhu chemote-
rapie pro komplikace v souvislosti s nedostatečným příjmem potravy a tekutin 
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per os s nutností parenterální výživy. U nemocných s těžkým stupněm dysfagie 
byl tento parametr prokázán jako nepříznivý prognostický faktor pro přežití 
i dobu do progrese, jen třetina těchto pacientů podstoupila kurativní resekci, 
s 50% pooperační mortalitou. To ukazuje na potřebu důrazu na provedení pře-
doperační a perioperační nutriční podpory u pacientů s rozvinutou podvýživou, 
zejména v případě anamnézy těžké dysfagie.
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13 Specifické nutriční problémy u hematoonkologických 
pacientů 

Marková M. 

Ústav hematologie a krevní transfuze, Praha 

1) Nechutenství, nauzea, zvracení: způsobeny cytostatickou léčbou a  hlav-
ně celotělovým ozářením (TBI) v  rámci předtransplantačního přípravného 
režimu, spolu s  častou průvodní hepatotoxicitou. Symptomaticky lze jistě 
zmírnit adekvátní antiemetickou léčbou, jejímž základem jsou v  současné 
době setrony eventuelně v kombinaci s dalšími preparáty. Většinou zabrání 
hyperemezi, často ale neumožní normální perorální příjem. Doba aplikace 
chemoterapie bývá většinou několik dní, emetogenní potenciál může ještě 
několik dní přetrvávat. 

2) Toxická mukositida celého gastrointestinálního traktu, včetně ústní dutiny. 
Většinou peritransplantačně u  myeloablativních přípravných režimů, ale i  při 
některých typech chemoterapie bez následné transplantace, především při 
aplikaci vysokodávkovaného metothrexatu. Poškození sliznic je různě intensivní 
od povrchových defektů až po významné ulcerace. V dutině ústní může vyús-
tit až v nemožnost polykání vlastních slin, v oblasti střeva pak v profúzní průjmy 
s průvodní střevní paralýzou, která ještě může být potencována nutností analge-
sie anodyny a eventuelně vinca-alkaloidy, jsou-li součástí chemoterapie. Doba 
nástupu cca 5-10 dní po dokončení aplikace chemoterapie či TBI, doba trvání 
10-14 dní, často ke zmírnění dochází až při zahájení engraftmentu či reparace 
hemopoesy. Komplikací relativně častou bývají translokační septikémie, vždy 
s výhodou znalost kolonizace sliznic včetně citlivosti.

3) Akutní reakce štěpu proti hostiteli (aGvHD) může postihovat jak žaludeční 
sliznici vedoucí k opakovanému vomitu nebo alespoň nauzee a nechutenství, 
omezující perorální příjem potravy, tekutin i nezbytně důležité medikace. Při 
postižení střeva jsou dominantním příznakem průjmy toxického charakteru 
s hypersektrecí tekutin, v těžších případech s průvodní enterorhagií. Hojení 
zvláště u gr. III a IV bývá zdlouhavé, často refrakterní. Prevencí kromě dobré 
HLA shody a profylaktického podávání imunosuprese je včasná diagnostika 
stavu se zahájením terapie

4) Chronická reakce štěpu proti hostiteli (cGvHD) proces, který se může vysky-
tovat jak v oblasti ústní dutiny, tvořící bolestivé defekty, hyperkeratosy, aftos-
ní až ulcerující defekty, s velmi protrahovanou odpovědí na terapii. Zároveň 
dochází k atrofii slinných žláz. Při postižení jícnu a dalších partií GIT se mohou 
tvořit striktury, vazivová přeměna submukosy, porucha motility. 

5) Přístup k nutriční podpoře: většina pacientů s intenzivní chemoterapií (trans-
plantací) má centrální žilní přístup, který je snadno využitelný k TPN. Tato se 
zahajuje relativně včas, jakmile enterální příjem poklesne pod 50% požado-
vaného příjmu. Příjem potravy či sippingu je trvale podporován, jakmile je 
schopen ho pacient tolerovat, ale poměrně dlouho podporujeme souběh 
částečné parenterální a perorální výživy
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6) Enterální výživa sondou je spíše výjimečná, u postižení GIT sliznice ji nepo-
važujeme za vhodnou, místo má u pacientů chronicky malnutričních, kteří ne-
jsou bezprostředně vystaveni chemoterapii či TBI. Podpora p.o. příjmu mege-
strol acetátem bývá často efektní

7) Při terapii calcineurininovými inhibitory dochází k významným renálním ztrá-
tám kalia a magnézia s nutnou vydatnou suplementací . K hrazení stopových 
prvků přistupujeme až u  dlouhodobé TPN, většinou u  kriticky nemocných 
pacientů

8) Dlouhodobé metabolické poruchy zvláště lipidového metabolismu bývají 
u pacientů po allogenní transplantaci, a to i u neléčených steroidy s minimál-
ním komplikacemi
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14 PEG u onkologicky nemocných, vlastní zkušenosti

Kohout P., Antoš Z., Rozmahel M., Puškárová G., Černík M., 
Čermáková D., Beneš Z.

II. interní klinika FTNsP Praha

Úvod
Perkutánní endoskopická gastrostomie (PEG) je metoda užívaná od  roku 

1979 k  umožnění aplikace dlouhodobé enterální výživy. Nejčastější indikací 
je nedostatečný perorální příjem u  pacientů s  onkologickým onemocněním, 
pacientů s poruchou polykání na podkladě neurologického deficitu a pacientů 
v dlouhodobé intenzivní a resuscitační péči, případně mentální či neurologické 
deficity v dětské populaci. 

 
Výsledky

V  PEG centru II. interní kliniky Fakultní Thomayerovy nemocnice bylo 
od X/2002 do XII/2010 zavedeno celkem 704 PEG u 691 pacientů (322 mužů 
a 369 žen, průměrného věku 69,5 let, od 2 měsíců do 98 let).

 Onkologická diagnóza jako důvod zavedení PEG se v našem souboru obje-
vuje u 183 pacientů (26,5 %), 125 mužů a 58 žen, průměrný věk této podskupiny 
je 57,3 roku. Nádory hlavy a krku (jazyk, mandibula, maxila, nos, tonzila, larynx, 
hypofarynx, larynx, štítná žláza) byly indikací k zavedení PEG u 127 pacientů (18 
%), 95 mužů a 32 žen, průměrného věku 61,4 roku.

Od roku 2007 u pacientů s nádorem, který zasahuje do lumen trávicího traktu 
a je potencionálně rizikový ke vzniku implantačních metastáz, případně i u paci-
entů s významnou stenózou trávicího traktu zavádíme PEG metodou push th-
rough. Zlatým standardem i u těchto pacientů však zůstává klasická pull techni-
ka. V našem souboru jsme zavedli u pacientů s nádory hlavy a krku celkem 83 
PEG metodou pull a 44 metodou push, z toho u 14 pacientů s použitím ultraten-
kého gastroskopu (šíře 5,8 mm), u 4 zaváděným transnazálně, u 2 pacientů jsme 
využili nového přístupu (Freka PEXACT). Před rokem 2007 došlo k  zavlečení 
implantačních metastáz u 1 pacienta. U 62 pacientů byl PEG zaveden preventiv-
ně před aplikací chemo- či radioterapie či operačním řešením. 

U pacientů s rakovinou žaludku je metodou volby perkutánní endoskopická 
jejunostomie (PEJ), kterou jsme zavedli u 11 pacientů průměrného věku 47,3 let. 

 1 pacient ze 704 zemřel (mortalita je tedy 0,14 %), k závažným komplikacím 
došlo u  5 pacientů (0,71 %), lehké komplikace nastaly u  36 pacientů (5,1 %). 
Nejčastější byly infekční komplikace – infekce místa vpichu u 31 pacientů (4,4 
%), absces u 2 (0,28 %) a akutní peritonitida u 3 pacientů (0,42 %). Ke krvácení 
z místa vpichu došlo u 4 pacientů (0,56 %). 

V  souboru 127 pacientů u  pacientů s  nádory hlavy a  krku nezemřel žádný 
pacient, závažné komplikace vykázali 3 pacienti (2,4 %), lehké komplikace 12 
pacientů (9,4 %).

K ukončení enterální výživy a vytažení PEG bylo možné přistoupit u 41 pacien-
tů s nádory hlavy a krku (32 %)

 



XXVI I .  Mez inárodní  kongres  SKVIMP

LÉKAŘSKÁ SEKCE36

Závěr
Perkutánní endoskopická gastrostomie je metodou volby pro pacienty 

s nádorovým onemocněním, kterým je indikována dlouhodobá enterální výživa. 
Míra komplikací je nízká, metoda je bezpečná a aplikace enterální výživy touto 
cestou přináší pacientům bendit proti sondovým metodám.
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15 Výživa u dětí s nádorovým onemocněním

Lokaj P.

Klinika dětské onkologie, JIP 31, Dětská nemocnice Brno

Na  Klinice dětské onkologie v  Dětské nemocnici v  Brně je v  průběhu jedno-
ho roku ošetřeno přibližně 100 nových dětí s  nádorovým onemocněním. 
Jednoznačně vedou děti s  tekutými malignitami a  s  tumory CNS. Další místa 
zaujímají děti s lymfomy, neuroblastomy a sarkomy. Ojedinělé nejsou ani vzácné 
malignity. Není překvapením, že většina těchto malých pacientů se v průběhu 
dosti náročné léčby může dostat do proteinové a energetické malnutrice. 

Sdělení vychází z více než desetileté zkušenosti autora a všímá si právě pro-
blematiky výživy u dětí s nádorovým onemocněním. Rozebírá praktické postu-
py při předcházení a  zvládání malnutrice, upozorňuje na  možná úskalí speci-
fická pro dětský věk a přiznává rezervy – zejména v domácí enterální, případně 
parenterální výživě – a neúspěchy. Nevyhne se ani postesknutí si nad neochotou 
managementu nemocnice při vytváření dosud neexistujícího nutričního týmu.
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16 Nutritional aspects of the cancer/aging interface

Bozzetti F.

Faculty of Medicine, University of Milan, Italy

The lecture will focus on a complex topic, the interaction between old age and 
cancer and the potential role of the nutritional support.

The progressive ageing of populations coupled with the increasing prevalen-
ce of cancer in elderly people, due to their long exposure to potential oncoge-
nic factors, represents now and in the next future a formidable challenge for the 
health system especially in industrialized countries. Moreover, whereas in many 
adult cancer patients, malignancy represents the primary basic target to be tre-
ated, in the elderly patients, besides multiple comorbidities, a concurrent status 
of sarcopenia multiplies the risk of aggressive therapies and forces the clinician 
to maintain an olistic view of his patient.

A common problem of the elderly cancer patient is a progressive malnutri-
tion which is due to coexistence and/or potentiation of the metabolic alterati-
ons due to sarcopenia with mechanisms underlying cancer cachexia. Both pro-
cesses lead to loss of body weight, of lean body mass, of muscle function and to 
a progressive deterioration of function of many organ/systems, to a poor quality 
of life and to a poor adaptation to any stress event and hence also to a poor 
compliance to the oncologic treatments.

Although neither sarcopenia nor cancer cachexia may be reduced to a con-
dition of simple starvation, nevertheless an adequate nutritional intake is the 
conditio sine qua non that can make possible any attempt of those aggressive 
oncologic therapies which are validated in adult subjects.

The lecture will include a short review of topics as the interaction between 
sarcopenia and cancer cachexia, the nutritional status as a component of geriat-
ric assessment tools, the prevalence of malnutrition and the negative prognostic 
role of malnutrition, and will especially focus on the theoretical and practical 
aspects of the nutritional support of the elderly cancer patient.
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17 Problematika výživy pacientů s nádory hlavy a krku

Nieblerová J., Foltán R.

Stomatologická klinika 1. LF UK a VFN, Praha

Zhoubné nádory hlavy a krku mají v ČR incidenci 18,9/100 000 mužů a 5,0/100 
000 žen. Léčba je často kombinovaná, u operabilních nádorů primárně chirur-
gická, dalšími modalitami jsou radioterapie, chemoterapie a biologická léčba. 
V důsledku terapie dochází k nenávratnému poškození měkkých a tvrdých tkání 
dutiny ústní, obličeje a krku. Mezi nejčastější obtíže z pohledu výživy patří ome-
zené otevírání úst, obtížné žvýkání, ztráta zubů, hyposalivace a  pocit suchých 
sliznic, ztráta chuti, změněné polykání, opakované mikroaspirace, oronazální 
komunikace, orostoma. Velkým problémem se stává stravování ve společnosti.

Primární rekonstrukce vaskularizovaným štěpem výrazně snižuje negativní 
následky chirurgické terapie, avšak nedokáže jim zcela zabránit. Neorální formy 
výživy jsou často nezbytnou součásti perioperační péče, následná logopedická 
terapie výrazně napomáhá komplexní rehabilitaci peroráního příjmu.
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18 Dysfagie u pacientů po komplexní protinádorové léčbě 
z pohledu logopeda

Lebedová Z.1, Čapek V.2

Univerzita Karlova v Praze, 1. lékařská fakulta,  
1 Neurologická klinika,   
2 Radiodiagnostická klinika 

Pacienti s poruchami polykání v důsledku nádorů hlavy a krku tvoří podstatnou 
část všech dysfagických pacientů. V  rámci multidisciplinárního dysfagického 
týmu naší nemocnice se jim snažíme poskytovat komplexní péči, jejímž cílem 
je zlepšit kvalitu života a umožnit v co možná nejširší míře bezpečný perorální 
příjem potravy. Součástí tohoto týmu je i klinický logoped.

 Pacienti po komplexní protinádorové léčbě představují pro logopeda speci-
fickou skupinu. Kromě běžných dysfagických obtíží, jako je například narušení 
orální motoriky pharyngeální peristaltiky, orofaryngeální senzitivity a spouštění 
a  koordinace polykacího reflexu, kterými trpí například i  pacienti po  cévních 
mozkových příhodách, mají pacienti po  léčbě nádorů hlavy a  krku specifické 
obtíže. Tyto obtíže vyplývají z vedlejších následků operační léčby, chemoterapie 
a radioterapie a do značné míry limitují logopedickou terapii dysfagie. Často se 
musíme nejprve zabývat těmito vedlejšími následky a teprve po jejich zmírnění 
či vykompenzování můžeme přistoupit k samotné rehabilitaci polykacího aktu. 
Mezi takové vedlejší následky patří omezená hybnost v  temporo-mandibulár-
ním kloubu, postradiační otoky obličeje a krku, xerostomie, záněty a bolestivost 
dutiny ústní, křehkost sliznic úst a pharyngu, omezený rozsah pohybů krční páte-
ře, řada negativních následků dlouhodobého zavedení tracheotomické kanyly 
a mnoho dalších. 

 V  našem příspěvku chceme dále prezentovat případové studie pacientů 
po  komplexní léčbě orofaryngeálních nádorů, kteří jsou v  péči našeho multi-
disciplinárního týmu, a chceme ukázat, jak konkrétně u nich řešíme jednotlivé 
obtíže spojené s následky této léčby. 
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19 Výživa po transplantaci kostní dřeně

Vydra J.

Fakultní nemocnice Královské Vinohrady, odd. klinické hematologie, Praha

Transplantace kostní dřeně (transplantace hematopoetických kmenových 
buněk, HSCT) se využívá v  léčbě některých hematologických nádorů, vroze-
ných onemocnění a  onemocnění imunitního systému. U  některých chorob se 
jedná o metodu standardní, u jiných je její využití ve stadiu klinického výzkumu. 
Hlavním rizikem spojeným s HSCT je rozvoj závažných infekcí. Při HSCT dochází 
v závislosti na použitém přípravném režimu (myeloablativní x nemyeloablativ-
ní) k rozvoji různého stupně obtíží interferujících s výživou (nevolnost, zvracení, 
bolesti, ulcerace, průjem, nechutenství, dyspepsie, dysgeusie, úzkost, deprese). 
Výskyt těchto obtíží je interindividuálně variabilní, nicméně obecně predikova-
telný. U pacientů po allogenní HSCT navíc přichází problematika nemoci štěpu 
proti hostiteli (GVHD). Pacienti jsou proto po HSCT ohroženi rychlým rozvojem 
denutrice se známými důsledky pro funkčnost imunitního systému, riziko infekcí, 
regenerační pochody a kvalitu života pacienta.

Nutriční péče je nedílnou součástí managementu pacienta v  období před 
a po HSCT. Zahrnuje podrobný nutriční screening 1–2 měsíce před plánovanou 
transplantací, denní hodnocení stavu výživy a  kalorického příjmu v  průběhu 
přípravného režimu a v období před přihojením krvetvorných buněk a násled-
né sledování stavu výživy a nutričních problémů v rámci ambulantních kontrol. 
Nutriční intervence je indikována před transplantací u  pacientů s  malnutricí 
a v průběhu přípravného režimu a následného období před přihojením, které je 
často zatížené výše jmenovanými nutričními problémy. U režimů s vysokým rizi-
kem mukositidy je umělá výživa indikována plánovaně u všech pacientů, u méně 
agresivních režimů lze její indikaci zvážit dle vývoje klinického stavu.

Strava podávaná pacientům v období HSCT musí být kvalitním zdrojem mak-
ronutrientů a mikronutrientů, měla by být pestrá, chutná, mít přijatelnou texturu 
s ohledem na stupeň mukositidy, neměla by být dráždivá. Její složení je tedy 
nutné individualizovat. Ačkoliv je třeba minimalizovat riziko mikrobní kontami-
nace, není většinou nutné používat přísně nízkobakteriální nebo sterilovanou 
dietu, jejichž efekt na redukci infekcí nebyl prokázán randomizovanými studie-
mi. Včasná a opakovaná edukace pacienta a spolupráce s nutričním terapeutem 
jsou klíčem k úspěchu.
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20 Vysokoproteinová dieta u nádorové kachexie

Jirka A.

2. interní klinika FNKV, 3. lékařská fakulta Univerzity Karlovy

Nádorová kachexie (NK) je syndromem zahrnujícím snížení apetitu, váhový úby-
tek, alteraci metabolických drah a prozánětlivého stavu.

Incidence NK je u pacientů s maligním onemocněním mezi 30–80 % a je závis-
lá na typu nádoru. Například NK je častější u nemocných s nádorem pankreatu 
než u nemocných s nádorem prsu. NK je příčinou smrti přibližně u 30 % paci-
entů s nádorovým onemocněním, jako druhá nejčastější příčina po sepsi. Úmrtí 
nastává obvykle při ztrátě 30 % a více z původní váhy.

Právě účinky nadprodukce cytokinů hostitelem i nádorovými buňkami odlišu-
jí nádorovou kachexii od prosté malnutrice – podvýživy či sarkopenie.

Cytokiny ovlivňují metabolické dráhy všech základních makronutrientů. 
Během NK dochází k poruše glukózové tolerance v rámci inzulinové rezistence. 
Zvyšuje se sekrece kortizolu. Vzniká nerovnováha mezi katabolickými hormony 
a anabolickými účinky inzulinu, což má za následek zvýšený obrat glukózy a zvý-
šení glukoneogenézy. Zároveň často dochází ke zvýšení lipolýzy a navýšení beta-
oxidace a útlumu lipogeneze. Prozánětlivé prostředí, vysoké energetické nároky 
a  aktivace kalcium-dependentní a  ATP-ubiquitin-dependentní proteozomové 
kaskády vede k proteolýze kosterního svalstva.

Z  in vivo studií se ukázalo, že aminokyseliny s  rozvětveným řetězcem jsou 
schopné ovlivnit proteinový metabolismus kosterního svalstva. Nejsilnější účin-
ky má leucin, který při podávání zdravým jedincům stimuluje proteosyntézu 
a  snižuje rozpad svalového proteinu. Pokusy na  zvířecích modelech ukázaly 
možnosti ovlivnění úbytku svalové hmoty při podávání diety se zvýšeným obsa-
hem proteinu, leucinu, u některých studií v kombinaci s omega-3 více nenasyce-
nými mastnými kyselinami. V klinických studiích však takto obohacené přípravky 
nepřinesly nemocným jasný profit ve snížení ztráty svalové hmoty.

Doporučení Evropské společnosti pro enterální a parenterální výživu při léč-
bě onkologických pacientů udávají minimální příjem proteinu na  1 g/kg/den 
s  cílovou hodnotou 1,2–2,0 g/kg/den. Doporučovaný poměr neproteinové 
energie (kcal)/g dusíku se pohybuje kolem 100–120 kcal/1gN, kdy poměry vyšší 
se jeví jako neúčinné k udržení pozitivní dusíkové bilance. Kvalitním, plnohod-
notným zdrojem proteinů s vysokým obsahem esenciálních aminokyselin jsou 
živočišné proteiny, drůbeží maso, rybí maso, mléko (proteiny syrovátky), vaječný 
bílek. Rostlinným proteinům většinou chybí některá z esenciálních aminokyselin, 
proto může být dosaženo celého spektra pouze jejich kombinací. Výjimkou je 
protein sójový. Jestliže je indikována u nemocného nutriční intervence, je dopo-
ručeno začít se standardní formulí. Pokud však má nemocný pocit časné sytosti 
a netoleruje plnou dávku nutričního přípravku, můžeme použít s výhodou vyso-
koenergetické přípravky se zvýšeným obsahem proteinu.

Budeme-li vycházet z  předpokladu, že NK je děj částečně ovlivnitelný, je 
naším hlavním cílem časné rozpoznání podvýživy či jejího rizika u onkologické-
ho pacienta a časné zahájení nutriční intervence.



XXVI I .  Mez inárodní  kongres  SKVIMP

LÉKAŘSKÁ SEKCE 43

Literatura:
Arends J. et al. ESPEN Guidelines on Enteral Nutrition: Non-surgical oncology.
Morley J. E., Thoma D. R., and Wilson M. M. G. Am J Clin Nutr 2006;83:735-743.
Fearon K. C., Voss A. C., Hustead D. S. Am J Clin Nutr 2006;83:1345-1350.
Loberg R. D., Bradley D. A., Tomlins S. A., Chinnaiyan A. M., Pienta K. J. CA Cancer J Clin 

2007;57;225-241.
Nitenberg G., Raynard B. Critical Reviews in Oncology: Hematology;2000;34:137-168.



XXVI I .  Mez inárodní  kongres  SKVIMP

LÉKAŘSKÁ SEKCE44

21 Nutriční terapeut v ambulantní péči o onkologicky 
nemocného

Starnovská T.

Oddělení klinické výživy FTNsP Praha

Úvod
Pro onkologicky nemocného a optimální efekt jeho léčby je velmi důležité 

průběžné řešení výživy kompetentní profesí. V  každé fázi léčby počínaje sta-
novením diagnózy a sestavením plánu léčby je důležité poskytnout pacientovi 
jak kvalitní a konkrétní informace, tak zhodnotit jeho aktuální nutriční potřebu 
a reálné možnosti jejího naplnění. Dosud však taková spolupráce s pacientem 
i multidisciplinárním týmem, který se o jeho léčbu stará, není obvyklá. Příčinou 
je jak nedostatek nutričních terapeutů, tak nízké počty pracovišť s navázanými 
smlouvami o úhradě výkonů této profese. 
 
Obsah

Postup optimální nutriční péče o pacienta je třeba připravit formou standar-
du, který je jedinou možnou garancí stejných podmínek pro pacienta i jeho léka-
ře. Jiná forma spolupráce připadá v úvahu v období ambulantní péče o pacienta 
a jiná při případné hospitalizaci. Nedílnou součástí je jak opakované hodnocení 
nutričního stavu pacienta screeningovým dotazníkem, tak následující a průběž-
ně revidovaný plán nutriční péče sestavený nutričním terapeutem. Logisticky je 
třeba vycházet z regionálního zastoupení pracovišť a odvíjet postupně dostup-
nost této profese jak z odborného stanoviska pro pokrytí potřeby této profese, 
tak z návaznosti na činnost nutričních terapeutů v rámci krajských onkologických 
center a nutričních ambulancí.

K edukaci pacienta i jeho blízkých o výživě je možné využít aktuálních odbor-
ných publikací, vždy však bude třeba individuální úpravy podle konkrétních 
podmínek a možností pacienta. 

 
Závěr

K  optimalizaci nutričního stavu onkologicky nemocného v  průběhu léčby 
a při následné rekonvalescenci je třeba zajištění spolupráce s nutričním terape-
utem, a  to už od chvíle diagnózy onemocnění. Systém nutriční péče vyžaduje 
standardizaci a stanovení podmínek dostupnosti této profese.
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22 Alternativní výživa při léčbě onkologického onemocnění

Chocenská E.

Oddělení klinické výživy, Fakultní Thomayerova nemocnice, Praha

V  období vážné nemoci lidé často přehodnocují své zvyky a  zaměřují se 
i na výživu. Ve snaze napravit případné chyby minulosti jsou ochotni podstou-
pit úpravy stravy, které mohou být pro organismus nepříznivé, až škodlivé. 
Rozhodnutí vždy záleží na  jedinci, je však dobré zvážit přínosy i  možné ztráty 
změn ve stravování. Častým problémem alternativních směrů výživy je karence 
jednotlivých nutrietů, které mohou vést k některému typu malnutrice. Zároveň 
výživa, při níž jsou některé látky dodávány v nefyziologickém nadbytku, může 
organismu také ublížit.

 
Příklad některých alternativních postupů:

 
Makrobiotická teorie vzniku rakoviny

Každý přestupek proti zásadám přirozené stravy vede k narušení jing a jang 
a k následnému zhoršení vnitřního prostředí organismu. Vysoký nepoměr může 
být toxický a vede k rakovinnému bujení. Problém vidím v naprosto jiném filozo-
fickém pojetí života a extrémních formách a neznalosti lidí při přípravě v riziko-
vých případech. Klasická nutriční terapie hrozící malnutrice je v přímém rozporu 
s teorií makrobiotiky, strava obsahuje minimální množství tuku a jednodušších 
sacharidů, hlavně bílkovin.

 
Vitamin C 

Teorie dr.  Camerona: lidské tělo obsahuje bílkovinu podobnou kolagenu, 
která vyplňuje prostory mezi buňkami a  váže je tím k  sobě. Nádorové buňky 
produkují enzym rozpouštějící vazebný protein. Dávka 10 g denně, některé tera-
pie až 29 g /den, vede k regresi nádorů.

Nepotvrzeno randomizovanými studiemi. Je zvýšené riziko ledvinových 
kamenů a při náhlém vysazení může dojít k těžké dlouhodobá hypovitaminóze.

 
Gersonova dieta – terapie šťávami

Teorie: dr. Gerson v 50. letech – příčinou rakoviny je poškození tkání lidského 
organismu, které je důsledkem nesprávných stravovacích a kuchyňských návyků 
běžných v  moderní civilizaci. Princip: konzumace potravin v  co nejpřirozeněj-
ším stavu (ovocné šťávy) = reparace poškozených tkání. Rizikem 40denní kúry je 
vznik a vývoj vážně malnutrice.
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23 Sledování stavu výživy a možnosti jejího řešení 
u pacientů s inoperabilním karcinomem jícnu

Tichý M.1,2,3, Stehlík J.1, Laštuvka J.1

 1Krajská zdravotní, a.s., Masarykova nemocnice Ústí nad Labem, o.z.
2Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce, Trnavská univerzita v Trnave, SR
3Ústav zdravotnických studií, Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad 
Labem

Úvod
Incidence karcinomu jícnu v ČR činí v posledních letech přibližně 4/100 000, 

což představuje 0,7 % ze všech zhoubných nádorů. Z hlediska výživy jsou ino-
perabilní stadia tohoto onemocnění významná tím, že jsou téměř vždy dopro-
vázena výrazným váhovým úbytkem v důsledku nepříznivého souběhu vlastní 
tumorozní kachektizace a poruchy příjmu potravy pro stenózu jícnu nádorovou 
masou. K řešení se nabízejí možnosti endoskopické a chirurgické. Z endosko-
pických pak především zavedení tenké nazogastrické sondy (NGS), implantace 
stentu nebo perkutánní endoskopická gastrostomie (PEG). Dilatace balónko-
vá nebo bužiemi představuje pak obvykle jen dočasné řešení. Každé z uvede-
ných řešení má svá úskalí, mnohdy až určitou variantu zcela znemožňující (např. 
lokalizace tumoru v intimní blízkosti horního jícnového svěrače limituje použití 
stentu, obdobně pak v případě PEGu neprostupnost stenózy pro endoskopický 
přístroj). K nezbytnému individuálnímu rozhodování pak nemalou měrou přispí-
vají i ekonomické aspekty v návaznosti na odhadovaný časový horizont nástupu 
terminální fáze choroby a v neposlední řadě i postoj nemocného k jednotlivým 
nabízeným modalitám.

 
Cíl

Ověřit, jaké postupy jsou voleny v  klinické praxi při zabezpečení výživy 
u nemocných s inoperabilním karcinomem jícnu v neterminálním stadiu na pra-
covišti autorů. Dále vyhodnotit takto dosahovaný klinický efekt spolu s náklady 
na jednotlivé typy řešení a přispět tak k optimalizaci procesního řízení nemocni-
ce v oblasti péče o nemocné s uvedenou diagnózou pomocí cost/benefit argu-
mentace.

 
Metodika

Retrospektivně byla vyhodnocena data z chorobopisů pacientů s diagnózou 
karcinomu jícnu v Masarykově nemocnici v Ústí n. L. hospitalizovaných v letech 
2009–2010. Z nich byla blíže šetřena skupina pacientů s inoperabilním nálezem, 
nenacházejících se však v terminální fázi choroby. Za neterminální stav pro účely 
tohoto šetření byl považován takový, kdy exitus nenastal do 2 týdnů od první 
hospitalizace ve sledovaném období s výjimkou těch nemocných, u nichž byl 
implantován stent nebo proveden PEG a  kteří byli šetřeni vždy bez ohledu 
na interval přežívání (tj. aby byla analyzována i neočekávaná časná úmrtí u těch 
pacientů, kteří byli vystaveni invazivní nutriční intervenci). Za inoperabilní stavy 
byly označeny ty, kde pro pokročilý lokální nález a/nebo generalizaci nádoru 
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nebyla příslušným pracovištěm hrudní chirurgie shledána indikace k operační-
mu výkonu. U každého z  šetřených byla zjišťována případná technika nutriční 
intervence či důvody neintervence. Taktéž byl zkoumán výskyt případných kom-
plikací přijatého řešení a následně získané údaje byly porovnány. Rovněž byla 
stanovena reálná materiálová cena jednotlivých řešení a  provedeno srovnání 
jejich nákladovosti v čase.

 
Výsledky

V letech 2009–2010 bylo v Masarykově nemocnici v Ústí n. L. hospitalizováno 
celkem 53 nemocných s diagnózou karcinomu jícnu. Z nich 39 bylo vyhodno-
ceno jako primárně inoperabilní. Jednalo se o 34 mužů a 5 žen s průměrným 
věkem 56,5 let. Malnutrice byla standardními postupy (MUST, ESPEN) diagnos-
tikována u všech těchto nemocných. U více než 90 % inoperabilních nemocných 
byla zahájena onkologická léčba, zpravidla kombinovanou chemoaktinoterapií, 
u zbývajících tato byla alespoň nabízena. Žádný z nemocných tedy nebyl dia-
gnostikován a prvně hospitalizován v již terminální fázi choroby. Drtivá většina 
nemocných (35) přežila při nutriční intervenci více než 2 měsíce. Jedna nemoc-
ná zemřela druhý den po implantaci stentu na masivní plicní embolii. Dále dva 
pacienti dožili do 2 měsíců na sippingu v objemu úplné enterální výživy (zde 
byl odhad relativně krátké doby přežívání pro manifestní generalizaci) a jeden 
v  témže intervalu zemřel se zavedeným PEGem v  důsledku velmi rychlé pro-
grese základního onemocnění nereagujícího na onkologickou terapii. Stent byl 
aplikován u 21 nemocných, PEG u 2 osob. Chirurgická stomie byla řešením pro 
4 nemocné. NGS byla aplikována jako trvalé řešení ve 2 případech a sipping byl 
dostačující u 10 osob.

Reálná cena použitých stentů činila v průměru 15 000 Kč (stanoveno z doda-
cích listů firem a jejich zastoupení v ČR: Boston Scientific, Ella, Cook). Cena PEGu 
pak v průměru 2 500 Kč (stanoveno z dodacích listů firem a  jejich zastoupení 
pro ČR: Nestlé, Freenius-Kabi, Nutricia, Cook, Boston Scientific). Cena polymerní 
úplné enterální výživy pak byla stejným způsobem stanovena na  250 Kč/den 
(nejlepší cenová nabídka od firem: Nestlé, Nutricia, Abbot, B. Braun, Fresenius).

 
Závěr

Celkově bylo stentováno více než 50 % pacientů s  primárně inoperabilním 
karcinomem jícnu. Za předpokladu zachování nutričně dostačujícího perorální-
ho příjmu upravené běžné stravy po zavedení stentu v délce 60 dnů se finanční 
náklady řešení (stent versus PEG, NGS, plná enterální výživa sippingem) vyrov-
návají. Uvedené situace bylo dosaženo v  šetřeném souboru u  90 % stentova-
ných. U 2 z nich musela být po intervalu delším 3 měsíců provedena restentáž 
(1x aborální dislokace vyžadující extrakci, 1x přerostení okraje nádorem), vždy 
však s efektem delším 60 dnů.

U ¼ nemocných nebyl stupeň malnutrice a dysfagie takový, aby nešel zvlád-
nout běžným sippingem, je však možné, že řada z nich se stentu možná při pro-
gresi choroby dožije. Další zhruba ¼ pacientů vyžadovala vzhledem k lokalizaci 
nádoru nebo své preferenci jiný postup (PEG, NGS, chirurgickou gastrostomii).

Z  uvedeného vyplývá, že dobře načasované zavedení jícnového stentu je 
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metodou nejen medicínsky, ale i ekonomicky přínosnou. V rozhodovacím algo-
ritmu by mělo jít o  metodu první volby za  dodržení předpokladu očekávané 
doby přežití minimálně 2 měsíce a  nemožnosti řešit stav pouze doplňkovým 
sippingem při zachovalém perorálním příjmu běžné stravy a  při souhlasném 
postoji nemocného.

Provedené retrospektivní šetření také prokázalo dobré zvládnutí timingu 
stentáže na daném pracovišti.

 
Diskuse

V  současné ekonomické situaci českého zdravotnictví je obtížné prosazo-
vat řešení založená na  dlouhodobější perspektivě a  komplexním přístupu. 
Nastavené úhrady zdravotních pojišťoven pro nemocniční zařízení zejména 
v oblasti tzv. zvlášť účtovaného materiálu, který je zastropován historicky vzniklý-
mi mantinely, této situaci rovněž nepomáhají. Výsledkem může být poskytování 
medicínky suboptimální péče, která v konečném důsledku může být pro zdra-
votní systém nákladovější.

 
Vybrané literální odkazy:
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24 Registr domácí parenterální výživy, výsledky za rok 
2010

Jirka A., Švanda J., Šmejkalová V.

2. interní klinika FNKV a 3. lékařská fakulta Univerzity Karlovy

Registr pacientů na domácí parenterální výživě (DPV) existuje v České republice 
již od roku 1993. Jeho zakladatelem byl MUDr. Petr Beneš. V prvním roce vzniku 
registru, v té době ještě smíšeného pro parenterální a enterální domácí výživu, 
byl tímto způsobem evidován 1 pacient na DPV. Pokud bychom se přenesli o 17 
let dále, zjistili bychom pozitivní vývoj stran počtu takto léčených pacientů, zdo-
konalení a unifikace postupů jejich léčby a lepší informovanost o tomto speci-
fickém odvětví nutriční terapie. Za  tímto pokrokem stojí Pracovní skupina pro 
domácí parenterální výživu (PS DPV), která zastřešuje většinu lékařů poskytují-
cích nemocným tuto péči. Díky spolupráci jejích členů se podařilo od roku 2003 
znovu oživit sběr dat a minulý rok se počet pacientů na DPV dostal přes 100 
pacientů za rok s incidencí 13 nemocných na milion obyvatel. Aktuálně PS DPV 
eviduje 29 center s možností preskripce DPV. V posledním roce bylo v regist-
ru provedeno několik změn, které směřují ke zlepšení informovanosti odborné 
obce, a zároveň bylo dosaženo kompatibilnosti s obdobnými registry z Británie, 
Skotska, Austrálie či USA.

Pro tento rok byly vytyčeny cíle spuštění on-line registru, který zajistí lepší 
komplianci přispívajících lékařů, zvýšenou přesnost dat a zlepšení jejich výtěž-
nosti. Konkrétní data za uplynulý rok 2010 budou prezentována, po dokončení 
sběru ze všech spolupracujících pracovišť, na  XXVII. mezinárodním kongresu 
SKVIMP v rámci sekce Domácí parenterální výživa.
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25 Nutriční podpora u pokročilého ovariálního karcinomu

Meisnerová E.1, Novák F.1, Zikán M.2

14. interní klinika VFN a 1. LF UK Praha
21. gynekologicko-porodnická klinika VFN a 1. LF UK Praha

Úvod
Mezi časté nádory u  žen patří karcinom ovaria, incidence v  naší republice 

dosahuje 20–24 pacientek /100 000. Pozdní diagnóza a časté relapsy způsobují 
vysokou mortalitu tohoto onemocnění. Pokročilý karcinom ovaria často provází 
karcinomatóza peritonea, způsobující pseudoobstrukci nebo obstrukci gast-
rointestinálního traktu. Pro váhový úbytek, snížený perorální příjem nebo syn-
drom krátkého střeva jsou pacientky vyšetřeny v nutriční ambulanci. Po vyčer-
pání méně invazivních možností je k úvaze indikace domácí parenterální výživy. 
Mezi diskutované indikace domácí parenterální výživy (DPV) u nevyléčitelného 
nádoru patří obecně neschopnost zajistit energetické potřeby dietou či enterál-
ní výživou, je-li současně vyšší pravděpodobnost rizika úmrtí v důsledku pod-
výživy než v důsledku nádorového onemocnění. DPV u nevyléčitelného nádo-
rového onemocnění zahajujeme při příznivém celkovém stavu a kvalitě života, 
nejsou přítomny vzdálené metastázy, zejména metastatické postižení jater a plic. 
Nejčastěji se DPV uplatňuje u maligní obstrukce nebo pseudoobstrukce gastro-
intestinálního traktu za předpokladu, že není přítomna závažná orgánová dys-
funkce. Toto je relativně často u karcinomu ovarií.

Součástí sdělení je i  retrospektivní analýza pacientek s  pokročilým karci-
nomem ovaria, které byly na  DPV v  nutriční ambulanci IV. interní kliniky VFN 
za období od března 2004 do prosince 2010. Za uvedené období bylo v naší 
nutriční ambulanci 17 pacientek s pokročilým karcinomem ovaria na DPV, prů-
měrný věk dosáhl 56,3 let (40–75 let), doba trvání parenterální výživy byla prů-
měrně 281 dní (35–648 dní). 10 nemocných neprodělalo žádnou infekční či 
trombotickou komplikaci parenterální výživy. Jaterní a metabolické komplikace 
jsme nezaznamenali. Z celkové doby 3 708 dní DPV činila doba hospitalizace 
pro infekční komplikace celkem 74 dní (6–25 dní) a  odpovídá 1,88 infekce/1 
000 katétrových dní. Před zahájením nutriční podpory dosahoval váhový pokles 
10–25 % váhy za 3 měsíce, BMI bylo u 13 žen v fyziologickém rozmezí (18,5.–25), 
jedna žena měla nadváhu, u zbylého počtu (3/17) bylo BMI 15–18,5. Parenterální 
výživa byla nejčastěji zahájena po  1–2 letech léčby základního onemocnění 
(8/17), u 4 pacientek byla parenterální výživa zahájena do měsíce od stanove-
ní diagnózy. Pacientky byly převážně v péči rodinných příslušníků (11/17), u 6 
pacientek byla parenterální výživa v domácím prostředí aplikována za asistence 
domácí péče. Hospitalizace před zahájením DPV potřebná k nastavení paren-
terální výživy a edukaci rodinných příslušníku trvala průměrně 11,8 dne (2–16 
dní). Pokud byla DPV zahájena u pacientek, které neměly analgetickou medikaci 
(9/17), trvala průměrně 330,2 dní (63–648 dní), u žen, které v době zahájení DPV 
měly opiodní analgetika, byla doba aplikace výživy kratší – průměrně 56,8 dní 
(31–117 dní).
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Závěr
Kvalitu života zhoršují symptomy ve  smyslu zvracení, bolesti, přítomnost 

stomie gastrointestinálního traktu. Dobu přežití ovlivňuje rozsah onemocnění, 
aplikace chemoterapie, potřeba opiátů, celkový psychický stav, procento hmot-
nostního úbytku před zahájením parenterální výživy. Součástí komplexní léčby 
pokročilého karcinomu ovaria je nutriční podpora. V případě snížení perorální-
ho příjmu na pokladě chirurgicky neřešitelného ileózního či subileózního sta-
vu při karcinomatóze peritonea je indikovaná parenterální výživa aplikována 
v domácím prostředí. Proto u žen s pokročilým ovariálním karcinomem v rámci 
rutinních kontrol doporučujeme sledování poklesu hmotnosti a  laboratorních 
parametrů výživy. Zejména je důležitá monitorace perorálního příjmu a cílená 
detekce klinických známek subileózního stavu u všech pacientek s karcinoma-
tózou peritonea. Po proběhlé hospitalizaci pro subileózní či ileózní stav je vždy 
třeba odeslat pacientku do nutriční ambulance ke zvážení domácí nutriční pod-
pory nebo k  další dispenzarizaci. Péče o  pacientky s  pokročilým karcinomem 
ovaria je vždy multioborová.
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26 Home Nutrition Support in Cancer Patients

Pertkiewicz M.

Dept. of General Surgery and Clinical Nutrition, Medical University of Warsaw, 
Poland.

Progressive deterioration of nutritional status is the common feature in cancer 
patients, being a direct cause of death in about 20%. Inability to eat enough 
may be caused by organic, functional or mental reasons; often more than one 
factor is present including pain and abdominal discomfort stimulated by meal 
and therapy related effects.

Cancer patients often recognized the symptoms of malnutrition earlier than 
theirs health care providers but nutritional support is rarely started in due time 
due several points, including common believe that nutrition support less the 
patient but more his cancer. On the other side, there is little doubts that a per-
son who can’t eat at all will die due to starvation but his cancer will grove until 
patients death.

As long as the patient receive oncological treatment, indications for nutri-
tional support are rarely denied. But when the therapy is stopped, the patient 
is send to hospice or to nutritional unit with hope that with improvement in 
nutritional status anti-cancer therapy will be resumed. In some countries these 
patients will receive nutritional support but in others the end-stage therapy is 
limited to hydration only. In the Internet era the patients know what’s going on 
and understand that refuse of nutritional support means earlier death. For that 
reason the problem is not only medical and economical but also emotional, 
especially for family.

At the first time home parenteral nutrition (HPN) has been started in 1968 
by Dudrick already in 1968 when patient has been send home because of dis-
seminated ovarian cancer caused multilevel mechanical ileus without other op-
tion for oncological or surgical treatment. The patient has survived 6 months 
receiving all nutrients intravenously at her home together with husband and 
children, showing that this complicated therapy could be provided in home set-
tings when appropriate training and support will be provided. Although in some 
countries it is believed that HPN should be started only in patients with reason-
able quality of life or expected chance for survival over 3 months, in others all or 
still nobody with advanced cancer will receive this treatment. Therefore survival 
depends on entry criteria. In Poland HPN was questioned by most up to three 
years ago, although some HPN centers offered HPN against this position for 
limited number of patients and many died on waiting list.

In Warsaw HPN center patients with disseminated cancer constitute less than 
10% of running patients due to limited survival, but about 20% survived over 
1 year with longest over 4 years. The aim of HPN is to maintain nutritional sta-
tus rather than improve it, but in some patients significant improvement is also 
noted. Most of them are patients suffered from GI or gynecological cancer in 
whom intraperitoneal dissemination creates multiple level strictures and ileus. 
The other group are patients suffered from fistulas, short bowel and end-jejuno-
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stomy syndromes secondary for postoperative complications after major cancer 
GI or urological surgery or radiotherapy. In those patients prognosis depends 
on cancer stage. Home enteral nutrition (HEN) is provided mainly for patients 
suffered from cancer and secondary stricture or obstruction in the upper part of 
GI tract, including some patients with gastric cancer. The nutrients are provided 
through gastro- or jejunostomy. Again survival depends on cancer stage on ad-
mission, but this is often not known. According to our experience, it’s difficult to 
foresee the survival and therefore our approach to them is the same as to other 
non-cancer patients. For HPN Broviac’s or Groshong catheters are inserted, 
ports are rarely used. Also the route of nutrients supply is chosen in the ward, 
enteral always when possible. The problem is when really terminal stage came, 
as most of these patients experienced rapid improvement at the beginning of 
nutritional support and they believe we still could and should do something, for 
example give more or better nutrients. They believe in improvement up to de-
ath; in my experience I have seen only once that the patient has decide to stop 
HPN one day before his death.
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27 Prevence a léčba hepatopatie spojené s parenterální 
výživou v dětském věku 

Kalousová J., Konopásková K., Rousková B., Stýblová J.

Klinika dětské chirurgie FN v Motole a 2. LF UK, Praha

Dlouhodobá parenterální výživa (DPV) je život zachraňující metoda u pacientů 
s chronickým selháním střeva. U 80 % dětských pacientů je indikací DPV primární 
onemocnění trávicího traktu – selhání střeva, ve 20 % pak jiná než primárně gast-
rointestinální onemocnění.

Ve  velkých souborech je nejčastější příčinou syndrom krátkého střeva 
po nekrotizující enterokolitidě novorozenců (1). I mezi 25 pacienty propuštěný-
mi z Kliniky dětské chirurgie FNM v režimu domácí parenterální výživy v letech 
1995–2009 jsou následky nekrotizující enterokolitidy na prvním místě (2).

V  současné době je jednou z  nejzávažnějších komplikací DPV hepatopatie 
(IFALD podle anglického intestinal failure associated liver disease), která má 
projevy biochemické (zvýšení bilirubinu a transamináz) i histologické (steatóza, 
cholestáza, fibróza a cirhóza) a může v nepříznivém případě progredovat do ter-
minálního jaterního selhání, kdy je řešením pouze transplantace jater. U dětí se 
tento problém vyskytuje častěji než u dospělých (3, 4) a je významným negativ-
ním prognostickým faktorem (5). Pokud je možné ukončit parenterální výživu, 
jsou časné změny spojené s IFALD často plně reverzibilní. U většiny pacientů by 
ale ukončení PN znamenalo rozvoj těžké malnutrice.

Ačkoli byly patologicko-anatomické změny u IFALD dobře popsány, etiologie 
nebyla dosud plně objasněna, proto jsou prevence i léčba obtížné. Mezi riziko-
vé faktory na straně pacienta patří prematurita, nedostatečný enterální příjem, 
opakované sepse, ztráta terminálního ilea, bakteriální přerůstání. Mezi faktory 
související s parenterální výživou bývá řazena hyperkalorická výživa, nedostatek 
taurinu, karnitinu, glutaminu, nadbytek manganu, nepřerušovaná parenterální 
výživa, za kritický faktor bývá považován typ a množství podávané tukové emul-
ze (6, 7, 8). 

Na pracovišti autorů se v prevenci IFALD kromě složení PN uplatňuje časné 
zahájení enterální výživy, co nejčasnější cyklické podávání PN, u  dětí s  dvou-
hlavňovou stomií podávání odpadu z  přívodné kličky do  odvodné, prevence 
katétrových infekcí. Jako základní tuková emulze je používán preparát na bázi 
olivového oleje.

Při známkách konjugované hyperbilirubinémie je podávána kyselina deoxy-
ursocholová. Do nedávné doby bylo při progresi hepatopatie přerušeno podá-
vání parenterálních lipidů na dobu 2–3 měsíců (8). V poslední době je na základě 
příznivých zpráv v literatuře (3, 4, 8, 9) používána při konjugované hyperbiliru-
binémii tuková emulze na bázi rybího oleje s velmi dobrým efektem. Při pokusu 
vysvětlit příznivý efekt tukových emulzí na bázi rybího oleje se spekuluje o vlivu 
sníženého přívodu omega-6 mastných kyselin a zvýšení přívodu omega-3 MK, 
dále se příznivě uplatňuje zvýšení přívodu alfa tokoferolu a zlepšení antioxidační 
aktivity a snížení přívodu rostlinných fytosterolů, přítomných v sojovém oleji (8). 
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28 Hepatopatie a domácí parenterální výživa 2010. Design 
průřezové a prospektivní studie u nemocných na domácí 
parenterální výživě v ČR

Wohl P., Kopecký J., Kratochvílová S., Wohl P., Baštová H., Hojná M., 
Oliverius M., Pelikánová T.

IKEM Praha, centrum diabetologie, klinika hepatogastroenterologie

Hepatopatie indukovaná domácí parenterální výživou (PNALD) je život ohrožují-
cí komplikace takto nemocných. Problematika není v žádném případě dořešena 
a  dosud nejsou objasněny patofyziologické mechanismy vedoucí k  terminál-
nímu selhání jater. V časné fázi DPV jsou zásadními faktory přežití věk a příči-
na intestinálního selhání, a  to zejména v prvním roce. Problematika PNALD je 
velmi složitá, jak je literárně popsáno, a navíc to dokumentuje v loňském roce 
publikovaná studie, která zjistila i  poměrně vysokou míru konzumace alkoho-
lu u nemocných na DPV. Z hlediska terapie PNALD se jeví jako slibné podání 
omega-3 mastných kyselin jak u dětí, tak u dospělých na DPV, ale chybí rando-
mizované kontrolované studie, které by tuto hypotézu jednoznačně potvrdily. 
Nejpřesnějším diagnostickým vyšetřovacím postupem hepatopatie je stále necí-
lená jaterní biopsie. Výskyt komplikací jaterní biopsie je všeobecně pokládán 
za nízký. V sestavě 9 212 nemocných, kteří podstoupili jaterní biopsii, bylo smr-
telné krvácení přítomno u 10 nemocných (0,11 %) a nefatální krvácení u 22 osob 
(0,24 %). Diagnostické neinvazivní metody stále nemají v  exaktní diagnostice 
své místo (CT, Fibroscan, MR atp.). Testy hodnotící markery jaterní fibrogeneze 
(např. Fibrotest, Actitest) jen ve 40 % potvrdily jaterní fibrózu, zatímco v 50–70 % 
nikoliv ve srovnání s histologickým vyšetřením. PNALD je jednou z hlavních indi-
kací k transplantaci tenkého střeva, ale je třeba ji vždy hodnotit v kontextu dal-
ších komplikací DPV (žilní trombózy, sepse, základní onemocnění atp.). V tomto 
kontextu recentní práce řadí PNALD jako život ohrožující komplikaci a jako jed-
nu z hlavních indikací k transplantaci, zatímco žilní trombózy a ultrakrátké ten-
ké střevo by měly být zařazeny preemptivně k  transplantaci střeva. Z hlediska 
indikace k transplantaci střeva se nyní zvažuje přehodnocení indikačních kritérií 
s ohledem na různé prognostické aspekty komplikací DPV i základních chorob 
vedoucích k DPV. Znalost prevalence PNALD je tedy jedním ze zásadních postu-
pů k  záchraně nemocných na  domácí parenterální výživě. V  neposlední řadě 
je třeba definovat centrum pro dětské pacienty na domácí parenterální výživě, 
které by se touto problematikou v  rámci naší studie zabývalo. Děti patří mezi 
nejčastější skupinu s nejvyšším a nejrychlejším výskytem PNALD, která je indiko-
vána k transplantaci tenkého střeva a/nebo jater. V naší přednášce bude cílem 
prezentovat finální formu průřezové (cross-sectional) studie, která by následně 
byla doplněna prospektivní studií. Průřezová prevalenční studie byla zvolena pro 
zhodnocení plošného výskytu PNALD bez ohledu na  faktory, které se mohou 
na poškození jater podílet. Tato otázka by měla být řešena v druhé prospektivní 
analytické části sledování. Význam plánovaných studií spočívá dále v definování 
současných nutričních postupů DPV v ČR a umožní bližší posouzení nemocných 
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k zařazení do čekací listiny transplantace tenkého střeva nebo k  transplantaci 
tenkého střeva a jater.
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29 Nádor nebo pacient? Strategie agresivity protinádorové 
léčby

Zezulová M., Melichar B.

Onkologická klinika LF Univerzity Palackého a FN Olomouc

Rozvoj protinádorové léčby vede k výraznému zlepšení prognózy nemocných. 
Limitujícím faktorem však zůstává toxicita protinádorové léčby, která může vést 
k závažným, v některých případech i život ohrožujícím stavům. Indikaci agresivní 
protinádorové léčby je z tohoto důvodu nutno pečlivě zvažovat, na druhé stra-
ně by riziko toxicity nemělo být vnímáno jako kontraindikace podání léčby, kte-
rá je kurativní nebo může zásadním způsobem zlepšit prognózu nemocného. 
Příkladem může být neoadjuvantní chemoterapie u tzv. triple negativního karci-
nomu prsu. Toto onemocnění je spojeno se špatnou prognózou, dosažení pato-
logické kompletní odpovědi po neoadjuvantní chemoterapii ale vede k úplné-
mu vyléčení nemocného. Recentní data ukazují, že šance na úspěch léčby je větší 
u  intenzivnějších režimů. Zajištění podpůrné léčby, včetně péče intensivistické 
hraje zásadní roli ve strategii léčby stále širšího spektra zhoubných onemocnění.
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30 Co může nabídnout intenzivní péče onkologickému 
pacientovi

Cerman J.

Chirurgická klinika, FN Hradec Králové

V minulosti se obor intenzivní péče a onkologie příliš neprolínaly. V poslední 
době se však díky zvyšování náročnosti a intenzity onkologické léčby a lepšímu 
přežívání nemocných stále zvyšuje počet onkologických pacientů, kteří inten-
zivní péči potřebují. Jsou to nemocní s  infekcemi v  důsledku imunosuprese, 
s bezprostředními komplikacemi při podání cytostatik a biologické léčby, paci-
enti po náročných onkochirurgických operacích. U řady nemocných v paliativ-
ní léčbě lze dobře vyřešit akutní stav a  vrátit je v  dobré kvalitě života domů. 
U dalších pacientů je náročná protinádorová léčba vázaná na zajištění intenziv-
ní péče. U  některých nemocných je naopak kritický stav důsledkem postupu 
nemoci a zbytečná intenzivní léčba jen prodlužováním utrpení. Sdělení je zamě-
řeno na základní aspekty v rozhodování o indikaci intenzivní péče u onkologic-
ky nemocných a popis typických stavů onkologických pacientů, které intenzivní 
péče léčí.
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31 Postižení střeva jako komplikace onkologické léčby

Kohout P.

II. interní klinika FTNsP Praha

Onkologická léčba (chemo- i radioterapie) je v závislosti na typu léčby, její dávce 
a frekvenci zatížena vznikem komplikací. Jedná se o hematologické komplikace 
(útlum kostní dřeně s anémií, leukopenií a trombocytopenií), kožní komplikace 
včetně alopecie, únavu, gastrointestinální komplikace, jako je například nauzea 
či zvracení, průjem, zácpa, nechutenství, poškození jaterní tkáně, bolesti břicha, 
ale také vznik zánětu sliznice trávicího traktu označovaného jako mukozitida.

Mukozitida je popisována jako zánětlivé poškození buněk, které může vést 
k jejich nekróze či apoptóze. Postihuje jak dutinu ústní, tak další části trávicí tru-
bice – jícen, tenké střevo i  tračník. Mukozitida vede k bolestem v dutině ústní, 
na hrudi i v břiše, k poškození střevní bariéry s následnou translokací bakterií 
a bakteriémií a k poruše přísunu i absorpce živin a následné malnutrici. Na vzni-
ku a vývoji mukozitidy se podílí i střevní mikroflóra, resp. její složení. Předpokládá 
se několik příčin vzniku mukozitidy v souvislosti se střevní mikroflórou: oxidativní 
stres a vznik zánětlivé reakce, zvýšení střevní propustnosti, poškození vrstvičky 
hlenu na lumbální straně střevní stěny, rezistence k obnovovací funkci střevní-
ho epitelu, aktivace a ukončení imunitní reakce. Poškození střevní bariéry, resp. 
exprese proteinů vedoucí k její úpravě může být zmírněno přítomností dostateč-
ného množství bidibakterií a laktobacilů.

Poškození funkce enterocytů, jejich absorpční schopnosti, schopnosti pro-
dukovat trávicí enzymy může vést při aplikaci chemoterapie ke vzniku průjmů, 
případně až k selhání střevní funkce.

Mukozitidu a její tíži lze diagnostikovat některým z neinvazivních biomarkerů, 
jako jsou například vyšetření střevní propustnosti pomocí roztoků s cukry, H2-
dechové testy, hladina sérového citrulinu či dechový test s 13C-sukrózou.

Také radioterapie může vést k akutnímu poškození střeva, které se projevuje 
mukozitidou. Postiradiační enteritida či proktitida nezávisle na  velikosti dávky 
vzniká v časovém intervalu 1–5 let po ozáření a může mít dlouhodobé trvání.

Některé preparáty biologické terapie mohou vést k těžkému poškození ten-
kého střeva, v  literatuře jsou popisovány případy perforace střeva po aplikaci 
bevacizumabu (Avastin).

Poškození střeva po chemoterapii či radioterapii může být limitujícím fakto-
rem aplikace onkologické léčby, vyžaduje mnohdy léčbu parenterální výživou, 
analgetiky, antibiotiky, užívá se preventivního podání probatických preparátů.
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32 Když onkologický pacient umírá na jednotce intenzivní 
péče

Havel E.

Chirurgická klinika, FN Hradec Králové

Ukončení protinádorové léčby z  důvodu jejího selhání přesouvá pacienta 
do  kategorie paliativní péče. Jejím cílem je zajistit co nejlepší kvalitu života 
s ohledem na předpokládanou délku přežití. V některých případech při dobré 
kvalitě léčby se může jednat i o dobu delší jednoho roku. Pacient v kategorii 
paliativního přístupu může být z  různých důvodů operován i  léčen pro různé 
akutní stavy na jednotce intenzivní péče.

Základními předpoklady intenzivního přístupu (přijetí na JIP) v době palia-
tivní péče jsou přesné formulování indikace a cíle intenzivní péče, přijatelnost 
intenzivního přístupu pro pacienta a reálná šance zlepšení zdravotního stavu – 
propuštění pacienta z intenzivní péče. Důvodem k takové intenzivní léčbě může 
být interkurentní akutní onemocnění na nádoru nezávislé (pneumonie, urosepse 
při obstrukční urolitiáze, srdeční infarkt apod.) nebo může jít o paliativně řešitel-
nou komplikaci z nádorového onemocnění vycházející (pneumonie za nádoro-
vou obstrukcí – stent, urosepse při blokádě ureteru nádorem, ileus při nádorové 
obstrukci apod.) Nejsou ale výjimečné situace, kdy je nemocný přijat pro akutní 
onemocnění k intenzivní léčbě a teprve v průběhu pobytu na JIP je diagnostiko-
váno pokročilé nádorové bujení v terminální fázi onemocnění.

Přístup k léčbě na intenzivní péči v terminálních stavech je v různých zemích 
odlišný (1). V  USA méně lidí umírá v  nemocnicích, a  když, tak na  jednotkách 
intenzivní péče. V západní Evropě je umírání v nemocnici častější, ale zastoupení 
intenzivní péče je podstatně nižší.

Pro charakteristiku periody terminální péče nejlépe vyhovuje definice, že 
pacient dohlédne na  konec svého života nebo na  něj dohlédne jeho okolí. 
V  intenzivní péči jsou zažité tři kategorie stavů, kdy lékař nějakým způsobem 
omezuje přístup nemocného k léčbě.

 Kategorie DNR (do  not resuscitate) znamená, že v  případě vzniku situace 
klinické smrti pacient nebude oživován. Zdůvodněním je přiznání práva na klid-
nou smrt v situaci, kdy je pravděpodobnost krátkého přežití spojeného s utrpe-
ním. Není obhajitelný přístup, že přítomnost jakéhokoliv maligního nádoru, který 
nemá šanci na úplné vyléčení, je důvodem pro kategorii DNR.

 Nerozšiřovaná terapie znamená pokračování nastavené léčby s možností kli-
nického zlepšení. Naopak zhoršení stavu či vznik komplikací nevede k léčebné 
reakci. Nerozšiřovaná terapie je nejčastějším a  všeobecně přijatelným způso-
bem přechodu od kurativního úsilí k symptomatické léčbě.

 Vysazování léčby vyžaduje nejvyšší míru odpovědného rozhodování. Přestože 
je princip vysazování neúčinné léčby eticky přijatelný, v praxi je takto aktivní pří-
stup zatížen největším rizikem omylu se závažnými následky nejen pro pacienta, 
ale i na mravní deformaci lékaře. Zkušený lékař opakovaně v životě zažil situa-
ci neočekávaně příznivého vývoje „ztraceného případu“. Autoritativní vysazení 
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výživy, hluboká analgosedace s  ponecháním umělé plicní ventilace znemožní 
přežít i zdravému, natož když se ještě z důvodu netrpělivosti uchýlíme k termi-
nálnímu odpojení pacienta od dýchacího přístroje.

 Jako nejméně kontroverzní způsob vedení terminální péče se jeví možnost 
převedení léčby do ošetřovacího režimu s pečlivou regulací dyskomfortu. U vět-
šiny nemocných, kterým intenzivní péče již nepomáhá, se podaří postupně vysa-
dit přístrojovou podporu a nastavit léčbu tak, že pacient může opustit jednot-
ku intenzivní péče.

 V roce 2010 byl v české odborné společnosti přijat široce diskutovaný doku-
ment o  pravidlech přechodu intenzivní péče na  péči paliativní. Jde o  nekon-
fliktní konstatování, že v jednoznačně neléčitelných stavech může lékař vysadit 
nepomáhající léčbu (2). Dokument neřeší (a ani nemůže) to nejtěžší, co v klinické 
praxi existuje, tedy odpovědné posouzení toho, zda stav je opravdu neléčitelný 
a o kolik může lékař život zkrátit. V takové praxi se lékař zodpovídá především 
vlastnímu svědomí. Individuálního pacienta nezajímá naše lůžková tíseň, omeze-
né prostředky na léčbu a neochota či bázeň týmu provázet umírajícího pacienta. 

 Respektování základních etických principů je základním návodem k  řešení 
konkrétních případů. Ty hlavní jsou důstojnost a celistvost lidské osoby, postoj 
vyjadřující naději a správně citlivé individuální svědomí (3).

 
Závěr

Zjednodušený pohled na onkologické onemocnění zvyšuje riziko diskrimina-
ce nemocných s nádorem v přístupu k intenzivní péči. Rozhodnutí o terminální 
péči a způsobu jejího vedení patří k nejodpovědnějším odborným rozhodnu-
tím. Obecné základní etické principy v rozhodování nad konkrétním pacientem 
pomáhají. Zásada individuální lékařské odpovědnosti, byť následující po širším 
konziliárním vyjádření, je hodnotnější princip než kolektivní konsenzus. Zbavení 
pacienta závislosti na  umělé podpoře životně důležitých orgánů technickými 
prostředky intenzivní péče a převedení do ošetřovatelského režimu s možností 
péče na standardním oddělení a následné péče, včetně domácí péče, je možné 
ve většině terminálních stavů na jednotkách intenzivní péče.
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P01 Přirozené antioxidanty jako důležitá složka výživy

Chrpová D.1, Kouřimská L.2, Roubíčková I.3, Pánek J.3

1Vyšší odborná škola zdravotnická a Střední zdravotnická škola (VOŠZ a SZŠ) 5. 
května, Praha a VŠCHT Praha 
2ČZU Praha
3VŠCHT Praha

Antioxidanty jsou látky, jejichž molekuly omezují aktivitu silně oxidativních kys-
líkových radikálů – snižují pravděpodobnost jejich vzniku nebo je převádějí 
do méně reaktivních či nereaktivních stavů.

Lze je dělit na přirozené (v přírodě nebo dané potravině se přirozeně vyskytu-
jící) a syntetické (uměle vytvořené a bez relevantního výskytu v přírodě). Obvykle 
panuje snaha upřednostňovat první skupinu, přestože dosavadní výzkumy uka-
zují na naprostou neškodnost používaných umělých antioxidantů (ovšem zkou-
mání účinku dlouhodobého, resp. celoživotního užívání nemohlo být u někte-
rých z nich zatím z praktických důvodů dokončeno).

Z  hlediska konzumenta lze hodnotit přítomnost přirozených antioxidantů 
v  potravě kladně, protože snižují pravděpodobnost vzniku kardiovaskulárních 
chorob a některých typů nádorových onemocnění. Odborníci se shodují na tom, 
že účinnost přirozených antioxidantů přijímaných přirozeně (např. v čaji a ovoci) 
je výrazně vyšší než u stejné dávky podané v čisté podobě jakožto potravinový 
doplněk. Navíc poslední výzkumy ukazují, že minimálně u některých antioxidan-
tů dochází při dlouhodobém užívání v čistém stavu k  tzv. zvratu antioxidantu, 
kdy se jeho antioxidační účinek změní v  prooxidační (tj. vysoce nežádoucí). 
Tato vlastnost, jejíž mechanismus není doposud pochopen, byla pozorována 
u β-karotenů (provitamin A), vitaminu E, vitaminu C a flavonoidů. U antioxidantů 
přijímaných přirozenou cestou žádný zvrat zaznamenán dosud nebyl.

Většina potravin rostlinného původu obsahuje složky působící v  potravině 
samotné, ale často i v organismu jako inhibitory nežádoucích oxidačních pro-
cesů. Většinou se jedná o  látky přirozené, vznikající regulovanou biosyntézou 
přímo v rostlině. Velmi významnou skupinou přirozených rostlinných antioxidan-
tů hydrofilní povahy jsou fenolové sloučeniny. Jedná se vždy o substituované 
fenoly, kde na aromatickém jádře jsou v různých polohách vázány 1 až 3 hydro-
xylové skupiny. Hlavním substituentem bývá zbytek karboxylové kyseliny nebo 
je vázán další cyklus. Antioxidační účinek závisí hlavně na počtu a poloze hydro-
xylových skupin a typu hlavního substituentu, ale i na řadě dalších faktorů. Volné, 
nesubstituované fenoly jsou přitom potenciálními karcinogeny a v potravinách 
se prakticky nevyskytují. Některé fenoly, např. anthokyany nebo jednoduché 
deriváty benzoové kyseliny, jsou prakticky neúčinné, naopak některé deriváty 
skořicové kyseliny, řada flavonoidů a katechinů má extremně vysoký antioxidač-
ní efekt.

Celkový antioxidační efekt v  rostlinném materiálu závisí nejen na  obsahu 
a  složení fenolů, ale i  na  obsahu dalších antioxidantů, např. askorbové kyse-
liny. Kromě toho mezi aktivními složkami může existovat synergismus nebo 
antagonismus. Proto je odhad antioxidačního působení v  reálném materiálu 
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obtížný a celkový antioxidační efekt je nutno stanovit experimentálně. Účinek 
fenolových antioxidantů není zatím prozkoumán tak detailně, jako je tomu 
u  antioxidačních vitaminů nebo karotenoidů. Většina prací je zaměřena buď 
na účinek čisté látky nebo, v případě rostlinného materiálu, na celkovou antioxi-
dační kapacitu extraktu. Nejsou zatím ale k dispozici práce, které by charakteri-
zovaly antioxidační efekt rostlinných fenolů v reálném potravinářském materiálu. 
Mechanismus antioxidačního účinku je založen buď na přímé redukci některé 
reaktivní formy kyslíku, případně produktu oxidace, nebo častěji na redukci oxi-
dované formy askorbové kyseliny, která je hlavním hydrofilním antioxidantem. 
Tímto způsobem mohou fenoly, ale i další antioxidanty stabilizovat askorbovou 
kyselinu v potravinách.

Je několik skupin rostlinných fenolů, u kterých je znám nebo se předpokládá 
antioxidační efekt:

• Jednoduché fenoly – např. thymol nebo karvakrol
• Fenolové kyseliny, estery fenolových kyselin a jejich glykosidy – např. gal-

lová kyselina, rosmarinová kyselina, verbaskosid 
• Fenolové diterpeny – např. karnosová kyselina, rosmanol
• Flavonoidy – např. rutin, taxifolin, silymarin
• Katechiny a gallokatechiny
• Proanthokyany (pycnogenoly)
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Antioxidační aktivita vybraných rostlin byla určena sledováním jejich schop-
nosti zhášet syntetický radikál 1,1-difenyl-2-pikryl-hydrazylu (DPPH). Metoda je 
kalibrována na askorbovou kyselinu, která je významným hydrofilním antioxidan-
tem. V rostlinách jsou aktivními složkami většinou hydrofilní fenoly, proto byla 
jako extrakční činidlo použita voda. Vedle antioxidační aktivity bylo stanoveno 
i celkové množství fenolů a byla zjištěna silná korelace mezi oběma veličinami.

Extrakty meduňky lékařské (Melissa officinalis), máty peprné (Mentha x piperi-
ta), oregana (Origanum vulgare), řeckého oregana („rigani”; Origanum heracle-
oticum), šalvěje (Salvia officinalis) a  saturejky (Satureja montana) vykazovaly 
velmi významnou aktivitu, v případě oregana a máty srovnatelnou se zeleným 
čajem. Nižší aktivita byla pozorována u rozmarýny (Rosmarinus officinalis), majo-
ránky (Majorana hortensis), tymiánu (Thymus vulgaris), yzopu (Hyssopus officina-
lis), bazalky (Ocimum basilicum, var. Compatto) a libečku (Levisticum officinale), 
zatímco vzorky kmínu, sušené petržele a celeru byly prakticky inaktivní.

Případná inhibiční aktivita extraktů byla sledována i při autooxidaci vepřové-
ho sádla. Velmi vysokou aktivitu vykazovala hlavně šalvěj, ale i majoránka a řec-
ké oregano. Střední aktivitu srovnatelnou s  účinností α-tokoferolu vykazovaly 
extrakty máty, oregana, rozmarýny, saturejky a yzopu, aktivita bazalky a libečku 
byla nevýznamná.
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P02 Sepse u pacientů na domácí parenterální výživě: Je 
zdrojem vždy infikovaný žilní katétr?

Křemen J., Křížová J., Svačina Š., Kotrlíková E.

3. interní klinika 1. LF UK a VFN, Praha

Úvod
Septické stavy bývají nejčastější komplikací u pacientů na domácí parente-

rální výživě (DPV), bezprostředně ohrožují pacienta na životě, a proto vyžadu-
jí rychlé řešení. Nejčastějším typem infekcí u pacientů na DPV bývá katétrová 
sepse. Léčba katétrové sepse u pacientů na DPV má, vzhledem k tomu, že k její 
aplikaci bývají zpravidla používány implantabilní katétry, jistá specifika. Jedná se 
především o možnost zachování implantabilního katétru za předpokladu, že je 
stav pacienta stabilizovaný a původcem katétrové sepse je relativně málo pato-
genní mikroorganismus.

Centrální žilní katétr však nemusí být jediným zdrojem sepse u  pacientů 
na domácí parenterální výživě a prakticky vždy, když vyřazení katétru z používání 
či jeho extrakce nevede k ústupu sepse, bychom měli pátrat i po  jiném zdro-
ji infekce. Samozřejmostí by v  první fázi mělo být kromě odběru hemokultur 
i vyšetření moči a rentgenové vyšetření plic, měli bychom se ale zaměřit i na dal-
ší možné zdroje infekce.

Pacienti na DPV totiž bývají často po chirurgických výkonech v dutině břiš-
ní, často u nich bývá také přítomno onemocnění, které může poměry v dutině 
břišní významně ovlivňovat a být příčinou rozvoje sepse (M. Crohn, nádorové 
onemocnění apod.). Nezřídka se setkáváme se stavy, kdy jsou přítomny velmi 
drobné a dlouho klinicky němé abscesy v dutině břišní či okolí operační rány, 
k  jejichž manifestaci a spontánní evakuaci dochází zcela neočekávaně až řadu 
měsíců i  let od chirurgického výkonu (často unikají i zobrazovacím metodám). 
Taktéž se setkáváme s pozdní tvorbou enterokutánních i jiných píštělí, jež mnoh-
dy bývají doprovázeny krátce před jejich manifestací septickým stavem. Řada 
pacientů na DPV bývá po operacích v oblasti vývodných cest močových (náhra-
dy močového měchýře) nebo se u nich vyskytuje jejich patologie (např. útlak 
ureteru tumorem apod.), kterou je potřeba řešit drenáží močových cest (punkční 
nefrostomie, ureterální stent apod.). I tyto zásahy pak mohou být zdrojem infek-
ce a je potřeba jim věnovat náležitou pozornost a pomýšlet na ně jako na zdroj 
sepse. Následkem operace či dlouhodobé imobilizace může být i vznik kožních 
defektů (dehiscence rány, dekubity), které mohou velmi dlouho perzistovat 
a být léčeny i v domácím prostředí. Dále bychom měli pomýšlet i na skrytý infekt 
v oblasti chrupu, obličeje a horních cest dýchacích či muskuloskeletálního apa-
rátu a provést patřičná vyšetření.

Je třeba zdůraznit, že výše uvedené faktory mohou být u pacientů na DPV 
v různé míře přítomny a mít i vzájemnou kauzální souvislost. To znamená, že sep-
tický stav u pacientů na DPV může být i při charakteristickém klinickém obrazu 
způsoben jinou příčinou než infekcí katétru nebo infekce katétru může být způ-
sobena jeho sekundárním osídlením při bakteriemii z jiného zdroje. Diagnostika 



XXVI I .  Mez inárodní  kongres  SKVIMP

POSTEROVÁ SEKCE 69

i  léčba infekcí u  pacientů na  domácí parenterální výživě tak může být znač-
ně obtížná a  doprovázena řadou rozpaků, zvláště při rozhodování o  extrakci 
implantovaného žilního katétru.

 
Metodika a výsledky

V  našem sdělení bychom rádi demonstrovali kazuistiky pacientů na  DPV, 
u nichž došlo k rozvoji septického stavu, jehož příčinou nebyla primárně katétro-
vá infekce, ale jiný, mnohdy neočekávaný zdroj.

V  prvním případě se jedná o  ženu po  náhradě močového měchýře dle 
Brickera pro karcinom s  komplikovaným pooperačním průběhem v  květnu 
2008, s nutností opakovaných revizí pro sterkorální peritonitidu, s enterokután-
ní píštělí a dočasnou odlehčovací jejunostomií. Byl chronicky přítomen signifi-
kantní polymikrobiální nález v moči bez odpovědi na atb léčbu. Pacientka byla 
v červenci 2008 propuštěna na DPV. Byla opakovaně (4x během roku) hospitali-
zována pro septický stav, vždy byla jako zdroj infekce zvažovaná kanylová sepse, 
nicméně 3x septický stav přetrvával i po extrakci centrálního žilního katétru. Při 
dalším pátrání byla 1x jako zdroj sepse identifikována pyelonefritida, 2x nebylo 
ložisko sepse nalezeno ani při CT vyšetření, nicméně 1x došlo během několika 
dnů k evakuaci abscesu v ráně po laparotomii a 1x k tvorbě nové enterokutánní 
píštěle. Cca po roce byla u pacientky obnovena kontinuita GIT a nevyžadova-
la další nutriční podporu. Je nadále v urologickém sledování, problémem jsou 
recidivující infekty močových cest.

Ve druhém případě se jedná o ženu po  laparoskopické operaci pro endo-
metriózu komplikované hemoragickým šokem s  nutností revize v  roce 2000. 
Následně byla pacientka opakované operována pro ileus z adhezí, v roce 2006 
byla nutná rozsáhlá střevní resekce pro nekrózu tenkého střeva, bylo ponecháno 
cca 50 cm tenkého střeva a větší část střeva tlustého. Přechodně byla pacient-
ka na domácí parenterální výživě při jejunostomii. Po obnovení kontinuity GIT 
došlo k  tvorbě enterokutánní píštěle a ke vzniku konvolutu kliček se zavzetím 
močového měchýře. I přes hraniční délku ponechaného střeva nedošlo k k jeho 
adaptaci, takže trvala závislost na DPV. U pacientky bylo uvažováno o Crohnově 
nemoci, ta však nebyla nikdy potvrzena. V roce 2008 byl implantován venózní 
port, v  roce 2009 byla nutná jeho výměna pro infekci, v  roce 2010 byl vymě-
něn port pro okluzi. V průběhu roku 2010 se rozvinula sigmoideovaginální píš-
těl. Ve 3. čtvrtletí 2010 došlo opakovaně k prudké anemizaci, vždy v souvislosti 
se změnou aktivity sekrece z  píštěle, opakovaně bylo nutné pacientku hospi-
talizovat pro závažné septické stavy, portová infekce však nepotvrzena, agens 
v hemokultuře bylo stejné jako v enterokutánní píštěli (Klebsiela pneumoniae). 
Extrakce venózního portu nevedla k výraznějšímu zlepšení stavu pacientky, pro-
to bylo rozhodnuto o  chirurgické revizi, při které bylo potvrzeno depa hnisu 
v oblasti infiltrátu a pod břišní stěnou, byla provedena sanace ložisek a resekce 
píštělí jejuno-ascendento a sigmoideo-rektoanastomóza.

Ve třetím případě se jedná o pacienta po subtotální střevní resekci pro cév-
ní ileus s jejunostomií v červenci 2008. Po 2měsíční komplikované hospitalizaci 
na ARO byl pacient přeložen v září 2008 na naše pracoviště, kde byl připravován 
na DPV. Bylo nutné ošetřovat rozsáhlý sakrální dekubitus, do dnešní doby nedo-
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šlo k jeho úplnému zhojení. V říjnu 2008 byla hospitalizace komplikována ament-
ním stavem (v.s. drobná hemoragie do CNS) se selháním toalety dýchacích cest 
a nutností umělé plicní ventilace a retracheostomie. Weaning od ventilace byl 
komplikován tracheomalacií s nutností zavedení stentu do trachey. Pacient pro-
to propuštěn na DPV až v únoru 2009 s konvenční centrálním žilním katétrem 
vzhledem k  tomu, že potenciální ložiska infekce nebyla ještě zcela sanována. 
V červnu 2009 byl pacient opakovaně hospitalizován pro septický stav, 2x hod-
noceno jako katétrová, 1x jako dekubitární sepse. V  červenci 2009 opět hos-
pitalizace pro sepsi, tentokrát se jednalo o  mykotickou pneumonii s  nutností 
UPV, dále prokázána bakteriální endokarditida, která byla přeléčena. V  únoru 
2010 s  odstupem od  poslední infekční komplikace byl implantován venózní 
port. V červnu 2010 byl pacient hospitalizován pro spondylodiscitis L5. V září 
2010 byla nutné extrakce portu pro prokázanou infekci, následně implantován 
Broviacův katétr. V říjnu 2010 byl pacient přijat pro febrility a dušnost, katétrová 
infekce nebyla prokázána, zánětlivé parametry byly nízké. Příčinou byla atypic-
ká pneumonie, extrakce katétru nebyla nutná. V prosinci 2010 došlo u pacienta 
ke spontánní evakuaci abscesu z jizvy po laparotomii, více než 2 roky od posled-
ní operace. Naštěstí nebyla tato komplikace provázena signifikantní systémovou 
odpovědí.

 
Diskuse

Na  výše uvedených případech jsme chtěli demonstrovat rozličnost příčiny 
septických stavů a obtíže při diagnostice jejich primárního ložiska. Klinický obraz 
v řadě případů nevylučoval kanylovou sepsi. U těchto pacientů navíc probíhaly 
tyto infekce mnohdy pod obrazem septického šoku, a  byla tudíž nutná rych-
lá a  razantní sanace potenciálních zdrojů sepse. V  řadě případů se u  pacien-
tů s několika potenciálními zdroji sepse ukázala jako výhodná strategie použití 
konvenčního jednocestného centrálního žilního katétru, kdy byla možná jeho 
okamžitá extrakce a odpadlo dilema s možností jeho ponechání in situ. Volbu 
tohoto typu katétru podporoval u některých pacientů i  fakt, že podávání DPV 
u nich bylo pouze dočasnou záležitostí.

 
Závěr

Ačkoliv je katétrová sepse nejobvyklejší komplikací u pacientů na DPV, setká-
váme se velmi často, zvláště u polymorbidních pacientů a pacientů po opakova-
ných operacích, i s dalšími zdroji infekce. Na tyto zdroje musíme při diagnostice 
sepse pomýšlet, včas je diagnostikovat a sanovat.
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P03 Přináší aktinoterapie prodloužení kvalitního života?

Křížová J., Křemen J., Kotrlíková E.

3. interní klinika 1. LF UK a VFN, Praha

Úvod
Aktinoterapie je nedílnou součástí moderní onkologické léčby. Technickým 

zdokonalováním se zlepšuje protinádorová účinnost radioterapie a  snižují se 
rizika poškození zdravých tkání. Mezi nejzranitelnější orgány patří střevo, které 
bývá nejčastěji postiženo po ozařování pro gynekologické a urologické tumory 
nebo karcinomy tlustého střeva.

Postradiační enterokolitida se klinicky manifestuje průjmy, subileózními 
až ileózními stavy z rozvíjejících se stenóz, adhezí a srůstů a v důsledku ische-
mie, fibrózou peritonea, nehojícími se ulceracemi, vznikem abscesů a  píštělí, 
malabsorbčním syndromem.

Uvádí se, že postradiační enterokolitidou trpí až 25 % pacientů i přes používa-
nou moderní technologii záření. Na našem oddělení se opakovaně setkáváme 
s pacienty, kterým ozařování a následné komplikace postradiační enterokoliti-
dy nesporně zhoršily kvalitu života: fyzické zdraví, psychickou pohodu i sociální 
uplatnění.
 
Kazuistika

Pacientka J. H., narozena 1948, závažněji nestonala až do roku 2009, kdy byla 
akutně operována pro peritonitidu vzniklou při perforaci střeva nad nově zjiště-
ným karcinomem sigmoidea, byla jí založena terminální transversostomie. Za 3 
měsíce nemocná podstoupila Hartmanovu operaci, při které byl tumor odstra-
něn. Onkology byla následně indikována adjuvantní chemoterapie a radiotera-
pie. 3 měsíce po  onkologické léčbě byly pacientce zastentovány oba uretery 
pro postradiační stenózy. 5 měsíců po aktinoterapii došlo k prvním projevům 
postradiační enterokolitidy.

V březnu 2010 byla nemocná akutně operována pro ileus z adhezí, bylo rese-
kováno 80 cm tenkého střeva s anastomózou end-to-end.

V  dubnu 2010 byla nezbytná chirurgická revize pro rozvíjející se cévní ile-
us, byla založena jejunostomie. Druhý den podstoupila second-look operaci 
s nálezem pokročilé gangrény střeva s nutností resekce ilea až po cékum, bylo 
ponecháno 90 cm jejuna, terminální jejunostomie a terminální transversostomie. 
Stav byl komplikován urosepsí při obstrukci ureterálních stentů, byla indikována 
jejich výměna.

Vzhledem k délce tenkého střeva a radiačnímu postižení byla od května 2010 
indikována domácí parenterální výživa. Z důvodu vysokých ztrát tekutin z  jeju-
nostomie i přes peristaltiku zpomalující léčbu dostávala nemocná k All in one 
vaku (o objemu 2 000 ml/2 400 kcal) 3 litry infuzí, byla nutná suplementace kalia 
v dávce 120–150 mmol/den. Během 6 měsíců byla nemocná 5x hospitalizována 
pro kanylové sepse a urosepse při recidivě obstrukce stentů.

V  listopadu 2010 jsme nemocnou indikovali k  zanoření jejunostomie. Byla 
odstraněna nově zjištěná píštěl mezi tračníkem a  zbytkem ilea, zrušena jeju-
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nostomie a  založena jejuno-ascendento anastomóza side-to-side. Přestože se 
podařilo obnovit rektum, byla ponechána pojistná tranversostomie. Pro nejasný 
rozpadový proces byla odstraněna pravá adnexa. Dle chirurgické zprávy bylo 
ponechané jejunum v délce asi 50 cm.

Po stabilizaci stavu a delší rekonvalescenci jsme mohli nemocnou propustit 
domů, nadále potřebuje domácí parenterální výživu, pomalu se snižuje množství 
odpadů z transversostomie.

Nemilým překvapením byl následně zjištěný histologický nález odstraněné-
ho ovária, jednalo se o metastázu nádoru sigmoidea. Onkologové doporučují 
novou chemoterapii, které se pacientka brání, preferuje počkat po  obnovení 
střevní kontinuity, které ale chirurgové plánují nejdříve za 3 měsíce.

 
Diskuse

I přes onkologickou terapii se tedy diseminaci nádoru zabránit nepodařilo. 
Od absolvování aktinoterapie nemocná podstoupila 4 náročné břišní operace, 
opakované výměny stentů v ureterech, nadále je závislá na parenterální výživě, 
má transversostomii. Pacientka strávila čtvrtinu času v nemocnici, ani při pobytu 
doma nemohla vést plně aktivní život vzhledem k nutnosti podávání parenterál-
ní výživy a infuzní léčby a k vysokým odpadům ze stomie.

Prognóza pacientky není jasná. Nejisté prodloužení je ale draze vykoupeno 
výrazným zhoršením kvality jejího života, dosavadního a nejspíše i budoucího.
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P04 Peritoneální dialýza zlepšuje časnou prognózu 
nemocných po transplantaci ledviny: adipocytokiny 
a metabolismus svalu

Teplan V.1, Gürlich R.2, Šenolt L.3, Teplan V. jr2, Štollová M.1

1Klinika nefrologie Transplantcentrum IKEM Praha
2Chirurgická klinika FN KV 3. LF UK Praha
3Revmatologický ústav 1. LF UK Praha

Peritoneální dialýza (PD) stabilizuje lépe vybrané metabolické parametry v plaz-
mě a svalové tkáni ve srovnání s hemodialýzou (HD). Některé studie navíc potvr-
zují, že nemocní z PD programu mají po transplantaci ledviny lepší časný rozvoj 
funkce a menší výskyt potransplantačních komplikací vč. kardiovaskulárních.

V prospektivní randomizované studii jsme analyzovali vybrané adipocytokiny 
adiponectin (ADPN), leptin, visfatin a asymetrický dimetylarginin (ADMA) v plaz-
mě a ve svalové/tukové tkáni u nemocných po transplantaci ledviny léčených 
původně PD a HD. Po dobu 12 měsíců bylo sledováno celkem 70 nemocných, 
z nichž 30 (sk. I) bylo léčeno původně PD a 40 (sk. II) HD. Všichni měli standardní 
imunosupresivní léčbu (cyklosporin A či takrolimus, mykofenolát mofetil a v čas-
né fázi Prednison) a nelišili se statisticky z hlediska HLA typizace, věku, pohlaví, 
délky předchozí dialyzační léčby, kardiovaskulární anamnézy a výskytu rejekcí. 
Vzorky svalové a  tukové tkáně byly nabrány během transplantace. Vyšetření 
magnetickou rezonancí (MRI) a  spektroskopií (MRS) bylo provedeno v oblasti 
abdominálních a  lýtkových svalů s  následnou MRI-TA a  1HMR analýzou intra-
extracelulárního tuku v m.tibialis ant. (CH3/CH2).

Na konci sledovaného údobí byly zjištěny signifikantní rozdíly mezi oběma 
skupinami (sk. I vs sk. II, t-test, ANOVA) v plazmě: ADPN 20,30 ± 10,2 vs 10,3 ± 
7,2 ug/ml, visfatin 1,09 ± 0,62 vs 1,56 ± 0,48 ng/ml, ADMA 3,60 ± 0,47 vs 2,10 ± 
0,36 umol/l), p < 0,01, leptin 55,6 ± 10,2 vs 25,6 ± 8,3 (ng/l), p < 0,01 a vyšetření 
ve svalu (muscle/fat – visc/sc, mRNA expression), ADPN p < 0,025, leptin p < 
0,01, resistin p < 0,02. Také při hodnocení nálezů MRI a MRS byly zjištěny signifi-
kantní rozdíly mezi sk. I a sk. II, p < 0,02, a při hodnocení renální funkce (Cin) byly 
zjištěny vyšší hodnoty glomerulání filtrace ve sk. I (p < 0,02).

 
Závěr

V naší studii byl zjištěn pozitivní metabolický vliv peritoneální dialýzy na časný 
rozvoj funkce transplantované ledviny spolu se snížením rizikových faktorů ovliv-
ňujících metabolické i kardiovaskulární komplikace po transplantaci.

 
Studie byla podpořena grantem IGA NS 10529-3/2009.
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P05 Zpráva o činnosti Pracovní skupiny nutriční péče 
v onkologii (PSNPO) při ČOS

Beneš P.1, Holečková P.2, Krčmová L.3, Maňásek V.4, Pazdrová G.5, 
Šachlová M.3, Tomíška M.6

1Interní odd., NNH, Praha
2ÚRO, FN Bulovka, Praha
3MOÚ, Brno
4KOC J. G. Mendla, Nový Jičín
5Onkologická klinika, VFN, Praha
6Hematoonkologická klinika, FN Bohunice, Brno

Pracovní skupina nutriční péče v onkologii (PSNPO) při České onkologické spo-
lečnosti vznikla v lednu 2010 a s cílem vypracovat jednoduché a snadno prak-
ticky použitelné postupy nutriční diagnostiky i  léčby a  také je vlastní aktivitou 
zavést do praxe.

Pracovní skupina se skládá ze 7 členů, lékařů onkologů, internistů a nutriční 
terapeutky, vesměs jde o držitele nutriční licence F016. Skupina externě spolu-
pracuje s lékaři KOC a regionálních onkologických pracovišť.

Přehled činnosti PSNPO v roce 2010:
1. vytvoření databáze všech nutričních ambulancí v ČR (odkaz na interaktivní 

mapu je dostupný z webových stránek SKVMP i ČOS-Linkos)
2. vytvoření vodítek pro nutriční podporu v onkologii včetně tzv. minimální-

ho standardu nutriční péče, stupňovitého systému nutriční podpory atp. a jejich 
umístění do Modré knihy ČOS 2010

3. vytvoření dvou verzí screeningového dotazníku pro nutriční ambulance
4. otestování obou verzí a vytvoření jednotného screeningového dotazníku 

na základě praktické zkušenosti (dostupný na www.linkos.cz)
5. provedení pilotní screeningové studie výskytu a tíže podvýživy u onkolo-

gických nemocných v ČR (viz ústní sdělení na XXVII. kongresu SKVIMP 2011)
V  roce 2011 hodlá skupina ve  spolupráci s  lékaři ze spolupracujících KOC 

podpořit zavedení nutričního screeningu do reálné praxe, maximálně usnadnit 
jeho návaznost na následnou nutriční intervenci a  zlepšit přístup onkologicky 
nemocných k informacím o výživě.
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P06 Changing strategies of percutaneous endoscopic 
gastrostomy placement in patients with head and neck 
cancer – experience from 1999–2009

Kajzrlikova I.1, Vitek P.1, Kominek P.2, Chalupa J.1, Kuchar J.1, Platos J.1, 
Reha P.1, Klecka P.3

1 Beskydy Gastrocentre, Internal medicine department, Hospital Frydek-Mistek, 
Czech Republic 
2 Clinic of Otorhinolaryngology, Faculty Hospital Ostrava, Czech Republic
3 Department of Otorhinolaryngology, Hospital Frydek-Mistek, Czech Republic

Introduction
Percutaneous endoscopic gastrostomy (PEG) is a frequently used method for 

nutritional support in patients with head and neck cancer (HNC). There are some 
concerns for possible implantation metastasis in this group of patients at the site 
of PEG with a pull method of insertion. Patients with HNC have also higher risk 
of synchronic or metachronic esophageal spinocellular cancer (SCC) and Lugol 
esophageal staining for detection of early neoplasia is recommended for them.

 
Methods

We performed 663 PEG during period of 1999-2009, of them 127 (19%) in 
patients with HNC. Our group consist of 127 patients (15 women and 112 men, 
mean age 57 years) with HNC who underwent PEG with endoscopic access, 
patients without endoscopic access (total obstruction) were send to surgical 
laparoscopic placement and are not included. We have evaluated indications 
of PEG, use of chromoendoscopy, timing of PEG placement and complications.

 
Results

The main location of HNC was larynx in 25 patients (20%). In all HNC patients 
a pull method of insertion was used. In three patients perioperative PEG place-
ment after resection of primary tumor was used. Indication for PEG was mainly 
inadequate nutritional intake, preventive insertion before operation or radiothe-
rapy was done in 22 patients (17%). The preventive insertion was done in 14% 
of all indications in period of 1999-2007 and it accounted for 24% of indications 
in period of 2008-2009. Esophageal Lugol staining has been performed from 
2004 and was done in 56% of patients. Synchronic spinocellular esophageal 
cancer was found in 2 patients (2%). Only 17 patients (13%) underwent PEG 
extraction after restoration of normal oral intake, mean time of PEG placement 
in this subgroup was 3.5 months. Complications have occured in 13 patients 
(10%), the most frequent was exit site infection in 6 patients. All of the compli-
cations were mild. There was no case of implantation metastasis at the site of 
gastrostomy in our group.

 
Conclusions

PEG is a safe method in patients with HNC. We have not experienced any 
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implantation metastasis at the site of PEG with a  pull method of placement. 
Esophageal Lugol staining has become standard in recent years and we can 
confirm higher incidence of esophageal neoplasia in these patients. Preventive 
placement before radiotherapy has become more frequent in recent years.
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P07 Vliv redukce váhy na cholesterolový metabolismus 
diabetiků 1. typu – nové výsledky

Lesná J., Bláha V., Musil F., Tichá A., Hyšpler R., Sobotka L., 
Šmahelová A.

Univerzita Karlova v Praze, Lékařská fakulta v Hradci Králové 
Klinika gerontologická a metabolická, FN Hradec Králové 

Úvod
Diabetes mellitus 1. typu bývá spjat se sníženou endogenní syntézou a vze-

stupem absorpce cholesterolu z  diety. Obezita je naopak charakterizována 
poruchami cholesterolového metabolismu ve smyslu zvýšené endogenní syn-
tézy a  snížené absorpce. Cílem studie bylo zjistit vztah redukce tukové tkáně 
ke změnám v cholesterolovém metabolismu u obézních diabetiků 1. typu.
 
Metodika

Byly stanoveny plazmatické hladiny cholesterolu, necholesterolových sterolů 
a skvalenu u skupiny obézních diabetiků 1. typu (n = 14, BMI > 30 kg/m², nulový 
C-peptid, 29–62 let) před hladověním, po  týdenním hladovění, po  3 týdnech 
redukčního programu (150 g sacharidů/den) a po 12 měsících za běžných diet-
ních podmínek. Skupina štíhlých diabetiků 1. typu byla vyšetřena jednorázově 
(n = 14, BMI < 24, nulový C-peptid, 21–57 let). Celkový cholesterol, HDL (high-
density lipoproteins), LDL (low-density lipoproteins) a triacylglyceroly byly sta-
noveny enzymatickou metodou analyzátorem Modular Analytics (Roche, Basel, 
Switzerland). Skvalen a  necholesterolové steroly (lathosterol-marker syntézy 
cholesterolu; campesterol a β-sitosterol – markery absorpce cholesterolu) byly 
stanoveny metodou plynové chromatografie s plamenoionizační detekcí (Fison 
Plc., Velká Británie). Získaná data byla statisticky zhodnocena pomocí softwaru 
SigmaStat (Systat, USA) – One way Anova repeated measurement. Data jsou pre-
zentována jako průměr ± směrodatná odchylka.

 
Výsledky

V  průběhu měsíčního režimu redukovali obézní diabetici v  průměru 7 kg 
tělesné váhy, z toho 3 kg tukové tkáně. Byl zaznamenán statisticky signifikantní 
(p < 0,05) pokles celkového cholesterolu (před: 4,96 ± 0,92 mmol/l; po měsíci: 
4,47 ± 1,05 mmol/l) a campesterolu (před: 12,69 ± 5,14 umol/l; po měsíci: 10,08 
± 4,2 umol/l). Poměr lathosterol/cholesterol signifikantně vzrostl (po týdnu: 1,49 
± 0,79 μmol/mmol; po měsíci: 2,19 ± 1,05 μmol/mmol). Ve skupině obézních 
diabetiků 1. typu byla lineární regresní analýzou nalezena pozitivní korelace 
mezi terapeutickou dávkou inzulinu a plazmatickou hladinou celkového chole-
sterolu (p = 0,007).

Po 12 měsících za běžných dietních podmínek došlo k nárůstu váhy v průmě-
ru o 3 kg od posledního vyšetření měsíc po redukci. Byly stanoveny necholeste-
rolové steroly a skvalen u prvních 7 pacientů, kde došlo k signifikantnímu vze-
stupu markerů absorpce a k poklesu markerů endogenní syntézy cholesterolu.
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Závěr
V průběhu krátkodobého hladovění došlo ke snížení endogenní syntézy cho-

lesterolu, v  následujících třech týdnech redukčního programu se plazmatická 
hladina markerů syntézy vrátila k  původním hodnotám. Signifikantní pokles 
campesterolu je pravděpodobně výsledkem změn diety. Pozitivní korelace mezi 
terapeutickou dávkou inzulinu a plazmatickou hladinou celkového cholesterolu 
u obézních diabetiků 1. typu svědčí pro úzký vztah inzulinové senzitivity a chole-
sterolového metabolismu.

Z dosavadních výsledků vyšetření po 12 měsících je patrný signifikantní po-
kles markerů endogenní syntézy a zvýšení markerů absorpce cholesterolu.
 
Práce byla podpořena Výzkumným záměrem MZO 00179906, MSMT 0021620820 a gran-

tem IGA NS/9743-4.
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P08 Vliv hladovky na inzulínovou rezistenci u obézních 
diabetiků 1. typu

Musil F., Šmahelová A., Tichá A., Hyšpler R., Sobotka L. 

Klinika gerontologická a metabolická, Univerzita Karlova, FN Hradec Králové

Úvod
V současné době není ve světové literatuře popsán u skupiny pacientů s dia-

betem 1. typu (T1DM) vliv léčby obezity hladovkou na  metabolismus. Cílem 
klinické studie bylo zjistit vliv hladovky na utilizaci glukózy u skupiny obézních 
diabetiků 1. typu.
 
Metodika

14 obézních T1DM přijatých k léčbě obezity hladovkou (9 M + 5 F, věk 42,6 
± 9,4 let, BMI 32,4 ± 2,1 kg m-2) a kontrolní skupina 13 štíhlých T1DM (8 M + 5 F, 
věk 36,9 ± 13,9 let, BMI 22,6 ± 2,1 kg m-2). K měření utilizace glukózy byla použi-
ta kombinace 6hodinového dvoufázového hyperinsulinemického euglycemic-
kého clampu (1 a  10mU/kg/min Humulin R), nepřímé kalorimetrie a  exkrece 
dusíku močoviny močí. Vyšetření byla provedena před sedmidenní hladovkou 
a po ní a za 21 dní po skončení hladovky. U kontrolní skupiny štíhlých T1DM byla 
vyšetření provedena jen jednou. Statistika: Sigmaplot, ANOVA, T-test, P < 0,05.

 
Výsledky

Všichni pacienti hladovku dobře tolerovali. Obézní T1DM zredukovali hladov-
kou 6,1 ± 1,1 kg. Glykémie během hladovění byla udržována na 5 mmol/l pomo-
cí průběžné úpravy dávky bazálního inzulínu. Průměrná denní dávka bazálního 
inzulínu 7. den hladovky byla 14,2 ± 8,9. Koncentrace β-hydroxybutyrátu měře-
ného z kapilární krve během hladovky významně stouply (0,16 ± 0,24 v 1,66 ± 
0,75 mmol/l, P < 0,001). Oxidace glukózy měřená hyperinsulinemickým eugly-
cemickým clampem po hladovce významně klesla* (P < 0,001) a po 21 dnech 
po skončení hladovky se vrátila přibližně na stejnou úroveň jako před hladovkou.

 

Obézní T1DM (n = 14)
Před  

hladov-
kou

Po hladov-
ce

21 dní 
po hla-
dovce 

Kontroly
(n = 13)

První fáze 
c l a m p u  
(1mU/kg/min)

Spotřeba glu-
kózy (mg/kg/
min)

5,18 ± 
1,43

2,96 ± 
0,49 * 4,9 ± 0,97 6,76 ± 

1,43

Oxidace glu-
kózy

1,55 ± 
0,64

-0,01 ± 
0,56 *

1,20 ± 
0,59 

2,77 ± 
1,20

Neoxidativní 
spotřeba glu-
kózy

3,63 ± 
1,48

3,06 ± 
0,61

3,71 ± 
0,66

3,99 ± 
1,19
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Druhá fáze 
c l a m p u 
( 1 0 m U / k g /
min)

Spotřeba glu-
kózy 

9,69 ± 
1,48

6,78 ± 
1,21 *

9,31 ± 
1,16

12,02 ± 
2,16

Oxidace glu-
kózy

2,81 ± 
0,52

0,88 ± 
0,98 *

2,80 ± 
0,67

3,54 ± 
1,17

Neoxidativní 
spotřeba glu-
kózy

6,88 ± ,44 5,94 ± 
0,87

6,51 ± 
1,03

8,48 ± 
1,58

 Závěr
Poprvé jsme popsali vliv hladovky na  utilizaci glukózy u  skupiny obézních 

diabetiků 1. typu. Snížení oxidace glukózy po hladovce je způsobeno adaptací 
organismu na nestresové hladovění.
Podpořeno výzkumným záměrem MSM0021620820.
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P09 Ambulance paliativní onkologické péče – její role 
v poskytování komplexní zdravotní péče na úrovni 
regionu

Slováček L.1,2, Priester P.1, Kopecký J.1, Švecová D.1, Petera J.1, 
Filip S.1,2

1Klinika onkologie a radioterapie FN a LF UK Hradec Králové
2Ambulance paliativní onkologické péče KOC FN Hradec Králové

Paliativní onkologická péče (POP) zahrnuje aktivní léčebnou a ošetřovatelskou 
intervenci u nemocných s ukončenou onkologickou léčbou v důsledku léčeb-
ně neovlivnitelné progrese onkologického onemocnění. Hlavním cílem POP je 
zajištění co nejlepší možné úrovně kvality života onkologicky nemocného paci-
enta a jeho rodinných příslušníků. POP respektuje individualitu lidské osobnosti 
v  souladu se základním koncepčním modelem kvality života jednotlivce, kte-
rý je tvořen 4 základními dimenzemi kvality života – zdravotní, psychologické, 
spirituální a sociální aspekty. POP je poskytována ve dvou základních formách 
– obecné a  specializované. Obecná POP zahrnuje léčbu symptomů souvisejí-
cích s progresí onkologického onemocnění a  jeho předchozí protinádorovou 
léčbou. Specializovaná POP zahrnuje zejména algeziologickou, nutriční, psy-
chologickou, psychiatrickou intervenci včetně invazivních výkonů (odlehčovací 
punkce maligních výpotků – ascites, fluidothorax). Obecná POP, která zaujímá 
cca 80 % veškeré POP, by měla být poskytována všemi lékaři a nelékařským per-
sonálem bez ohledu na jejich specializaci. Specializovaná POP, která zaujímá cca 
20 % veškeré POP, je poskytována specialisty, tj. klinickými onkology či lékaři se 
specializací v oboru paliativní medicína a léčba bolesti.

Jednou z  forem specializované POP je ambulance paliativní onkologické 
péče (APOP), která může být zřízena na  úrovni komplexního onkologického 
centra (KOC) nebo na úrovni regionálního onkologického zařízení. Hlavní náplní 
APOP je organizovat, resp. koordinovat POP na úrovni KOC, kraje či jednotlivých 
regionů. APOP zajišťuje jak obecnou, tak specializovanou POP. Obecná POP 
zahrnuje léčbu symptomů souvisejících s progresí onkologického onemocnění 
a jeho předchozí protinádorovou léčbou. Mezi hlavní symptomy patří dyspep-
tické obtíže – nevolnost, zvracení, průjem, zácpa, nádorová bolest –, psychické 
obtíže – úzkost, deprese, poruchy spánku, psychomotorický neklid, delirantní 
stavy, nádorová anorexie a kachexie, dušnost. Specializovaná POP zahrnuje kon-
ziliární činnost, a  to nejen v rámci onkologických pracovišť (KOC či regionální 
onkologická pracoviště), ale i na úrovni nemocnice (fakultní či krajské nemocni-
ce, regionální nemocniční zařízení). Personálně je APOP obsazena následovně: 
1. Stálý stav: klinický onkolog, zdravotní sestra edukovaná v problematice POP, 
sociální pracovník, algeziolog 2. Konziliáři: onkopsycholog, psychiatr, rehabi-
litační sestra, rehabilitační lékař, protetik, nutriční terapeut, lékař nutricionista. 
Zásadní podmínkou pro existenci a fungování APOP je spolupráce s praktickými 
lékaři a regionálními APOP, s agenturami domácí zdravotní péče, regionálními 
nemocničními zařízeními, hospicovými zařízeními a zařízeními následné péče.
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Do programu POP zajišťovaného APOP jsou zařazeni nemocní s ukončenou 
onkologickou léčbou v důsledku progrese onkologického onemocnění a vyčer-
paných možností onkologické léčby. Ukončení onkologické léčby má své etické 
i právní atributy, tj. je prováděno v rámci indikačních seminářů – onkologických 
kabinetů na úrovni KOC, regionálních onkologických pracovišť či v rámci mezi-
oborových seminářů se zastoupením ošetřujícího onkologa. Do  zdravotnické 
dokumentace pacienta (ambulantní zdravotnická dokumentace či chorobopis 
u hospitalizovaného pacienta), u kterého byla ukončena onkologická léčba, uvá-
díme: 1. Možnosti kurativní i paliativní onkologické léčby jsou vyčerpány z důvo-
du léčebně neovlivnitelné progrese onkologického onemocnění. 2. U pacien-
ta s  ukončenou onkologickou léčbou je indikována POP s  cílem zachovat co 
nejlepší možnou úroveň kvality života pacienta a jeho rodinných příslušníků. 3. 
Pacient i jeho rodina byli plně informováni o ukončení onkologické léčby a sdě-
leným informacím plně porozuměli. U každého pacienta zařazeného do progra-
mu POP je vstupně stanoven plán paliativní onkologické péče (PPOP). PPOP je 
vytvořen v souladu s čtyřmi hlavními zásadami: 1. Respektovat přání pacienta 
a jeho rodiny. 2. Zajistit odpovídající spolupráci s registrujícím praktickým léka-
řem, agenturami domácí zdravotní péče, hospicovými a  regionálními nemoc-
ničními zařízeními. 3. Řešit mimořádné situace obvykle související s  náhlým 
zhoršením celkového stavu pacienta v mimopracovní době. 4. Zajistit účinnou 
respitní péči (krátkodobý pobyt pacienta v  hospicovém zařízení či v  zařízení 
následné péče) obzvláště u  nemocných, kde významnou úlohu v  každodenní 
24hodinové ošetřovatelské péči v domácím prostředí hraje rodina. Díky mož-
nosti respitního pobytu pro pacienta je vytvářen prostor k  potřebné fyzické 
i psychické rekonvalescenci rodinných příslušníků, kteří pečovali a dále budou 
pečovat o pacienta v domácím prostředí. PPOP vychází z 5 základních šetření: 1. 
Fyzické šetření zaměřené především na obtíže limitující pacienta v běžné denní 
činnosti a jejich dosavadní léčbu. Zvláštní důraz v rámci fyzického šetření je kla-
den na přítomnost bolesti, její etiologii, charakter, lokalizaci, intenzitu a samo-
zřejmě její dosavadní léčbu včetně dopadu na celkovou kvalitu života pacienta. 
2. Základní nutriční screening zahrnující nutriční anamnézu (chuť k  jídlu, mož-
nosti příjmu stravy a tekutin, polykací obtíže, váhový úbytek za poslední 1 měsíc 
a  posledních 6 měsíců), základní antropometrická měření (tělesná hmotnost, 
výška, body mass index) a Karnofského výkonnostní stav (Performance Status). 
Cílem nutričního screeningu je zhodnotit projevy nádorové anorexie a kache-
xie. 3. Psychologické, případně psychiatrické šetření hodnotící pacientův postoj 
a chápání nemoci s infaustní prognózou, dále pak projevy úzkosti, deprese, psy-
chomotorický neklid, suicidální myšlenky, delirantní stavy, poruchy spánku). 4. 
Spirituální šetření zaměřené na náboženské a duchovní rituály. 5. Sociální šetření 
hodnotící vztahy v rodině pacienta, komunikaci mezi pacientem a rodinnými pří-
slušníky, finanční a životní podmínky pacienta a jeho rodiny, dostupnost domá-
cího vybavení pro případnou ošetřovatelskou péči.

S ohledem na rozsah, typ a zejména pak stanovený cíl POP u pacientů zařa-
zených do  programu POP je standardně prováděna jejich kategorizace: 1. 
Nemocní v  pokročilém, ale relativně kompenzovaném stadiu onkologického 
onemocnění s dobou přežití 3–6 měsíců. 2. Nemocní v preterminálním stadiu 
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onkologického onemocnění s dobou přežití 1–2 měsíce. 3. Nemocní v terminál-
ním stadiu onkologického onemocnění s dobou přežití řádově hodiny – dny – až 
3 týdny.

Poskytování POP nemocným s  ukončenou onkologickou léčbou má i  svá 
úskalí, která lze shrnout do několika bodů: 1. Nedostatečná mezioborová spo-
lupráce pramenící zejm. z neznalosti poskytování paliativní onkologické péče. 
Mnohdy se lze setkat s  faktem, že lékaři neonkologové či nepaliatisté vnímají 
„paliativního onkologického“ pacienta bez ohledu na typ a rozsah tumoru a jeho 
věk a výkonnostní stav jako umírajícího pacienta, kterému „není co nabídnout“. 
2. Nedostatečná edukace a výchova pacientů a rodinných příslušníků ze strany 
lékařů bez ohledu na  jejich specializaci a zdravotnického personálu v proble-
matice zvládání obtížných životních situací spojených se ztrátou blízké osoby. 
Důstojně umírat ve  vyspělé společnosti by mělo být větší samozřejmostí než 
legalizovat eutanazii. 3. Nedostatečná edukace pacientů a rodinných příslušní-
ků ze strany lékařů bez ohledu na jejich specializaci v problematice hospicové 
domácí či lůžkové péče. Pacienti a rodinní příslušníci negativně hodnotí umís-
tění pacienta do lůžkového hospicu, a to z toho důvodu, že hospic je pacienty 
a rodinnými příslušníky stále vnímán jako místo beznaděje, sociální izolovanosti, 
umírání a smrti. 4. Nedostatečná spolupráce s praktickými lékaři zejm. v poskyto-
vání obecné paliativní péče, zajištění domácí zdravotní péče a v preskripci zdra-
votnických pomůcek. 6. Nedostatečný monitoring léčby bolesti a celkové kvality 
života nemocných zařazených do programu POP.
 
Podpořeno Výzkumným projektem MZdr. ČR No. 00179906 a  Specifickým vysokoškol-

ským výzkumem Univerzity Karlovy v Praze č. 53251.
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P10 Hladiny A-FABP (A-fatty acid-binding proteinu) 
u kachektických pacientů s pokročilými tumory hlavy 
a krku a gastrointestinálního traktu

Urbánek L.1, Urbánková P.2, Karpíšek M.3

1I. chirurgická klinika FN u sv. Anny a LF MU v Brně
2Klinika ORL a chirurgie hlavy a krku FN u sv. Anny a LF MU v Brně
3Farmaceutická fakulta humánní farmakologie a toxikologie Veterinární a farma-
ceutické univerzity v Brně

Úvod
Nádorová kachexie představuje komplexní závažné postižení stavu výživy 

nemocného vlivem složitých interakcí mezi nádorovou tkání a  organismem. 
Rozvoj kachexie není limitován pouze na pacienty s maligním onemocněním, 
nicméně u těchto pacientů se s tímto stavem setkáváme nejčastěji. Přesná inci-
dence není známa, v literatuře je uváděn výskyt u 15–40 % nemocných v době 
klinické manifestace nádoru. U  některých maligních tumorů je ale incidence 
podstatně vyšší, např. u karcinomu pankreatu až 80 %, u plicních malignit je uvá-
děno kolem 60 % pacientů se signifikantním mimovolním poklesem hmotnosti 
v době stanovení diagnózy. Přesné údaje o incidenci u maligních tumorů hlavy 
a krku nejsou známy, ale u více než 30–50 % nemocných s pokročilým spinocellu-
lárním karcinomem hlavy a krku (HNSCC) dochází k významnému poklesu hmot-
nosti vedoucímu k rozvoji kachexie. Až u 20 % nemocných může být kachexie 
bezprostřední příčinou smrti vlivem významného vyčerpání organismu se selhá-
ním základních životních funkcí. V tomto ohledu je za kritický považován pokles 
hmotnosti o  více než 30 % oproti hmotnosti před propuknutím onemocnění, 
který není slučitelný s dlouhodobým přežíváním Ztráta hmotnosti v absolutním 
i relativním vyjádření koreluje se zhoršením prognózy. Už 5% pokles hmotnosti 
zkracuje délku přežití a zhoršená je také odpověď na aplikované terapeutické 
modality.

Detailní patofyziologický mechanismus rozvoje nádorové kachexie není zce-
la rozkryt, etiologie je multifaktoriální s uplatněním vlivu celé řady patologicky 
změněných regulací. Postupně odkrývány jsou také komplexní interakce cytoki-
nů, hormonů a neuropepidů zodpovědných za regulaci příjmu potravy a meta-
bolických procesů. Nádorovou kachexii lze považovat za protrahovaný stav záně-
tu, který je podporován a udržován zvýšenou produkcí prozánětlivých cytokinů. 
Detekovány jsou zvýšené hladiny TNF-α, IL-1β, IL-6 a INF-γ, současně se zvyšuje 
počet receptorů pro tyto látky, což dále akcentuje jejich účinek. Jejich prostřed-
nictvím jsou aktivovány patologické metabolické cesty vedoucí k degradaci pro-
teinů svaloviny a odbourání tukové tkáně. Ukazuje se, že výrazně zvýšené hladiny 
těchto mediátorů negativně ovlivňují délku přežití pacientů s maligními tumory 
a rozvinutou kachexií. K nově identifikovaným faktorům s možným uplatněním 
v rámci patofyziologických interakcí patří i tzv. fatty acid-binding proteiny. Fatty 
acid-binding proteiny (FABPs) patří do skupiny mediátorů typu adipocytokinů, 
které jsou zapojeny do regulačních okruhů v rámci lipidového a glukózového 
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metabolismu. A-FABP označovaný také jako FABP4 je přítomen hlavně v tukové 
tkáni a v cytoplazmě makrofágů. Studie na zvířatech poukazují na možnou roli 
tohoto faktoru v  rámci rozvoje metabolického syndromu zejména s  ohledem 
na vzestup hladin glykémie a inzulinové rezistence. V makrofázích se uplatňuje 
v  rámci prozánětlivých reakcí, které mohou souviset s  rozvojem aterosklerózy. 
A-FABP je detekovatelný v lidské plazmě a dosahuje signifikantně vyšších hod-
not u jedinců s vyšší hmotností, u pacientů s metabolickým syndromem a u žen. 
Jeho hladiny souvisí s množstvím a obratem tukové tkáně v organismu. Jedná se 
o potenciální biomarker odrážející úroveň lipolytické aktivity v organismu.
 
Materiál a metody

V našem souboru 79 pacientů s pokročilými karcinomy hlavy a krku a karcino-
my gastrointestinálního traktu a současně s poklesem hmotnosti o více než 10 % 
v posledních 6 měsících jsme studovali hladiny A-FABP v době stanovení dia-
gnózy před zahájením jakékoliv onkologické léčby. Laboratorní stanovení bylo 
založeno na metodice ELISA (enzyme linked immunosorbent assay). Statisticky 
analyzován byl vztah A-FABP k hmotnostnímu úbytku a jeho dynamice s využitím 
neparametrické Spearmannovy korelace na 1% a 5% hladině významnosti.

 
Výsledky

Průměrná hodnota hladiny A-FABP v  souboru nemocných s  pokročilými 
nádory hlavy a krku a pokročilými karcinomy GIT dosáhla 43,403 μg/l ± 46,710. 

Statistickým zhodnocením byla prokázána významná korelace hladin A-FABP 
s hmotnostním úbytkem v absolutním i relativním vyjádření a u pacientů s HNSCC 
také s délkou hubnutí na 5% hladině významnosti. U pacientů s malignitami GIT 
byla dále prokázána významná korelace s  absolutním i  relativním přepočtem 
hmotnostního úbytku na 1 měsíc, a to na 1% hladině významnosti.

 
Závěr

V posledních letech je identifikována a studována celá řada cytokinů s poten-
ciálním významem v  rámci rozvoje syndromu nádorové kachexie. Hodnoty 
A-FABP a  jejich dynamika byly dosud studován v  souvislosti s  aterosklerózou 
a metabolickým syndromem, nicméně analýza hladin tohoto biomarkeru u paci-
entů s karcinomy hlavy a krku a GIT dosud chybí. Hladina A-FABP v naší práci 
na statisticky významné úrovni korelovala s hmotnostním úbytkem v absolutním 
i relativním vyjádření s délkou hubnutí, což odráží možnou souvislost s vývojem 
metabolické aktivity v tukové tkáni vedoucí k uvolňování mastných kyselin v čase 
u  nemocných s  úbytkem tukové tkáně v  rámci rozvoje syndromu nádorové 
kachexie. Výzkumy objasňující roli A-FABP jako důležitého cytokinu zapojeného 
do obratu tukové tkáně v organismu s ohledem na pacienty s malignitami a syn-
dromem nádorové kachexie, které povedou k zpřesnění funkce tohoto mediá-
toru a k jeho případnému klinickému využití, lze dále očekávat.
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P11 Efektivita léčby abdominálních katastrof v roce 2009 – 
retrospektivní observační studie

Víšek J., Hegerová P., Lesná J., Sobotka L., Bláha V.

Klinika gerontologická a metabolická, FN Hradec Králové

Úvod
Cílem této studie bylo retrospektivně zhodnotit efektivitu léčby pacientů 

s abdominální katastrofou v roce 2009 na našem pracovišti.
 
Metodika

V  této studii jsme retrospektivně zhodnotili vybrané ukazatele, jako věk 
a pohlaví pacientů, délku pobytu v nemocnici, nutnost a typ umělé výživy, zho-
jení ran, mortalitu a cenu hospitalizace. Do této studie byli zahrnuti všichni paci-
enti s diagnózou abdominální katastrofa přijatí v roce 2009 na Kliniku geronto-
logickou a metabolickou FN v Hradci Králové.

 
Výsledky

Bylo zařazeno celkem 34 nemocných (z  toho 19 mužů a  15 žen) ve  věku 
(medián a 1. a 3. kvartil) 62 (53–69) let. 29,5 % tvořili nemocní s primárně nádo-
rovým onemocněním, 23,5 % nemocní s ileem, 15 % nemocní po akutní pankre-
atitidě, 9 % po akutní divertikulitidě, 9 % pak iatrogenní poškození při operač-
ních výkonech nebo endoskopiích a ostatní. Tito nemocní strávili v nemocnici 
55,5 (30–120) dnů. 44 % nemocných bylo živeno parenterálně, 15 % kombinací 
parenterální výživy a diety, 15 % enterální výživou, 18 % pouze dietou, 9 % kombi-
nací parenterální a enterální výživy. 52 % nemocných mělo umělý střevní vývod. 
68 % pacientů bylo úspěšně zhojeno, z toho 48 % nemocných zhojeno pomocí 
chirurgického zákroku a zbytek konzervativně. 6 % pacientů zemřelo v důsledku 
septických komplikací. Cena hospitalizace činila 462 820 (205 739–812 507) Kč.

 
Závěr 

Výsledky z našeho pracoviště poukazují na celkovou náročnost péče o paci-
enty s abdominální katastrofou. Přesto je podle našich zkušeností možné většinu 
nemocných zhojit, a to i konzervativní cestou. Podle našeho názoru je však vhod-
né tyto pacienty soustřeďovat do specializovaných center, která mají s  léčbou 
těchto stavů dostatečné zkušenosti a  jsou příslušně personálně a  materiálně 
vybavena.

 
Podpořeno grantem IGA MH CR No. NR/9743-4, MSM 0021620820.
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P12 Kvalita života a nutriční status pacientů v programu 
paliativní onkologické péče

Tichá A.1, Hyšpler R.1, Šimková M.2, Filip S.2, Slováček L.2, Zadák Z.1

1Klinika gerontologická a metabolická, FN Hradec Králové
2Klinika onkologie a radioterapie, Centrum paliativní onkologické péče, FN 
Hradec Králové

Úvod
Nutriční podpora u  pacientů v  paliativní onkologické péči představuje 

významný problém ve zdravotní péči v této oblasti. Nutriční intervence v palia-
tivní péči by měla být zaměřena individuálně s hlavní prioritou snížení malnut-
rice a  zvýšení kvality života u  těchto pacientů. Nutriční podpora by měla být 
prováděna systematicky za monitorování nutričního stavu a s vedením nutriční 
dokumentace i u pacientů v paliativní ambulanci.

 
Cíl

Sledování nutričního stavu onkologických pacientů v  paliativní ambulanci 
a stanovení možností kvality života při ovlivnění nutricí.

 
Metodika

Při kontrole pacienta v paliativní onkologické ambulanci (cca 1krát měsíčně) 
je stanovena tělesná hmotnost (Omron BF 511), dále antropometrická měře-
ní – měření obvodu pasu a paže, stanovení tloušťky kožní řasy nad tricepsem 
kaliperem, počítána je pak plocha svalstva paže a střední obvod svalstva paže. 
Pro přesnější informaci o  stavu zastoupení tělesného tuku a  beztukové hmo-
ty je použita bioelektrická impedanční analýza složení těla (přístroj Bodystat 
Quadscan 4000). Ze získaných hodnot je kalkulováno procento hubnutí. Pro 
charakterizaci silových schopností vyvíjených pacientem je užívána metoda 
elektronické dynamometrie (digitální tenzometr DT I). Při krevních odběrech 
jsou stanoveny markery nutrice (celkový protein, albumin, prealbumin, trans-
ferin) a markery dusíkového katabolismu (urea a kreatinin). Nedílnou součástí 
je vyplnění dotazníku, který byl pro tyto účely adaptován dle Programů kvality 
a standardů léčebných postupů z formuláře SF36 (Programy kvality a standar-
dy léčebných postupů, kap. 3/4.2 Měření kvality života – formulář SF 36, 2002) 
a dotazníku Scored-Patient-Generated-Subjectiv Global Assessment – PG-SGA 
(Bauer, J., Capra, S., Ferguson, M. Use of the scored Patient-Generated Subjective 
Global Assessment /PG-SGA/ as a nutrition assessment tool in patients with can-
cer. European Journal of Clinical Nutrition, 2002, 56, 779-785). Dotazník hod-
notí tyto dimenze: změna zdravotního stavu, schopnost fyzických činností paci-
enta, omezení pro fyzické a emoční problémy, sociální funkci, vitalitu, duševní 
zdraví, tělesnou bolest, nutriční stav a gastrointestinální symptomy. Odpovědi 
v  jednotlivých dimenzích jsou kalkulovány do skóre 0–100. Dále je hodnocen 
Karnofského index (Vorlíček, J., Vyzula, R., Adama, Z. Praktická onkologie. Grada, 
2000, s. 339.) a zhodnocení otoků k odhalení případných interferencí antropo-
metrických a bioimpedančních měření.
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Výsledky a závěr
V současné době máme vyšetřeno od dubna 2010 116 pacientů, z toho 28 

pacientů bylo vyšetřeno 3krát a více (tj. paliativní ambulantní péče minimálně 3 
měsíce) a z toho na nutriční podpoře (Nutridrink 200 ml a více denně) bylo 10 
pacientů. Dle dosud dosažených výsledků pacienti na nutriční podpoře dosaho-
vali během opakovaného sledování hodnot srovnatelných se vstupními daty při 
prvním vyšetření v paliativní ambulanci.

 
Práce byla podpořena Výzkumným záměrem MZO 00179906.
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P13 Strategie nutriční podpory v paliativní léčbě 
karcinomu žaludku

Čermáková D.1, Hornová J.2, Kohout P.1, Beneš Z.1, Abrahámová J.2

1II. interní klinika Fakultní Thomayerovy nemocnice s poliklinikou, Praha
2Onkologické oddělení Fakultní Thomayerovy nemocnice s poliklinikou, Praha

Úvod
Vzhledem k  narůstající incidenci onkologických pacientů, kteří v  průběhu 

pokročilého onemocnění, ale i léčby nutričně strádají, je dnes nezbytné zabývat 
se možnostmi enterální výživy, a  to jak cestou perorálních nutričních doplňků, 
tak sondové výživy.
 
Popis případu

40letý pacient s  karcinomem proximální části žaludku, 1/2006 provedena 
gastrektomie, lymfadenektomie, resekce omenta, splenektomie, esofagojej-
unoanastomóza. Peroperačně středně a špatně diferencovaný adenokarcinom 
žaludku difuzního typu s metastázami v šesti lymfatických uzlinách z 25 vyšetře-
ných – pT3, pN1, pMX. Dále adjuvantní a paliativní chemoterapie.

5/2010 pacient přijat na naši kliniku pro progresi kachektizace a nechuten-
ství. Dle gastroskopie 3/2010 průkaz lokální recidivy karcinomu pod anastomó-
zou. Pro minimální perorální příjem indikováno zavedení nasojejunální sondy, 
zahájena plná enterální výživa do celkového energetického příjmu 2000 kcal/
den. Z chirurgického hlediska stav neřešitelný. Dle RTG nález stenózy pod ana-
stomózou. Indikováno zavedení metalického stentu. Pacient dobře toleruje mle-
tou stravu, doplňková enterální výživa sippingem.

 
Závěr

Podání plné či doplňkové enterální výživy u paliativně onkologicky léčeného 
pacienta může významným způsobem pozitivně ovlivnit kvalitu jeho života.
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P14  Výživa onkologických pacientů

Čížková I.

FN Hradec Králové

• všeobecná doporučení při stravě onkologických pacientů
• důsledky nedostatečné výživy
• nejčastější obtíže - vhodný výběr potravin při nechutenství, změněné 

chuti, suchu v ústech, polykacích obtížích, zácpě, průjmech
• sipping
• enterální výživa
• pitný režim 
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P15 Anorexia Nervosa, Anorexia tumorosa - the Need for 
Careful Differential Diagnosis - Case Report 

Navrátilová M.1, Tůmová J.2, Hamrová M.3, Češková E.4, Sobotka L.5

1Department of Psychiatry, Medical Faculty Masaryk University and Faculty 
Hospital Brno Jihlavská 20, 625 00, Brno, Czech Republic 
2Department of Clinical Biochemistry, Medical Faculty Masaryk University and 
Faculty Hospital Brno Jihlavská 20, 625 00, Brno, Czech Republic 
3Department of Nutrition Therapy, Hospital Sv. Anna, Pekarska, Brno, Czech 
Republic 
4Department of Psychiatry, Medical Faculty Masaryk University and Faculty 
Hospital Brno Jihlavská 20, 625 00, Brno, Czech Republic 
5Gerontometabolic Cliníc, University Hospital Hradec Kralove, Charles University, 
Czech Republic

Introduction
Anorexia nervosa and bulimia nervosa are primary psychiatric diseases, 

which can be characterized by food intake problems. 
However, they are complicated  by various somatic  consequences which can 

be lethal in approx. 25–35 percent. These statistical data include all deaths of 
the patients with eating disorders including influence of drug abuse like psy-
chotropic drugs, laxatives, diuretics, thyroid hormones and alcohol. The deaths 
are also caused by suicide which are most frequent in bulimia nervosa.

The mean length of survival is 33 years in these patients.
Uncritical  and poor compliance to a treatment are characteristic features of 

these diseases. Anorexia nervosa and bulimia nervosa are complicated also by 
subsequent malnutrition, primary or secondary amenorrhea and serious hor-
monal and immune malfunction. BMI of these severely malnourish patients is 
12–16 kg/m2.

Objective of our study was to highlight the importance of careful diagnosis to 
differentiate anorexia nervosa from other serious somatic diseases.

Our case report concerns a case of severe tumor-acute lymphoblastic leuke-
mia in a 12 year old girl.

Results
Diagnostic criteria for anorexia nervosa
1) weight loss caused by avoiding foods, after which patients could fatten
2) the perception of themselves as too fat with dogged by the fear of further 
weight gain
3) extensive endocrine disorder involving hypothalamic-pituitary-gonadal axis

Due to the prolonged starvation in the patients with anorexia nervosa leads 
to a gradual adaptation to changes and therefore patients with eating disorders 
almost always have blood tests without significant pathological changes contra-
ry of the somatic disease.

Common sign of severe anorexia nervosa is a reduction of hormonal activity 
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and loss of menstruation, gradually, the loss of immune activity, which can also 
occur even in somatic diagnoses.
Conclusions

We can conclude that it is always necessary to first exclude the diagnosis of 
the serious somatic disease.

In somatic diseases we do not observe as much mental and physical agility.
Patients with MA have a relatively long period of normal facial appearance, 

which contrasts sharply with body gauntness.
Timely resolution of other serious diseases can prevent potentially serious, 

even fatal complications

Disclosure of Interest: I  declare that I  do  not have any affiliation with or 
financial interest in a commercial organisation that poses a conflict of interest. 
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S01 Význam nutričního terapeuta v ošetřovatelské péči

Pavlíčková J. 

FN Hradec Králové

Kdo je nutriční terapeut?
Zdravotnický pracovník, který je připraven samostatně na základě diagnózy 

stanovené lékařem zabezpečit komplexní výživu zaměřenou na uspokojení nut-
ričních potřeb jedince. 

Nutriční terapeut je jediným kvalifikovaným pracovníkem, který sestavuje 
podklady pro léčebnou výživu, hodnotí nutriční stav a  potřeby nemocného, 
sestavuje základní a individuální diety pro nemocné. Pokud je strava v zařízeních 
připravována bez nutričního terapeuta jinou profesí, je porušován zákon. Každé 
zařízení, které poskytuje svým klientům dietní stravování, musí využívat služeb 
nutričního terapeuta, který zajistí nutriční potřeby pro nemocné.

Nutriční terapeut zajišťuje nutriční péči o každého klienta, podílí se na pre-
ventivní péči a  dodržování standardů nutriční péče.V mnoha sociálních nebo 
zdravotnických zařízeních nejsou dodržovány platné předpisy a standardy nut-
riční péče, mnohde chybí nutriční terapeuti. 

Pokud je poskytována léčebná výživa nemocným, musí být připravena tak, 
aby vyhovovala věku nemocných, jejich stravovacím zvyklostem a onemocnění. 
Léčebná výživa je nedílnou součástí léčebně-preventivní péče a strava, kterou 
nemocný dostává, musí odpovídat konzumačním schopnostem nemocného, 
nutriční potřebě a nemocným musí být dobře akceptována.

 
Kdy kontaktovat nutričního terapeuta?

pacient
nutriční screening
pacient malnutriční bez rizika – sestra
s rizikem malnutrice
nutriční vyšetření – NT
pacient malnutriční bez rizika malnutrice
s rizikem malnutrice
nutriční intervence NT  – běžná strava
 – sipping
 – sondová výživa
Nemocný s rizikem malnutrice nebo v malnutrici musí být vyšetřen nutričním 

terapeutem do  24 hodin po  přijetí k  hospitalizaci, a  to nejen v  nemocnicích, 
ale i LDN a ústavech sociální péče. Při nedostatečném příjmu podávané stra-
vy je nutné kontaktovat nutričního terapeuta do 72 hodin. Pro nemocného je 
vypracován návrh, jak živit, zda je nutné přizpůsobit stravu individuální dietou, 
jaké živiny budou upřednostňovány. Zda stačí běžná strava, bude-li potřeba 
doplnit výživu sippingem, nebo dietetickými moduly. Velmi důležité je u těch-
to klientů sledovat množství přijaté stravy, nutné je vedení nutričních protokolů 
po dobu 3 dnů, a pokud je příjem nedostatečný, následuje přesné odvažování 
stravy a doplnění chybějících živin. Chybějící živiny se mohou doplnit klasickými 
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potravinami nebo dietetickými moduly. Každé zařízení, které zajišťuje léčebnou 
výživu, je povinno mít diety sestaveny tak, aby nutriční hodnoty byly adekvátní 
potřebám klientů a aby splňovaly požadavek prevence vzniku nutričních karencí 
a malnutrice. Proto nutriční terapeut provádí energetické a biologické propočty 
diet. Pokud není dieta plnohodnotná, navrhují se adekvátní doplňky stravy. 

Z napsaného lze odvodit, že práce nutričního terapeuta v každém zdravotnic-
kém nebo sociálním zařízení, kde se připravuje dietní strava, je nepostradatelná 
a bez jeho účasti nelze léčebnou výživu připravovat. Je třeba zajistit odbornou 
garanci a počet pracovních úvazků je nutno odvodit podle nutriční problemati-
ky, typů zařízení a vzniku rizika malnutrice u klientů.

Edukace o  dietě je v  kompetenci pouze nutričního terapeuta, žádný jiný 
zdravotnický i nezdravotnický pracovník nemá oprávnění edukovat nemocného 
o jeho stravování. 
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S02 Doplňky výživy při léčbě onkologických onemocnění

Chocenská E.

Oddělení klinické výživy, Fakultní Thomayerova nemocnice, Praha

V široké nabídce potravinových doplňků na našem trhu není lehké se orientovat. 
V rámci snahy ozdravět a podpořit svůj organismus při náročné nemoci i léčbě 
pacienti často přidávají, v dobré víře, k lékům mnoho potravinových doplňků.

To, že je potravinový doplněk výživy povolen Státním zdravotním ústavem 
k  distribuci na  trh, znamená pouze to, že je v  doporučených dávkách prepa-
rát pro lidské zdraví neškodný. Potravinový doplněk je tedy kontrolován, aby 
neškodil organismu, málokde je však při prodeji upozorňováno, že v některých 
případech může potravinový doplněk nežádoucím způsobem měnit účinnost 
standardních léků.

Mezi takovéto doplňky patří například: výtažek z  grapefruitových jader, 
výtažek z česneku, třezalka tečkovaná, gingo biloba, echinacea, kozlík lékařský, 
diskutovaný je extrakt ze zeleného čaje apod. 

V rámci přednášky bude zpracováno, jak s takovými preparáty zacházet.
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S03 Výživa nemocných s nádorovým onemocněním ledvin

Mengerová O. 

ÚOP IKEM, Praha

Několik posledních desetiletí jsme svědky stále se zvyšujícího výskytu nádo-
rových onemocnění. Díky řadě vědeckých poznatků bylo zjištěno, že na vývoji 
nádoru se významně podílejí vlivy zevního prostředí a mezi nimi i výživa.

Vliv výživy je patrný u mnoha různých nádorů, a to nejen u nádorů trávicí tru-
bice. Přibližně 1/3 všech nádorových onemocnění má souvislost s tím, co jíme, 
přičemž v mnoha případech se může jednat o nadměrný příjem stravy, zejmé-
na tuku a  masa a  nedostatečný příjem zeleniny a  ovoce. U  této jedné třetiny 
nádorových onemocnění by s velkou pravděpodobností bylo možno správnou 
výživou vzniku nádoru předejít nebo jej alespoň dočasně oddálit do pozdějšího 
věku.

Pokud nádorové onemocnění již vzniklo, dochází často už na  začátku one-
mocnění k  poklesu příjmu a  nedostatečnému využití stravy. Tomu odpovídá 
skutečnost, že téměř u poloviny nemocných je již při zjištění nádorového one-
mocnění přítomna ztráta hmotnosti a je zhoršený výživový neboli nutriční stav. 
Pokud není tomuto problému věnována pozornost, může se porucha výživy dále 
prohlubovat a oslabovat nemocného, což není pro další léčbu nádoru výhodné.
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S04 Efektivita dietní edukace u onkologických pacientů 
v ambulanci

Hrbková D. a kol. 

Oddělení léčebné výživy, FN Brno

V posledních letech se u nás i ve světě stále více klade důraz na edukaci a edu-
kační proces v ošetřovatelství jako na podstatnou část kvalifikované péče. 

Systematická výchova – edukace pacienta k zodpovědnosti za svůj zdravotní 
stav, poskytnutí co nejlepších znalostí, jakým způsobem ovlivňovat průběh cho-
roby, jak předejít zdravotním komplikacím – se stává součástí úspěšné léčby. 
Nutriční péče a  edukace o  dietě (výživě) sehrává v  tomto léčebném procesu 
důležitou roli. Je nezbytnou součástí nejen prevence, ale má v  řadě případů 
i  léčebný charakter. Snaha naučit pacienta srozumitelnou formou, jak se má 
v  jednotlivých fázích onemocnění stravovat, informovat ho o  výběru potravin, 
potravinových doplňků, o vhodném množství i přípravě pokrmů má za cíl přispět 
k zlepšení kvality života a snížení výskytu komplikací.

Naše Oddělení léčebné výživy dlouhodobě zajišťuje provoz Nutriční poradny 
v nemocnici, která se zabývá uvedenou problematikou. Snažíme se o trvalé zvy-
šování kvality a efektivity dietních edukací a celého edukačního procesu. 

V  roce 2008 jsme podali přihlášku o  grant IGF FN Brno a  získali jsme ho. 
Námi předložený projekt „Efektivita dietní edukace ve FN Brno“ si kladl za cíl 
zjistit, jaká je reálná efektivita dietní edukace, jak ji vnímá pacient, jaké jsou změ-
ny v nutričním stavu z krátkodobého hlediska. Cílem bylo také připravit vlastní 
edukační materiály, postupy a standardy. V prosinci 2010 byl projekt dokončen 
a probíhá zpracování výsledků. Předpokládáme, že výsledky projektu se stanou 
podkladem pro kvalitativní změny i rozvoj kvalifikované nutriční edukační péče.

Ve svém sdělení budu informovat o výsledcích získaných při nutriční ambu-
lantní péči o onkologického pacienta.
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S05 Individualizace nutričního režimu pacienta s CA jícnu

Hubáčková M. 

ÚOP IKEM, Praha

60letý pacient po operačním řešení tumoru jícnu – resekce a spojení end to end 
(FN Motol), s dyslipidémií, arteriální hypertenzí a sekundární malnutricí.

Byl zařazen do péče endokrinologické ambulance Klaudiánovy nemocnice 
MB. Ošetřující lékař kontaktoval nutričního terapeuta, neboť pacient uvádí déle-
trvající nechutenství a občasné potíže při polykání.

Během 14 dnů váhový úbytek 4 kg. Nyní udává váhu 64 kg/178 cm. Od pohle-
du je však zřejmé, že pacient váží méně – pohublý. V současné době odhadu-
ji váhu pacienta v  rozmezí BMI = 19 – podváhu. Základní výživová anamnéza 
sestavena pomocí manželky. Propočítán individuální výživový plán, pacient hos-
pitalizován. Při skladbě jídelního plánu je brán velký zřetel na chutě pacienta – 
nutné obnovit pocit hladu. Po dohodě s ošetřujícím lékaře zařazen 1–2x denně 
nutridrink – pacientem dobře snášen.

Byly určeny nutriční priority:
postupné zatěžování organismu stravou pouze per os, dodržování časového 

rozvržení přijmu stravy
dostatečný zdroj energie, zajistit příjem plnohodnotných bílkovin
zajistit příjem n-3 nenasycených mastných kyselin, jódu a vitaminu D
zdroj vitaminu E a n-6 nenasycených mastných kyselin (20 g rostlinných tuků)
pitný režim = 2,25 l/24 h
 
Denní výživový plán:
sipping – Nutridrink standard 1 x 200 ml/24 h
1 260 kJ + 12 g B + 36,8 g S (13,4 g cukry + < 0,05 laktóza) + 11,6 g T
+
per os – individuální výživový plán
5 740 kJ + 53 g B + 208,2 g S + 43,4 g T
Ošetřující personál u lůžka byl pověřen zpětným monitoringem skutečného 

nutričního příjmu. Pacient byl nakloněn spolupráci, velice si chválil individuální 
přístup a denní konzultaci ohledně skladby individuálního jídelního plánu.

Při zpětné kontrole skutečného nutričního příjmu bylo zjištěno, že pacient 
v globálu přijme 1/3 expedované stravy za den. 3. den monitoringu byl zazna-
menán 80% nutriční příjem.

V této fázi bylo rozhodnuto, že pacient se již rozjedl, a proto není nutný indivi-
duální jídelní plán. Vedoucí nutriční terapeut projekt ukončil z důvodu údajných 
vysokých nákladů na stravu.

Po dohodě s ošetřujícím lékařem ponechán pacientovi alespoň sipping 1x 
denně.

Pacient po  týdnu, kdy mu byla expedována běžná racionální strava z cent-
rální kuchyně, udává  opětovně nechutenství a  problémy s  polykáním, odmítá 
jíst. Primář oddělení vyžaduje nutriční konzultaci. Při pohovoru s pacientem bylo 
zjištěno, že strava z centrální kuchyně dochází v  takové formě, kterou pacient 
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není schopen pozřít – tuhé, nenamleté maso, v  jídelníčku zařazovány pokrmy, 
které pacientovi způsobují zažívací problémy. Během týdne zaznamenám další 
váhový úbytek 2 kg!

Nastaven nový individuální výživový plán – denní konzultace s  pacientem. 
Upřednostňovány pokrmy a suroviny dle aktuální chuti pacienta. Zvýšen příjem 
bílkovin, po  dohodě s  pacientem a  primářem oddělení zvýšen sipping na  2x 
denně. Celkový energetický příjem není nikterak dramaticky zvýšen – s ohledem 
na předchozí „nulový“ příjem a sníženou mobilitu pacienta – zatěžování organis-
mu postupné. Sipping na přání pacienta podáván na druhou večeři. Ráno je pro 
pacienta obtížné nutridrink vypít.

Nový denní výživový plán:
sipping – Nutridrink standard 2 x 200 ml/24 h
2 520 kJ + 24 g B + 73,6 g S (26,8 g cukry + < 0,10 laktóza) + 23,2 g T
+
modulární dietetikum – Protifar 30% roztok 1 x 100 ml / 24 h
474 kJ + 26,55 g B 
+
per os – individuální výživový plán
6 006 kJ + 53 g B + 208,2 g S + 43,4 g T
Skladba celodenního jídelníčku byla prokonzultována s pacientem – obával 

se, že pokud snídaní sní celou, nezbude mu už síla na další jídlo, proto zkonzu-
moval pouze 30 % z expedované stravy. Byl kladen především důraz na obnovu 
pocitu hladu a jako priorita č. 2 bylo zvýšení pitného režimu, neboť pacient vypil 
pouze 1,75 l/24 h.

Po 3 dnech individuálního jídelního plánu pacient sám udává, že od rána se 
těšil na stravu, nemá žádné problémy s polykáním – na vlastní žádost od dalšího 
dne na zkoušku zařazeno maso nemleté.

Současně snížena dávka nutridrinku – postupný převod na stravu pouze per 
os. Pacient po týdnu propuštěn do domácí péče, po 14 dnech nutriční konzul-
tace s NT. V současné době pacient přijímá stravu pouze per os, bez nutnosti 
sippingu. Pravidelné měsíční konzultace s nutričním terapeutem v endokrinolo-
gické ambulanci.

 
Závěr

U nemocných, kteří ztrácejí tělesnou hmotnost, je dnes většinou prvním opat-
řením včasná úprava diety, zabezpečující kvalitní plnohodnotnou výživu se sna-
hou zabránit dalšímu zhoršování výživového stavu a  oslabení nemocného. Je 
třeba zdůraznit, že hubnutí není nezbytnou součástí nádorového onemocnění 
a že je možno mu do značné míry včasným zásahem zabránit nebo jej alespoň 
zmírnit.
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S06 Péče o pacienta po pravostranné hemikolektomii pro 
karcinom colon ascendens. Kazuistika

Dusbabová J.

Klinika gerontologická a metabolická, odd. metabolické péče, FN Hradec Králové 

Kazuistika poukazuje na  76letého muže po  pravostranné hemikolektomii pro 
karcinom colon ascendens. Pooperační průběh byl komplikovaný rozvojem 
septického šoku s  opakovanými revizemi dutiny břišní a  následným vznikem 
mnohočetných píštělí. Nemocnému byla vyšita ileostomie do  laparostomatu. 
Pacient byl přeložen na naši kliniku 2. 9. v septickém stavu, na UPV s potřebou 
katecholaminů a volumexpanze. V dehiscentním laparostomatu nalezena nová 
píštěl, zadrenována na aktivní sání a započaty převazy rány s aplikací hyiodinu. 
Dehiscentní laparostoma mohutně granulovalo s postupným ohraničením ente-
rokutánních píštělí. Výživa byla zajištěna zpočátku parenterální cestou, později 
přechod na EVu. 6. 10. nemocný odpojen od UPV a 20. 10. extubován. 4. 11. 
nemocný přeložen na  naše oddělení. Zde postupně ukončena EVa a  pacient 
převeden na plný perorální příjem, doplněný sippingem. Po náročné ošetřova-
telské péči při kontinuálním odchodu sterkorálního obsahu z píštělí se úspěšně 
podařilo aplikovat stomický systém, čímž byla zajištěna drenáž z laparostomatu. 
Během celého pobytu probíhala několikrát denně pasivní i aktivní rehabilitace. 
Pacient přeložen zpět 20. 12. do nemocnice v Příbrami ve velmi zlepšeném stavu 
– metabolicky i kardiálně kompenzován, chůzi v chodítku zvládal sám.
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S07 Kazuistika – Péče o pacienta s onkologickým 
onemocněním – ca tlustého střeva

Szabová I.

Klinika gerontologická a metabolická, FN Hradec Králové

V kazuistice je popisováno, jak se může vyvinout stav po operaci karcinomu tlus-
tého střeva. Pooperační komplikace vyústily v  resekci velkého úseku tenkého 
střeva a v potíže s přetrvávající enterokutánní píštělí. Pacientku je nutné převést 
na plný parenterální příjem, snížit sekreci z píštěle a připravit k operačnímu řeše-
ní píštěle. Pacientka je po dlouhé hospitalizaci a četných komplikacích úspěšně 
propuštěna domů.
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S08 Přehled domácí parenterální a enterální výživy

Lankašová S.1, Luňáková L.2

1Interní JIP, Klinika gerontologická a metabolická, FN Hradec Králové
2Oddělení ambulantních provozů, FN Hradec Králové

V DPV a DEV došlo od 1. 1. 2010 ke změnám, hlavně co se týče úhrady od zdra-
votních pojišťoven. Podařilo se všechny výživy soustředit pod jedno náklado-
vé středisko a tím se zpřehlednila situace o předepisované výživě v nemocnici. 
Přehledy nám pomáhají získat data pro další jednání s pojišťovnami, ale součas-
ně sledovat nárůst či stagnaci předepisované výživy a hledat rezervy v poskyto-
vané nutriční péči.
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S09 Kazuistika pacientky na domácí parenterální výživě

Kholová P. 

Interní JIP, Klinika gerontologická a metabolická, FN Hradec Králové

Kazuistika 35leté pacientky. Od dětství pyróza, dysfagie. Dg. syndrom familiární 
viscerální myopatie. Stav po četných břišních operacích. Syndrom krátkého stře-
va s nutností domácí parenterální výživy.

V  září 1999 (pacientce 24 let) zahájena domácí parenterální výživa. Ve  27 
letech pacientka otěhotněla a posléze porodila zdravou dceru.

Kazuistika popisuje průběh těhotenství a následné hospitalizace s komplika-
cemi spojenými s domácí parenterální výživou.

V  současné době pacientka hospitalizována pro septický šok při katétrové 
sepsi. Stav je komplikovaný svalovou slabostí při těžké polyneuromyopatii kritic-
ky nemocných. Probíhá intenzivní rehabilitace.
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S10 Kazuistika pacientky s extrémní kachexií

Dlouhá R., Tomášová D.

Interní JIP, Klinika gerontologická a metabolická, FN Hradec Králové

64letá pacientka po  resekci střeva pro abscedovaný karcinom sigmatu. 
Následovalo několik reoperací. Na  naši JIP přijata pro septický šok, dehydra-
taci, kachexii. Zdrojem sepse byl absces na dorsu pravé ruky po flexile. Během 
hospitalizace zjištěn a histologicky potvrzen adenokarcinom v pravé plíci, jde 
pravděpodobně o metastazující proces karcinomu sigmatu. K dořešení je nasta-
vení nutričního režimu při vysokých odpadech z ileostomie s cílem dosáhnout 
dostatečného perorálního příjmu.
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S11 Výživa onkologických pacientů z pohledu NLP

Moudrá A.

Klinika onkologie a radioterapie, FN Hradec Králové

Klíčová slova:
• onkologický pacient
• výživa, nutriční screening 
• malnutrice
• edukace
• ošetřovatelská péče

 
Souhrn:

• ošetřovatelská péče o pacienta se závažným onkologickým onemocně-
ním

• z pohledu ošetřujícího personálu – NLP
• riziko malnutrice u onkologických pacientů
• komplikace aktivní onkologické léčby:
• mukositida, stomatitida
• nauzea, zvracení
• riziko poruchy kožní integrity
• psychické problémy
• snaha o udržení přijatelného fyzického stavu u pacienta s výraznou 
• malnutricí, kvalita poskytované ošetřovatelské péče v  současnosti 

a v minulosti
• edukace: ošetřovatelská péče o PEG 
• příjem stravy do PEGu
• odmítnutí zavedení PEGu pacientem

 
Ošetřovatelské diagnózy:

• deficit příjmu potravy
• únava
• riziko vzniku malnutrice
• porucha kožní integrity
• poškození ústní sliznice
• porucha polykání

 
Závěr:

srovnání kvality poskytované péče dnes a před 20 lety.
 
Použitá literatura:
Vorlíček J., Abrahámová J., Vorlíčková H. Klinická onkologie pro sestry.
Praha: Grada 2006. 328 s. ISBN 80-247-1716-6.
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S12 PEG a onkologický pacient z pohledu nutričního 
terapeuta

Fliegelová M.

IV. interní klinika, VFN Praha

Důvodem k zavedení PEGu u onkologického pacienta je včasné zajištění sondo-
vé výživy při dysfagii.

Pacienta (rodinu) edukuje nutriční terapeut nebo sestra specializovaného 
oddělení nutriční podpory.

Nejdříve vysvětlí ošetřující lékař nebo lékař nutricionista pacientovi (rodině), 
jaký je důvod indikace zavedení sondové výživy a jak bude výkon probíhat.

Po  zavedení PEGu nutriční terapeut (sestra) edukuje pacienta, jak pečovat 
o sondu, podávat výživu a  léky. Seznámí ho s možnými komplikacemi a  jejich 
řešením.

Pacienti dochází na  pravidelné kontroly do  nutriční ambulance a  mají 24 
hodin možnost telefonické konzultace s erudovanou sestrou nebo lékařem.
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S13 Jednotka nutriční podpory a onkologičtí pacienti

Bartoníčková K., Soukupová P.

IV. interní klinika, Jednotka nutriční podpory, VFN Praha

Jednotka nutriční podpory je od roku 2000 součástí IV. interní kliniky Všeobecné 
fakultní nemocnice v Praze. Naše oddělení je specializováno na  intermediální 
péči se zaměřením na poruchy výživy a metabolismu. Skladba klientů, kteří jsou 
hospitalizováni, je velmi různorodá. Bohužel se v posledních letech setkáváme 
s  velkým procentem klientů s  onkologickým onemocněním. Většina pacientů 
k nám přichází z jiných klinik, ale i na našem oddělení dochází k prvozáchytům 
onkologických diagnóz. Ve svém příspěvku bychom rády poukázaly na možnos-
ti přenesení klinické výživy u onkologických pacientů do domácího prostředí. 
Závěrem poukazujeme na několik kazuistik z naší 10leté praxe.
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současném podávání folátů pečlivě monitorovat.
Je zapotřebí pečlivé klinické sledování, popřípadě 
stanovení hladin v plazmě, případně úprava dávko-
vání antikonvulziv během podávání kyseliny listové 
a po vysazení této léčby.
Nežádoucí účinky: Přípravek obsahuje vitamín B1, 
u alergických pacientů může vzácně dojít k rozvoji 
anafylaktické reakce.
Předávkování: Příznaky předávkování jsou nejčas-
těji způsobeny podáním nadměrných dávek vita-
mínu A 
Klinické příznaky: Gastrointestinální obtíže, bolesti 
hlavy, intrakraniální hypertenze, edém papily, psy-
chiatrické příznaky, iritabilita až křeče, zpožděná 
generalizovaná deskvamace.
Klinické příznaky chronické intoxikace: (riziko při 
dlouhodobém podávání vitamínu A v nadměrných 

dávkách osobám bez defi citu): Intrakraniální hy-
pertenze, kortikální hyperostóza dlouhých kostí. 
Diagnóza je založena zpravidla na přítomnosti bo-
lestivých subkutánních otoků končetin. RTG vy-
šetření potvrzuje diafyzální periostální ztluštění 
ulny, fi buly, klavikul a žeber.
Léčba v případě akutního nebo chronického pře-
dávkování: Přerušení podávání přípravku CER-
NEVIT, snížení přísunu kalcia, zvýšení diurézy 
a rehydratace.
Inkompatibility: Je třeba prověřit kompatibilitu s roz-
toky podávanými simultánně stejným infuzním za-
řízením. Úplné informace o inkompatibilitách ne-
jsou k dispozici. Pro další informace kontaktujte 
výrobce.
Doba použitelnosti: 2 roky
Zvláštní opatření pro uchovávání: Uchovávejte při 
teplotě do 25°C. Uchovávejte lahvičky v krabičce, 
aby byl přípravek chráněn před světlem.
Po naředění byla prokázána chemická a fyzikální 
stabilita po dobu 24 hodin při teplotě 25 °C.
Z mikrobiologického hlediska má být přípravek 
použit ihned po rozpuštění. Není-li použit okamži-
tě, doba a podmínky uchovávání přípravku před 
použitím jsou v odpovědnosti uživatele a doba by 
neměla být delší než 24 hodin při teplotě 2°C - 8°C, 
pokud rozpuštění neproběhlo za kontrolovaných 
a validovaných aseptických podmínek.

Držitel rozhodnutí o registraci
BAXTER CZECH spol. s r.o., Praha, Česká republika
Registrační číslo: 76/296/96-C
Datum registrace: 22.5.1996 
Datum revize textu: 23.4.2010

„Výdej přípravku vázán na lékařský předpis. Přípra-
vek není hrazen z prostředků veřejného zdravotní-
ho pojištění“. 

Kontaktní adresa: BAXTER CZECH spol. s r.o.
Karla Engliše 3201/6, 150 00 Praha 5
tel.: +420-225.774.111 fax: 420-225.774.250
www.baxter.cz
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Zlepšujeme výsledky léčby 

Nutricia, a.s.
Na Hřebenech II 1718/10
140 00 Praha 4
infolinka: 800 110 001
e-mail: in for ma ce@nutricia.cz
www.nutricia.cz

Potraviny pro zvláštní výživu – potraviny pro zvláštní lékařské účely.



Jak se lépe připravit na velké operace?
Jak snížit riziko komplikací?
Jak zkrátit dobu hospitalizace
a rekonvalescence?

Zvyšujeme kvalitu života

Nestle Česko s.r.o.
HealthCare Nutrition
Mezi Vodami 2035/31, 143 20 Praha 4, Česká republika
tel.: +420 800 135 135
www.klinicka-vyziva.cz
www.vyzivaprinemoci.cz

Speciální výživa pro zvýšení obranyschopnosti organismu 
před operací i po ní. 

Kdy používat Impact® Oral?
•  Před velkými chirurgickými zákroky (operace nádorů, 

kardiovaskulární operace)
•  Po chirurgických zákrocích
•  Jako přípravu před zahájením onkologické léčby a v jejím průběhu
•  U pacientů se sklonem k infekcím a pomalému hojení ran

Příchutě: tropické ovoce, káva



www.prosure.cz

Speciální enterální výživa  
pro onkologické pacienty

Maligní nádorová buňka

ProSure® obsahující EPA omezuje pokles hmotnosti 
vzniklý v souvislosti s nádorovým onemocněním

ProSure® obsahující EPA omezuje pokles hmotnosti 
vzniklý v souvislosti s nádorovým onemocněním6,7,8

Tvorba prozánětlivých cytokinů
IL-1, IL-6, TNF-α

PIF  
(proteolýzu indukující faktor)

Fáze aktivní
odpovědi ( 

CRP)
Chuť k jídlu

Příjem 
potravy

Normalizace
metabolismu
makroživin

Bazální  
metabolismus

Netuková
tělesná  

hmota (LBM)

EPA - eikosapentaenová kyselina; polynenasycená omega-3 mastná kyselina= účinek ProSure® = patofyziologické pochody

Bližší informace můžete získat na adrese :
Abbott Laboratories s. r. o., Hadovka Office Park, Evropská 2591/33d, 160 00 Praha 6
tel.: +420 267 292 111, fax: +420 267 292 100, e-mail: abbott@abbott.cz

Literatura: 1. Fearon K. at al.:Gut.2003;52:1479-1486. 2. Barber M at al.:Brit 
J Can.1999; 81:80-86. 3. von Mayenfeldt M at al.: Proc Am Assoc Clin On-
col.2002;21:385A. 4. Moses A at al.:Br J Can. 2004;90:996-1002. 5. Davidson 
W at al.:Clin Nutr. 2004;23:239-247. 6. Tisdale MJ at al.:Biochem Pharmacol. 
1991;41:103-107. 7. Wigmore SJ at al.: Nutrition. 1996;96:27-30. 8. Wigmore 
SJ at al.:Br J Canacer 1997; 75:106-109. 9. Abbott, Data on file.
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•   s prokázanou podvýživou  
•   s rizikem vzniku podvýživy, např. před, v průběhu a/nebo po:

- chemoterapii 
- radioterapii 
- chirurgickém zákroku

•   2 balení (2,2 g EPA) denně
•   podávat do té doby, než přestane hrozit riziko podvýživy
•   minimálně 3-4 týdny9

www.prosure.cz

ProSure® je určený onkologickým
pacientům:

Doporučená terapeutická dávka ProSure®

Klinicky ověřené
výsledky ProSure®:
•   podporuje přírůstek hmotnosti1,2

•   podporuje tvorbu svalové hmoty1,2

•   zvyšuje sílu3

•   zlepšuje fyzickou aktivitu4

•   zlepšuje kvalitu života5

Speciální enterální výživa
pro onkologické pacienty s klinicky  
ověřeným imunomodulačním
účinkem EPA

EPA
kyselina 
eikosapentaenová
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