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SOUHRNNÝ PROGRAM
 

Čtvrtek  5. 3. 2015

10.00 – 17.00 Registrace – Chodba II. patro
12.00 – 12.15 Slavnostní zahájení kongresu – Velký sál
20.00 Společenský večer – Banketový sál hotelu Nové Adalbertinum

LÉKAŘSKÁ SEKCE VELKÝ SÁL

12.15 – 13.00 Grantový blok (prezentace projektů AVKV & SKVIMP)
13.00 – 13.15 Přestávka
13.15 – 14.45  Kulatý stůl na téma: Současný stav nutriční péče v nemoc-

nicích a jeho řešení, iniciativa „Optimální nutriční podpora 
pro každého“ (ONKa) a Nutrition Day 2015 v ČR

14.45 – 15.00 Přestávka
15.00 – 16.30 Blok I – Energetický metabolismus
16.30 – 16.45 Přestávka
16.45 – 18.30 Blok II – Nemocné střevo: proliferace a regenerace
18.30 – 18.45 Přestávka
18.45 Plenární schůze SKVIMP

SESTERSKÁ SEKCE MALÝ SÁL

15.00 – 17.00 

Pátek  6. 3. 2015

08.00 – 16.00 Registrace – Chodba II. patro

LÉKAŘSKÁ SEKCE VELKÝ SÁL

08.30 – 10.15 Blok III – Akutní stavy, stres, trauma, zánět
10.15 – 10.30 Přestávka
10.30 – 12.00 Blok IV – Vývoj a výživa dítěte
12.00 – 13.00 Krufova přednáška
13.00 – 14.00 Posterová sekce
13.00 – 14.00 Přestávka na oběd
14.00 – 16.00 Blok V – Domácí parenterální výživa
16.00 – 16.15 Přestávka
16.15 – 18.15 Blok VI – Aterosklerosa a degenerativní choroby
18.15 – 18.30 Přestávka
18.30 – 19.30  Veřejné setkání pracovní skupiny DPV
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Pátek  6. 3. 2015

LÉKAŘSKÁ SEKCE MALÝ SÁL

14.00 – 16.00 Blok VII – Potravinářství
16.00 – 16.15 Přestávka
16.15 – 17.30 Blok VIII – Infekce

SESTERSKÁ SEKCE MALÝ SÁL

09.00 – 11.00

Sobota  7. 3. 2015

08.00 – 10.00 Registrace – Chodba II. patro

LÉKAŘSKÁ SEKCE VELKÝ SÁL

08.30 – 10.30 Blok IX – Dietologie
10.30 – 10.45 Přestávka
10.45 – 12.45 Blok X – Domácí enterální výživa
12.45 Zakončení kongresu
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VĚDECKÝ PROGRAM 
LÉKAŘSKÁ SEKCE

Čtvrtek, 5. 3. 2015  12.15 – 13.00 VELKÝ SÁL

Grantový blok (prezentace projektů AVKV & SKVIMP) 
Moderátor: Kubala T., Kohout P.

G01. Dytrych P., Hoskovec D., Charvát D., Dolejší L., Čurdová K.
  Zlepšení nutričního stavu chirurgických nemocných s onemocněními 

trávicího traktu 
G02.  Tichý M.
  Intenzifikace nutriční intervence v průběhu hospitalizace v Masarykově 

nemocnici v Ústí nad Labem
G03.  Holečková P., Beneš P., Stejskalová V., Červená M., Pála M., Deus M., 

Štěpánek L., Houserová P. 
 Význam individualizované nutriční péče v onkologické ambulanci

Čtvrtek, 5. 3. 2015 13.15 – 14.45 VELKÝ SÁL

Kulatý stůl na téma: Současný stav nutriční péče v nemocnicích a jeho 
řešení, iniciativa „Optimální nutriční podpora pro každého“ (ONKa) 
a Nutrition Day 2015 v ČR
Za přítomnosti předních odborníků z České a Slovenské republiky, zahraničních 
hostů a zástupců vládních organizací bude řešen neuspokojivý stav nutriční 
péče v českých nemocnicích a proběhne seznámení s projekty, které pomohou 
k řešení malnutrice.

Program:
K01.  Sobotka L. 

Současný stav nutriční péče v českých nemocnicích, jeho dopady na pacienta
K02.  Green C.

ONCA (Optimal Nutrition Care for All)- evropský projekt řešení malnutrice
Motto: Every patient who is malnourished or at risk of undernutrition is systematical-
ly screened and has access to appropriate, equitable, high quality nutritional care.

K03.  Kohout P. 
Co přinese zapojení České republiky do evropského projektu řešení malnutrice

K04.  Sobotka L. 
Význam Nutrition Day 2015 v ČR - naše šance získat potřebná lokální data  
pro řešení malnutrice

K05.  Vojík F.
Podpora AVKV v rámci Nutrition Day 2015

K06.  Pospíšil V.
Význam a organizace Nutrition Day 2015 v ČR

Diskuse
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Externí moderátor:
MUDr. Jiří Pěšina

Pozvaní účastníci:
Prof. MUDr. Luboš Sobotka, CSc., předseda SKVIMP ČLS JEP
Doc. MUDr. Pavel Kohout, Ph.D., člen výboru SKVIMP ČLS JEP
MUDr. Václav Pospíšil, člen výboru SKVIMP ČLS JEP pověřený organizací  
Nutrition Day 2015 v ČR

Pozvaní hosté:
prim. MUDr. Milana Šachlová, Česká onkologická společnost ČLS JEP
Mgr. Nina Müllerová, Česká společnost pro akreditaci ve zdravotnictví
MUDr. František Vojík, Asociace výrobců klinické výživy
Doc. MUDr. Dana Müllerová, Ph.D., členka Resortní pracovní skupiny pro podporu 
a ochranu veřejného zdraví a prevenci nemocí a pro implementaci programu 
Zdraví 2020 v ČR, Garant Akčního plánu pro oblast Správné výživy a prevenci 
obezity MZČR
MUDr. Mária Voleková, předsedkyně Slovenskej spoločnosti parenterálnej  
a enterálnej výživy, Slovensko
Dr. Ceri Green, MNI (Medical Nutrition Industry), Nizozemí

Čtvrtek, 5. 3. 2015 15.00 – 16.30 VELKÝ SÁL

Blok I – Energetický metabolismus
Moderátoři: Sobotka L., Soeters P.

01. Sobotka L.
 Energetické cíle nutriční potřeby
02. Soeters P.
 Energy and substrate metabolism in stress situations
03. Krivuš J., Daruľová S.
 Refeeding syndróm
04. Mottl R.
 Plnění energetických cílů na JIP
05.  Kozánek J.
 Výživa a metabolická odpoveď pacientov v intenzívnej starostlivosti

Čtvrtek, 5. 3. 2015 16.45 – 18.30 VELKÝ SÁL

Blok II – Nemocné střevo: proliferace a regenerace
Moderátoři: Kohout P., Plauth M.

06.  Plauth M.
 Nutritional support in bowel disease
07.  Kohout P.
 Bowel rest u Crohnovy choroby dětí i dospělých – jsou nějaké novinky? 
08.  Vejmelka J., Kohout P., Koten J., Beneš Z.
  Klostridiová kolitida – selhání střevního mikrobiomu a úloha fekální 

transplantace
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09. Malíčková K., Brodská H. a kol.
 Markery funkce a integrity střeva
10. Chlebo P., Chlebová Z., Ailer Š.
 Piť či nepiť

Pátek, 6. 3. 2015 08.30 – 10.15 VELKÝ SÁL

Blok III – Akutní stavy, stres, trauma, zánět 
Moderátoři: Těšínský P., Havel E.

11. Těšínský P.
 Protein, energie a další nutrienty ve výživě kriticky nemocných
12.  Kaška M., Martínková J., Havel E.
  Přesuny tekutin v kritickém stavu a problém dávkování antibiotik 
13. Satinský I.
 Autofagie a výživa
14.  Paľko M.
 Špecifické aspekty parenterálnej výživy u pacientov s diabetes mellitus
15.  Slezák M., Popálená J., Voleková M.
 Akútne zlyhanie obličiek u pacientov na DPV
16. Kazda A.
 Dysnatremie – patofyziologie, klinika, terapie

Pátek, 6. 3. 2015 10.30 – 12.00 VELKÝ SÁL

Blok IV – Vývoj a výživa dítěte 
Moderátoři: Szitányi P., Krásničanová H.

17. Mydlilová A.
 Kojení – nejlepší definovaná enterální výživa
18. Smolárová S., Maťašová K., Zibolen M.
 Výživa extrémne nezrelých detí
19. Krásničanová H.
 Minimum pediatrické auxologie
20. Szitányi N., Szitányi P.
 První 3 roky ve výživě – důsledky
21. Marinov Z.
 Obezita od dětství k dospělosti – zdravotní výzva 21. století

Pátek, 6. 3. 2015 12.00 – 13.00 VELKÝ SÁL

Krufova přednáška

22. Dlouhý P.
 Novinky v nutriční toxikologii
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Pátek, 6. 3. 2015 14.00 – 16.00 VELKÝ SÁL

Blok V – Domácí parenterální výživa
Moderátoři: Dastych M., Voleková M.

23.  Dastych M., Šenkyřík M., Dastych M. sr.
 Toxicita manganu u pacientů s DPV
24.  Popálená J., Slezák M., Voleková M.
 Katétrová sepsa u pacientov na DPV
25.  Gojda J., Strenková J., Těšínský P.
  Data z registru domácí parenterální výživy, doplňková a paliativní paren-

terální výživa
26.  Sojka M., Voleková M., Popálená J.
 Antimikrobiálne účinky kyseliny ascorbovej
27.  Malíčková M.
 Činnost pacientského spolku Život bez střeva
28.  Žourek M., Chytilová M., Čechurová D., Česák V., Kovářová K., Rušavý Z.
  Péče o trvalé vstupy pro domácí parenterální výživu - Zátky centrálních 

katetrů

Pátek, 6. 3. 2015 16.15 – 18.15 VELKÝ SÁL

Blok VI – Aterosklerosa a degenerativní choroby
Moderátoři: Teplan V., Bláha V.

29.  Teplan V., Králová Lesná I., Piťha J., Mahrová A., Štollová M.
 Vztah onemocnění ledvin  k ateroskleróze a kardiovaskulárnímu riziku
30.  Vohnout B., Fodor G.
 Eskimo paradox in risk of cardiovascular disease. Facts or Wishful Thinking?
31.  Vítek L.
 Vztah „gut - liver axis“ k metabolickému syndromu a ateroskleróze
32.  Polko J., Krivuš J., Mokáň M.
 Molekuly obezity
33.  Sucharda P.
 Může metabolická chirurgie ovlivnit aterosklerotický proces?
34. Kubát K.
 Výživa hraje rozhodující roli pro vznik a vývoj T2DM

Pátek, 6. 3. 2015 14.00 – 16.00 MALÝ SÁL

Blok VII – Potravinářství
Moderátoři: Sobotka L., Chlebo P.

35. Chlebo P., Chlebová Z., Habánová M., Kopčeková J., Lorková M.
 Quo vadis potravinárstvo
36. Steinhauserová I.
 Je naše maso a masné výrobky kvalitní?



XXXI. Mezinárodní kongres SKVIMP a 1. česko-slovenský kongres klinické výživy

SOUHRNNÝ PROGRAM 13

37.  Šmejkalová V.
  Potraviny a jejich úpravy u nemocných – má dietologie smysl v době 

PZLU?
38.  Habánová M.
  Zhodnotenie aktuálnej spotreby potravín vo vzťahu k zdravotnému stavu 

obyvateľstva SR
39.  Habánová M., Chlebo P., Schwarzová M., Kopčeková J., Gažarová M.
  Zhodnotenie vplyvu pravidelnej konzumácie brusnice čučoriedkovej 

(Vaccinium myrtillus L.)  na biochemické parametre krvného séra vybra-
nej populácie

40.  Pánek J., Sabolová M., Šimková Š., Doležal M., Chrpová D.
  Netradiční tuky a oleje jako  zdroje významných lipofilních látek: Gama-

linolenová kyselina

Pátek, 6. 3. 2015 16.15 – 17.30 MALÝ SÁL

Blok VIII – Infekce
Moderátoři: Sobotka L., Beneš J.

41. Sobotka L.
 Sepse jako metabolické onemocnění
42. Beneš J.
 Moderní diagnostika septických stavů
43. Sojka M.
 Mikrobiálny biofilm – zdroj infekcie
44.  Wilhelm Z., Nováková Z.
 Co je dobré vědět o regulaci minerálů ledvinou u dětí po narození

Sobota, 7. 3. 2015 08.30 – 10.30 VELKÝ SÁL

Blok IX – Dietologie
Moderátoři: Šmejkalová V., Brunerová L.

45. Brunerová L.
 Příjem kalcia a vitamínu D a riziko nefrolitiázy
46. Hrnčířová D.
 Kobalamin a jeho biodostupnost z potravin rostlinného původu
47.  Růžičková L., Tláskal P.
  Zkušenosti s různými programy, které nutriční terapeuti používají ve své 

praxi 
48.  Vohnout B.
 Porovnanie rôznych diétnych stratégií v redukcii telesnej hmotnosti
49.  Chrpová D., Pohořelá B., Pánek J.
  Vliv „moderních“ alternativních výživových směrů na kvalitu dietoterape-

utických doporučení u vybraných diagnóz
50.  Habánová M., Habán M.
 Národná sústava kvalifikácií (NSK) a Výživár špecialista
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Sobota, 7. 3. 2015 10.45 – 12.45 VELKÝ SÁL

Blok X – Domácí enterální výživa
Moderátoři: Kohout P., Voleková M.

51.  Pospíšil V.
  Mají mít požadavky na nutriční licenci pro sipping a domácí enterální 

výživu stejná pravidla?
52.  Horová M., Čermáková D., Vejmelka J., Kohout P.
 Organizace péče o PEG a NJ sondu a efekt edukační aktivity
53.  Voleková M.
 Zásady preskribcie enterálnej výživy v ambulantnej praxi na Slovensku
54.  Lipták P.
 Výživa v ambulantnej praxi všeobecného lekára
55.  Česák V., Žourek M., Čechurová D., Kovářová K., Rušavý Z.
  Porovnání dlouhodobé  enterální výživy a pankreatické diety u pacientů 

s těžkou akutní pankreatitidou, pilotní data  prospektivní randomizované 
studie

56.  Voleková M., Palko M., Kissová V., Štulerová M., Popálená J.
  Nutričný rizikový skríning v nemocniciach – výsledky multicentrickej 

štúdie
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VĚDECKÝ PROGRAM 
POSTEROVÁ SEKCE

Pátek, 6. 3. 2015 13.00 – 14.00

Posterová sekce 

Předsedající: Havel E., Wilhelm Z.

P01.  Bláha M., Rencová E., Langrová H., Studnička J., Rozsíval P.
  Příznivý vliv rheohemaferézy na uchování vrstvy IS/OS fotoreceptorů 

u věkem podmíněné makulární degenerace
P02.  Javorská L., Kujovská Krčmová L., Kučerová K., Solichová D., Kaška M., 

Havel E., Solich P.
  Development of UHPLC-MS/MS chromatographic method for determi-

nation of vancomycin in surgical patients with important sequestration 
of liquids

P03.  Kasalová E., Honegrová B., Měřička P., Straková H., Kujovská Krčmová L., 
Solichová D.

  The effect of Holder pasteurisation and storage on fat soluble vitamins 
in human breast milk

P04.  Kocmanová E., Rak V.
 Kasuistika pacienta s maligním nádorem jícnu
P05.  Křížová J., Kotrlíková E., Kaválková P., Mráz M., Trachta P., Beneš M., 

Vlasáková Z.,  Pelikánová T., Svačina Š., Haluzík M.
  Vliv léčebného vyřazení proximální části zažívacího traktu na metabolic-

ké parametry
P06.  Kujovská Krčmová L., Červinková B., Sobotka L., Solichová D., Melichar B., 

Solich P.
  The new HPLC method for determination of neopterin, kynurenine  

and tryptophan for  monitoring of wound healing process straight  
in the wound

P07.  Lesná J., Tichá A., Hyšpler R., Bláha V., Sobotka L., Musil F., Šmahelová A.
  Polyenové nenasycené kyseliny u obézních pacientů s diabetes mellitus 

1. a 2. typu
P08.  Mencová G.
  Chceme pro naše klienty/pacienty „dostupnou“ stravu? Chtějme „Jídlo 

do ruky“
P09.  Musil F., Blaha V., Ticha A., Hyspler R., Haluzik M., Lesna J., Smahelova A., 

Sobotka L.
  Effects of body weight reduction on plasma fibroblast growth factor 21 

in obese patients with type 1 diabetes mellitus
P10. Pospíšil D., Dastych M., Šenkyřík M.
 Validace měření bioimpedance přístrojem InBody S10
P11. Sabolová M., Ilko V., Pánek J.
 Vznik a distribuce oxysterolů při pečení masa
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P12. Šimková Š., Pohořelá B., Pánek J.
  Vznik oxidovaných mastných kyselin v tepelně namáhaných olejích  

a tucích
P13  Tomešová J., Zemková D., Keslová P., Sedlak P.
 Růst dětí po alogenní transplantaci kmenových krvetvorných buněk
P14.  Tomíška M., Ondrušová K., Anteková J., Fišarová D., Jarkovský J. 
  Program zlepšení nutriční péče a snížení výskytu malnutrice na lůžkovém 

nemocničním oddělení
P15.  Wohl Petr, Wohl Pavel, Kopecký J., Klemetová M., Zídková K., Baštová H., 

Peregrin J., Froněk J., Oliverius M., Pelikánová T.
  Indikace transjugulárního portosystémového shuntu (TIPS) před rekon-

strukcí abdominální  katastrofy u nemocné s jaterní cirhozou na domácí 
parenterální výživě se syndromem  krátkého střeva a hypothyreozou– 
kasuistika

P16.  Rambousková J., Binder M., Anděl M.
 Nutriční intervence u seniorů
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VĚDECKÝ PROGRAM 
SESTERSKÁ SEKCE

Čtvrtek, 5. 3. 2015 15.00 – 17.00

předsedající: Kholová P., Adámková V.

01. Adámková V.
 Ošetřování onkologických ran
 III. interní gerontometabolická klinika, FN Hradec Králové
02. Andrášková V.
 Možnosti poskytování nutriční péče
 Masarykův onkologický ústav, Brno 
03. Mengerová O., Baštová H., Wohl Petr
  Dietní opatření jako prevence jaterní encefalopatie při syndromu krátké-

ho střeva - kazuistika
 IKEM, Praha
04. Trojanová M.
 Výživa těhotných a kojících žen
 Fakultní nemocnice Hradec Králové 
05. Mencová G.
  Jak nakrmit staršího pacienta s demencí? Od teoretických problémů 

k praktickým krokům.
  Domov pro seniory Zastávka
06. Ondrušová K.
  Problém dysfagie a její systematické řešení
  Oddělení léčebné výživy, FN Brno
07. Krajíčková K. 
  Historie a budoucnost oboru Nutriční terapeut
   MEDICON Hospitals, s.r.o., Praha

Pátek, 6. 3. 2015 09.00 – 11.00

předsedající: Kholová P., Pavlíčková J.

08. Borkovcová J.
 Nejčastější chyby při léčbě diabetu
 III. interní gerontometabolická klinika, FN Hradec Králové
09. Seidlová G.   
 Co nás trápí u pozdních komplikací pacientů s diabetem
 III. interní gerontometabolická klinika, FN Hradec Králové
10. Hloušková H.
 Výživa při gestačním diabetu
 Fakultní nemocnice Hradec Králové
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11. Pavlíčková J.     
 Nutriční podpora u dětí
 III. interní gerontometabolická klinika, FN Hradec Králové
12. Novotná R., Skalová E.
 Crohnova choroba u dětí
  Oddělení větších dětí 2. patro, Dětská klinika LF UK a FN Hradec 

Králové 
13. Sýkorová M.
 Ošetřovatelský proces u nemocné se syndromem krátkého střeva 
 III. interní gerontometabolická klinika, FN Hradec Králové
14. Šenbauerová M.
 Problematika ošetřování dlouhodobých centrálních žilních katétrů
 I. interní klinika FN Plzeň
15. Kovářová K., Rušavý Z., Šenbauerová M.
 Edukace domácí parenterální výživy
 Nutriční centrum, I. interní klinika FN Plzeň
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LÉKAŘSKÁ SEKCE
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G01 Zlepšení nutričního stavu chirurgických nemocných 
s onemocněními trávicího traktu

Dytrych P., Hoskovec D., Charvát D., Dolejší L., Čurdová K.

 

Cílem projektu bylo rutinní zavedení nutriční intervence v perioperačním ob-
dobí aložené na enterální výživě podávané NJS do léčebného schématu, resp. 
zlepšení nutričního stavu chirurgických nemocných s onemocněními trávicího 
traktu.

V období 5/2013 - 5/2014 bylo zařazeno 50 pacientů převážně s gastrointes-
tinálními malignitami splňujícími námi navržená kritéria podvýživy. U těchto pa-
cientů byla zavedena obvykle domácí předoperační nutriční podpora ve smyslu 
sippingu, nutriční intervence formou enterální výživy pokračovala u většiny pa-
cientů do plné perorální realimentace. Kontrolní soubor byl vytvořen skupinou 
25 pacientů operovaných ve stejném období, kteří byli k elektivním výkonům 
indikováni bez preoperační nutriční intervence, ale splňovali také identické pa-
rametry podvýživy. U těchto pacientů nebyla pooperačním období enterální vý-
živa indikována, nutriční intervence byla prováděna většinou parenterálně, dle 
zhodnocení ošetřujícího lékaře. Zastoupení  jednotlivých diagnóz, chirurgických 
výkonů i demografické ukazatele byly přibližně stejné jako ve sledované skupině 
pacientů.

Výživové parametry (BMI, CB, albumin) byly sledovány před zahájením nutrič-
ní intervence, což představuje rozmezí 14-7 dní před plánovaným chirurgickým 
výkonem. Další interval k stanovení parametrů představoval 7. pooperační den 
(vyjma sledování BMI). Stejné údaje byly zjišťovány 30 dní po operaci. Dále byla 
sledována doba k návratu střevní peristaltiky, první stolice od operace., návrat 
k  plnému perorálnímu příjmu (pevné dietě). Doba hospitalizace, pooperační 
komplikace, komplikace spojené s enterální či parenterální výživou.

Předoperační nutriční přípravu absolvovalo 76 % pacientů. Ostatní z  nej-
různějších důvodů  tuto nepodstoupili, či lze pochybovat o  její plné realizaci. 
Nutriční intervence byla u  většiny pacientů indikována z  důvodů krátkodobé 
podvýživy způsobené nemocí. Nejnižší BMI ve značně nesourodém souboru do-
sahovali pacienti s nespecifickými střevními záněty, mezi ostatními byly i pacien-
ti s nadváhou, trpící aktuálně hypoproteinémií. V obou sledovaných skupinách 
byl na kontrolách po 30 dnech od operačního výkonu zaznamenán obdobný 
průměrný váhový nárůst. Tento trend analogicky doprovázejí výsledky krevních 
proteinů. Komentář těchto výsledků je však opět vzhledem k nesourodosti dia-
gnóz obtížný. Výrazného váhového nárůstu dosáhli pacienti po střevních resek-
cích pro nespecifické střevní záněty, event. pacienti se symptomatickými tumory 
dolní části GIT. Nevýznamné positivní změny a dokonce i  zhoršení parametrů 
pak bylo zaznamenáno u pacientů po velkých výkonech pro malignity v oblas-
ti žaludku, duodena a  slinivky. V  experimentální skupině byla morbidita 27% 
v kontrolní 22%. Co se týče poruch hojení střevní, střevně-pankreatické či biliár-
ní anastomózy, v obou skupinách byl zaznamenám procentuálně stejný počet, 
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tedy 2 případy v experimentální skupině, jeden případ v kontrolní. In-hospital 
letalita byla zaznamenána jen v 1 případě v experimentální skupině (CMP).

Enterální výživa je bezpečnou metodou nutrice, nepřináší komplikace me-
tabolické ani spojené se zaváděním nazojejunální sondy. Pacienty je obvykle 
dobře tolerována. Oproti parenterální výživě nezatěžuje pacienty rizikem katet-
rové sepse a potenciálních komplikací  spojených se zaváděním a přítomností 
centrálního žilního katetru. Časné zatížení pacienta enterálním příjmem se může 
podílet na  rychlejší restituci střevní pasáže a  na urychlení perorálního příjmu 
v pooperačním období, což ve výsledku může vést i ke zkrácení doby hospitali-
zace. Zavedení enterální výživy časně po operaci nezvyšuje riziko chirurgických 
komplikací výkonů, jako jsou např. poruchy hojení anastomóz apod.

Projekt uskutečněn za pomoci podpory Asociace výrobců klinické výživy.
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G02 Intenzifikace nutriční intervence v průběhu 
hospitalizace v Masarykově nemocnici v Ústí nad Labem

Tichý M.

Krajská zdravotní, a.s. – Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, o.z., Nutriční 
ambulance

Epidemiologická data týkající se energeticko-proteinové malnutrice v  ne-
mocnicích EU se v  posledních letech v  zásadě nemění a  týkají se zhruba tře-
tiny hospitalizovaných. Jelikož jsou používány různé metodiky k  identifikaci 
malnutrice, jsou přímá porovnání uváděných dat obtížná. Při aplikaci metodiky 
„Malnutrition Universal Screening Tool“ (MUST) při příjmu nemocných do ne-
mocnice byl v řadě případů zaznamenán výskyt malnutrice přes 40 %.

Screeningovým šetřením byla v Masarykově nemocnici (MN) zjištěna bodová 
prevalence malnutrice 23 % v roce 2008 a 29 % v roce 2009. Zdokumentovaná 
nutriční intervence se týkala 38 % pacientů v malnutrici v roce 2008 a 49 % v roce 
2009. Do  konce roku 2012 nebyl tedy standardizovaný screening malnutrice 
v MN plošně zaveden.

 S úmyslem intenzifikace nutriční intervence v průběhu hospitalizace v MN byl 
vypracován příslušný projekt, který posléze získal i grantovou podporu AVKV. 
V rámci něj nejprve za využití nástrojů AGREE a ADAPTE byla zvolena metodika 
MUST k plošnému screeningu dospělých nemocných přijímaných do nemocni-
ce. Následně byl vyjednán souhlas s českou lokalizací a bezplatným nekomerč-
ním využíváním s držitelem vlastnických práv – NHS Foundation Trust ve Velké 
Británii. V dalším kroku byla realizována implementace MUST do nemocniční-
ho informačního systému (NIS) – CGM CLINICOM. Souběžně probíhala školení 
zdravotnického personálu a byla realizována interní mediální kampaň zaměřená 
na osvojení si metodiky MUST. Následně byl tento plošný screening inkorporo-
ván spolu s klinickými audity jeho realizace do řízené dokumentace a procesní-
ho řízení v MN.

 V navazující etapě byl MUST začleněn do NIS – FONS AKORD v další z nemoc-
nic Krajské zdravotní, a.s. (KZ), a to v nemocnici Děčín. V současné době probí-
hají přípravy na implementaci do identického NIS v nemocnicích Teplice, Most 
a Chomutov. Jelikož počátkem roku 2015 MN přešla na NIS FONS ENTEPRISE, 
který má být výhledově platformou pro celou KZ, byl MUST již od počátku začle-
něn i do tohoto NIS tak, aby byla zachována kontinuita screeningu a navazující 
nutriční intervence.

 V průběhu roku 2013 se jevila data v NIS v MN velmi optimisticky. Nutriční 
intervence narostla na  68 %. Poněkud zarážející byl pokles detekovaných ne-
mocných v malnutrici na 20 %. Vysvětlení přinesl plánovaný klinický audit. Ten 
detekoval tato nejčetnější pochybení: v 18 % byla použita antropometrická data 
sdělená pacientem a  nebylo provedeno vlastní měření váhy a  výšky a  u  2 % 
nemocných nebyla provedena korekce přítomných končetinových amputací. 
Po revizi těchto zkreslujících údajů byla úroveň malnutrice v MN u přijímaných 
dospělých nemocných cca 30 %.
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Lze tedy konstatovat, že množství pacientů v malnutrici přicházejících do ne-
mocnice je víceméně konstantní, ale zavedení plošného screeningu a navazují-
cích opatření přispělo ke zvýšení dosažitelnosti nutriční intervence pro potřebné 
nemocné. Současně je však třeba mít na paměti, že pokud plošný screening není 
provázán s kontinuální edukací a evaluací bude jeho přínos významně oslaben.

 Práce byla podpořena gratem AVKV 2012 a  část výsledků byla prezen-
tována na  Annual Conference 2014 Canadian Nutrition Society v  St John´s, 
Newfoudland, Canada.
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www.adapte.org/rubrique/manual-and-tools.php>
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G03 Význam individualizované nutriční péče v onkologické 
ambulanci

Holečková P., Beneš P.*, Stejskalová V., Červená M., Pála M., Deus M., 
Štěpánek L., Houserová P.

ÚRO, Nemocnice Na Bulovce, Praha, *Interní odd., Nemocnice Na Homolce, 
Praha

Cíl práce: Porovnat vývoj nutričního stavu pacientů během probíhající proti-
nádorové léčby mezi skupinou s běžnou nutriční péčí velké městské nemocnice 
(skupina kontrolní, K) a skupinou s individualizovanou péčí nutričním terapeu-
tem (skupina intervenční, I). Inspirací byla obdobná práce s individualizovanou 
nutriční péčí u interně nemocných (1).

Pacienti:
Zařazeni byli všichni noví nemocní přicházející k ambulantní léčbě do ÚRO 

NNB Praha s histologicky ověřeným karcinomem, s výjimkou pacientů s nutrič-
ně nízce rizikovými nádory (karcinomy prsu, prostaty a kůže), pokud bylo jejich 
vstupní nutriční riziko podle PSNPO ČOS rovno nejméně 2 bodům (2-4 body). 
Vyloučeni byli nemocní s již zavedenou/plánovanou PEG a pacienti s aktuální/
plánovanou hospitalizací.Z celkových 590 vyšetřených nemocných bylo do ko-
nečného hodnocení zařazeno 82 pacientů (62 mužů a 20 žen, průměrný věk 62 
let), z nichž 33 pacientů bylo randomizováno do skupiny K a 49 do skupiny I. 
Obě skupiny měly srovnatelný poměr pohlaví, průměrný věk, zastoupení jed-
notlivých diagnóz (38% tvořily nádory hlavy a krku, 14% nádory plic, 17% nádory 
jícnu a žaludku, 18% nádory dalších části GIT a 13% ostatní nádory) i rozložení 
plánovaných záměrů léčby (kurativní vs. paliativní).

Metody:
Vstupně bylo hodnoceno nutriční riziko (skóre dle PSNPO), hmotnost, BMI, 

performance status dle WHO a síla stisku ruky dynamometrem.
V intervenční skupině „I“ následovalo 60 dní individualizované nutriční inter-

vence nutriční terapeutkou: na  základě třídenního anamnestického jídelníčku 
byl určen aktuální kalorický i proteinový příjem nemocných a porovnán s cílovou 
hodnotou 1 g proteinu a 30 kcal energie na kg hmotnosti, k  jejímuž dosažení 
směřovalo nutriční poradenství včetně doplňkového sippingu. Volba přípravku 
byla zcela podrobena dosažení cíle a  tedy individuální. Pacienti v  intervenční 
skupině „I“ byly kontrolováni po 2 týdnech po celé intervenční období, vždy byly 
hodnoceny parametry uvedené výše a navíc aktuální výše kalorického a protei-
nového příjmu a skutečná spotřeba sippingu. Intervenční strategie se mohla při 
každé návštěvě měnit podle situace.

Následoval 90 denní follow-up a to jak ve skupině intervenční tak i kontrolní. 
Při návštěvách bylo kromě výše zmíněných parametrů hodnoceno předčasné 
ukončení léčby, neplánované hospitalizace, infekční komplikace a mortalita.
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Výsledky:
Detailní statistické vyhodnocování právě probíhá a bude součástí kongreso-

vé prezentace.
Předběžně lze již nyní říci, že individualizovaná nutriční intervence (ve srov-

nání s kontrolní skupinou) vedla k významně vyššímu příjmu bílkovin i energie, 
udržela hmotnost nemocných a především zabránila poklesu svalové síly. Byla 
prokázána signifikantní závislost svalové síly na  příjmu bílkovin, nikoli kalorií. 
Intervenční skupina měla proti kontrolní výrazně menší výskyt infekcí.

Literatura:
Starke J et al.: Short-term individual nutritional care as part of routine clinical set-
ting improves outcome and quality of life in malnourished medical patients.  
Clinical Nutrition 30 (2011) 194-201

Práce byla financována grantem AVKV.
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   Kulatý stůl na téma: Současný stav nutriční péče 
v nemocnicích a jeho řešení, iniciativa „Optimální 
nutriční podpora pro každého“ (ONKa) a Nutrition Day 
2015 v ČR

Pospíšil V., Novák F.*

Interní odd. Nemocnice Ostrov, (*) IV. interní klinika, 1. LF UK a VFN v Praze

Podvýživa v  nemoci je závažným medicínsko-společensko-ekonomickým 
problémem, který zhoršuje výsledky zdravotní péče a kvalitu života nejen po-
stiženým, ale často i  jejich blízkým. Finanční dopady malnutrice v  nemoci lze 
na úrovni ČR aktuálně odhadnout pouze přenesením výsledků studií v ostatních 
zemích EU. Tyto dodatečné prostředky jsou vynakládány především z rozpočtů 
na zdravotní a sociální péči při léčbě malnutricí způsobených komplikací a  je-
jich následků. Pacienti a zejména pacienti s malnutricí, kteří dostávají adekvátní 
nutriční podporu, prospívají lépe. Pro výsledek řešení jakéhokoli zdravotního 
problému je žádoucí synergie tří složek: léčba základního onemocnění  + výži-
va + rehabilitace. Vynechání kterékoli z těchto tří významně oslabuje dosažené 
výsledky léčby. V praxi řady lůžkových zařízení (nemocnic, LDN, DPS) je však vý-
živa pacientů  nahlížena jako „hotelová služba“ a je považována často za méně 
důležitou. Nutriční screening (vyhledávání jedinců v riziku malnutrice) se v ČR 
sice stal díky akreditacím nedílnou součástí chorobopisu, ale samotná nutriční 
péče už akreditována není. Pro kvalifikovanou diskusi v rámci ČR je však v sou-
časnosti málo argumentů ne proto, že by komplexní přístup nepřinášel pozitivní 
výsledky, ale protože nejsou k dispozici kvalitní národní data která by uvedené 
argumenty podpořila.  V některých zemích EU však tato data existují. Například 
na kongresu ESPEN 2014 prezentoval M. Elia porovnání výsledků sledování ná-
kladové efektivity časného vyhledávání a řešení podvýživy u pacientů publiko-
vané v roce 2005 a výsledky publikované v UK v 2012 skupinou NICE (National 
Institute of Health and Care Excellence)1. Prezentovaná data shodně ukazují, že 
časné vyhledávání a léčba malnutrice (v UK standard kvality NICE QS24) snižuje 
náklady na zdravotní služby o 71.800 GBP na 100.000 léčených. Jde o čistý zisk, 
tedy skutečnou úsporu po odečtení všech nákladů na vyhledávání a léčbu pod-
výživy včetně nákladů na podanou klinickou výživu. Respektování QS24 přineslo 
současně zkrácení průměrné doby pobytu v nemocnici o 1 den2. 

Ve snaze přenést tyto pozitivní zkušenosti i do ostatních evropských zemí při-
pravili členové ENHA (European Nutrition and Health Alliance) – sdružení pro-
fesních a zájmových organizací se společným cílem zlepšit stav výživy a bojovat 
proti nebezpečí podvýživy v nemoci – kampaň ONCA (Optimal Nutritional Care 
for All). Cílem této kampaně je pomoc vývoji národních plánů nutriční péče 
v jednotlivých zemích Evropy3.  Součástí těchto plánů by mělo být zejména sys-
tematické vyhledávání osob v nutričním riziku a pro tyto osoby následné přijetí 
individuálních opatření v prevenci a  léčbě malnutrice na všech úrovních zdra-
votní a sociální péče.  Zahajovací konference ONCA se konala v listopadu 2014 
v Bruselu. Na  této konferenci bylo konstatováno, že 33 milionů občanů EU je 



XXXI. Mezinárodní kongres SKVIMP a 1. česko-slovenský kongres klinické výživy

LÉKAŘSKÁ SEKCE 27

ohroženo nebo trpí malnutricí, malnutrice zvyšuje náklady na léčbu o 170 mili-
ard EUR ročně a že povědomost o těchto faktech je mizivá a řešení nesystema-
tické. Cílem je dosáhnout, aby optimalizace výživy byla integrální součástí zdra-
votní péče ve všech zemích Evropy. Aktuální cíle jsou individualizovány podle 
konkrétních zemí, jde zejména vyhledávání markerů efektivity, edukace na všech 
úrovních, zapojení monitoračních nástrojů do akreditačních kriterií, osvěta mezi 
organizátory, zákonodárci a rozhodujícími institucemi a další. 

Společnost klinické výživy a  intenzivní metabolické péče (SKVIMP) ČLS JEP 
se chce spolu s dalšími odbornými, profesními a zájmovými sdruženími přihlá-
sit ke kampani ONCA na národní úrovni iniciativou s názvem „Optimální nutrič-
ní péče pro každého“ (ONKa) a využít  zkušeností z již probíhajících programů 
v ostatních evropských zemích.  

 V  současnosti se v  rámci iniciativy ONKa hledají nástroje a cesty, jak získat 
validní argumenty pro diskusi s  poskytovateli zdravotních a  sociálních služeb 
tak, aby optimální nutriční intervence se stala součástí postupů na všech úrov-
ních péče v ČR a nebyla jen „popelkou“, jako zatím často bývá. Za nejdůležitější 
z prvních kroků v rámci iniativy ONKa je uspořádání projektu NutritionDay 2015 
v ČR (ND). Cílem tohoto projektu je zmapování nutriční péče v lůžkových zaří-
zeních. V jeden den, 19.11.2015, se na všech zúčastněných pracovištích vyplní 
jednoduché dotazníky, kterými se anonymně u  každého pacienta zaznamená 
charakter choroby, stav výživy, schopnost přijímat potravu a poskytnutá nutriční 
péče. U některých skupin se navíc zaznamená výsledný stav po 30 (60) dnech. 
ND 2015 předpokládá navíc získávání údajů z onkologických lůžkových oddě-
lení. V roce 2014 bylo do ND celosvětově zapojeno 53 zemí a data byla získána 
od 169055 pacientů v 1993 centrech, resp. na 5357 jednotkách4.  

[1] NICE  - www.nice.org.uk
[2] QS24 - www.nice.org.uk/guidance/qs24
[3] ENHA - www.european-nutrition.org  
[4] ND – www.nutritionday.org 
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01 Energetické cíle nutriční potřeby

Sobotka L.

III. interní gerontometabolická klinika, Fakultní nemocnice Hradec Králové; 
Lékařská fakulta UK v Hradci Králové

 Dosud vžitý názor předpokládá, že nutriční podpora by měla pokrývat ener-
getický výdej. Na nutriční potřebu však nelze hledět pouze z hlediska energe-
tického výdeje, ale primárně z hlediska energetických potřeb. To je dáno sku-
tečností, že lidský organismus je schopen ukládat energetické zásoby, které 
mobilizuje v okamžiku, kdy není zajištěn příjem potravy. Z hlediska nutriční pod-
pory je třeba mít na paměti následující skutečnosti:
• Organismus je schopen čerpat energii z vlastních energetických zásob
• Energetické zásoby pro dlouhodobé hladovění jsou reprezentovány tukovou 

tkání
• Množství substrátů uložených v  kosterním svalu je závislé na  funkci. Nelze 

akumulovat svalovou hmotu bez tělesné aktivity.
• Během stresové situace dochází k uvolňování proteinů ze svalů
• Tělesný klid vede ke ztrátě svaloviny
• Hojení je možné zajistit i při negativní energetické bilanci

 Z uvedených skutečností vyplývá, že při zahájení nutriční podpory je třeba 
vždy znát její cíle. Oxidace nutričních substrátů není totiž dána pouze jejich po-
dáváním, ale jejich vzájemnou skladbou a funkčním stavem organismu. Glukóza 
téměř vždy inhibuje oxidace vlastních kyselin, avšak obrat glukózy není dán pou-
ze jejím podáním. Respirační kvocient vyšší než 1 může signalizovat zvýšenou 
lipogenezi, ale současně nás může informovat o převaze anabolických a jiných 
procesů (nárůst tělesné svaloviny). Indikace množství přijaté energie by se měla 
řídit následujícími zásadami:

A energetický příjem nižší než energetický výdej
• Časná fáze realimentace
• Redukce tělesné hmotnosti před operací

B energetický příjem stejný jako energetický výdej
• Nutriční podpora ve vyrovnaném stavu
• Pobyt na jednotce intenzivní péče

C energetický příjem vyšší než energetický výdej
• Rekonvalescence po akutním onemocnění
• Rehabilitace s cílem nárůstu svaloviny
• Rostoucí děti a novorozenci
• Léčba těžké podvýživy, pozdní fáze rehabilitace
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03 Refeeding syndróm

Krivuš J., Daruľová S.

Martin

 Refeeding syndróm je syndróm, pri ktorom pozorujeme klinické príznaky 
vychádzajúce z poruchy metabolizmu vody, cukrov, deficitu vitamínov, hypo-
fosfatémie, hypokaliémie, hypomagnezémie u  pacientov po  obnovení ente-
rálnej alebo parenterálnej výživy, po dlhodobom hladovaní a poklese telesnej 
hmotnosti. Prvý raz bol popísaný u  vojnových zajatcov počas druhej svetovej 
vojny, ktorí dlhodobo hladovali a u ktorých sa po obnove p.o. príjmu rozvinul 
klinický obraz kardiálneho zlyhania. Incidencia RFS je 48 % (1), 34 % u JIS paci-
entov (2), 9.5 % malnutričných pacientov pri gastrointestinalnej fistule (3), 25 % 
pacientov s malígnim ochorením (4). Klinicky sa refeeding syndróm manifestu-
je rôznym stupňom kvalitatívnej a kvantitatívnej poruchy vedomia, motorickým 
deficitom,srdcovým zlyhávaním, poruchami srdcového rytmu, respiračnou in-
suficienciou, hematologickými zmenami.V kazuistike prezentujeme pacientku 
u ktorej došlo po obnovení výživy k „nevysvetliteľnej“ poruche vedomia na úrov-
ni GCS 3b, s laboraórne prítomnou závažnou hypofosfatémiou, hypokaliémiou 
a  hypomagnezinémiou a  následnou obnovou vedomia na  úroveň GCS 15b. 
po úprave minerálového dysbalancu.

Kľúčové slová: Refeeding syndróm, hypofosfatémia, hypokaliémia, hypo-
magnezinémia, malnutrícia, hladovanie.

Literatúra:
[1] Hernandez-Aranda JC, Gallo-Chico B, Luna-Cruz ML, Rayon- Gonzalez MI, Flores-
Ramirez LA, Ramos MR. Malnutrition and total parenteral nutrition: a cohort study to de-
termine the incidence of refeeding syndrome. Rev Gastroenterol Mex 1997;62:260–5.

[2] Marik PE, Bedigian MK. Refeeding hypophosphatemia in critically ill patients in an 
intensive care unit. A prospective study. Arch Surg 1996; 131:1043–7.

[3] Fan CG, Ren JA, Wang XB, Li JS. Refeeding syndrome in patients with gastrointesti-
nal fistula. Nutrition 2004;20:346–50.

[4] Gonza´lez A´ vila G, Fajardo Rodrı´guez A, Gonza´lez Figueroa E. Incidence of re-
-nourishment syndrome in patients with cancer who receive artificial nutrition trea-
tments. Nutr Hosp 1996;11:98–101.
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04 Plnění energetických cílů na JIP

Mottl R.

Interní JIP, 3. interna, FN Hradec Králové

Stanovení energetických cílů v intenzivní péči je přísně individuální. Vychází 
se přitom nejen z  výšky, hmotnosti, věku a pohlaví pacienta, ale též z nutriční-
ho stavu při přijetí, tíže akuktního onemocnění a  doprovázejících komorbidit. 
Nutriční cíl se mění i v průběhu onemocnění a samotného pobytu na JIP. V úvo-
du v akutní těžké fázi onemocnění je potřeba energetického krytí spíše nižší, na-
opak ve fázi regenerace a rekonvalescence dodávku energie navyšujeme. U pa-
cientů v intenzivní péči je potřeba brát ohled na pacienty s extrémní podvýživou 
(BMI pod 18) i na pacienty morbidně obesní (BMI nad 35), abychom neudělali 
chybu při správném stanovení jejich energetických potřeb. Dle tíže onemocnění 
měníme poměr dodávané energie ( v kcal) a dodávaných bílkovin (v gramech 
dusíku), přičemž tento poměr u nejtěžších pacientů by měl být méně než 100:1. 
Zároveň je důležitá metodika stanovení klidového i celkového energetického vý-
deje, kde se opakovaně ukazuje nepřímá kalorimetrie jako nepřesnější způsob 
stanovení, který je však podmíněn potřebným technickým vybavením, erudo-
vaným personálem s dostatkem času na měření. Energetické potřeby jsou v in-
tenzivní péči nejčastěji kryty formou enterální výživy, což je preferovaný způsob 
dodávky energie. Je však potřeba důsledně sledovat skutečně podanou dávku 
enterální výživy, protože bylo opakovně prokázáno, že v praxi podaná dávka en-
terální výživy činí  pouze 50-60% dávky předepsané. Pokud jsou pochybnosti 
o funkci zažívacího traku a toleranci enterální výživy, je rozhodně namístě zvážit 
doplňkovou či plnou parenterální výživu, abychom dosáhli  energetického cíle. 
Opakovaně bylo totiž prokázáno, že kumulovaný energetický deficit v intenzivní 
péči je spojen s nepříznivými klinickými důsledky.
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05 Výživa a metabolická odpoveď pacientov v intenzívnej 
starostlivosti

Kozánek J.

OAIM Považská Bystrica

 Kritické ochorenie, trauma, veľká operácia indukujú výrazné zmeny fyziolo-
gického stavu alteráciou metabolizmu a indukciou zápalovej odpovede.

 Daný stav označujeme pojmom „ metabolický stres“.
 Správnu nutričnú podporu týchto pacientov chápeme ako terapeutickú inter-

venciu, ktorá má za cieľ:
1. priaznivým modulovaním metabolickej odpovede na stres zmierniť ná-

sledné metabolické komplikácie a prozápalový obraz metabolizmu,
2. zabrániť v čo najväčšej miere strate kostrového svalstva.

 Človek nie je metabolicky vyvinutý, aby prežil prolongovaný pobyt na jednot-
kách intenzívnej starostlivosti. Príroda praje silnejším.

 Počas pobytu na JIS pacient prekonáva niekoľko fáz metabolicko-inflamatóz-
nej odpovede na kritické ochorenie a traumu. Mervyn Singer a spol. rozlišujú tri 
fázy: akútna fáza, chronická fáza, uzdravovacia ( recovery) fáza, doplnené o pred-
traumovú fázu (preinjury .

 Naša nutričná starostlivosť by sa mala prispôsobiť evolúcii metabolickej od-
povede na traumu – cielená na fázy.

 Pochopenie metabolickej odpovede na  traumu spolu so sledovaním kli-
nických trialov venujúcich sa výžive poskytuje návod pre primeranú nutričnú 
podporu, tak aby sme dodali správne nutrienty v správnom čase a v správnom 
množstve.

 Schopnosť odolať sepse je obzvlášť závislá na dostupnosti funkčného kostro-
vého svalstva.



XXXI. Mezinárodní kongres SKVIMP a 1. česko-slovenský kongres klinické výživy

LÉKAŘSKÁ SEKCE32

07 Bowel rest u Crohnovy choroby dětí i dospělých  
– jsou nějaké novinky? 

Kohout P.

Interní oddělení Thomayerova nemocnice Praha 

 Idiopatické střevní záněty (ISZ) - Crohnova choroba, ulcerózní kolitida - jsou 
zánětlivá onemocnění trávicí trubice, jejichž příčina není známá. Dosavadní zna-
losti však vycházejí z toho, že na podkladě genetické dispozice dochází ke změ-
něné reakci na běžné antigeny stravy, včetně antigenů střevního mikrobiomu, 
které u zdravých jedinců žádnou reakci nevyvolávají. Po zahájení autoimunitní 
reakce vzniká začarovaný kruh, při kterém dochází k  poškození sliznice trá-
vicí trubice, vzniku vředů či dalších projevů na trávicím traktu, případně i mi-
mostřevních. Zatímco ulcerózní kolitida je omezena na konečník a tlusté střevo, 
Crohnova choroba postihuje kteroukoliv část trávicí trubice, obě choroby pak 
mohou mít též extraintestinální příznaky. 

 Léčba pacientů s ISZ není kauzální, ale symptomatická, u lehčích forem po-
stačí lokální nebo systémová aplikace 5-aminosalicylové kyseliny, u těžších v do-
spělosti kortikoidy, poté imunosupresiva a při neúčinnosti též podání biologické 
léčby (v současnosti monoklonálních protilátek proti TNF-alfa).

 Malnutrice je u pacientů s ISZ velmi častá, u floridních forem se pohybuje až 
kolem 80 – 90 %, u obou forem ISZ, jak Crohnovy choroby, tak ulcerózní kolitidy 
je nutné malnutrici rozpoznat a včas ji léčit, vyvarovat se restriktivním dietám a 
případně včas využít doplňkové či plné enterální či parenterální výživy. Zatímco 
u pacientů s ulcerózní kolitidou je malnutrice jedinou indikací nutriční podpory, 
u pacientů s  Crohnovou chorobou je další možností indikace tzv. bowel rest, 
tedy stav, kdy pacient nekonzumuje běžnou stravu, ale nahrazuje ji parenterální 
(dříve) či enterální výživou. Enterální výživa je v této indikace stejně účinná jako 
výživa parenterální. Důvodem účinnosti se zdá být snížení antigenní stimulace 
imunitního systému střeva (GALT) – a to jak snížení antigenů ze stravy, tak sníže-
nmé množství bakteriálních antigenů. 

 V  dětském věku je exkluzivní enterální výživa dle společného doporuče-
ní Evropské společnosti pro Crohnovu chorobu a ulcerózní kolitidu (ECCO 
– European Crohn´s Colitis Organisation) a Evropské společnosti dětské gast-
roenterologie, hepatologie a výživy (ESPGHAN – European Society for Pediatric 
Gastroenterology, Hepatology and Nutrition) indikována jako metoda první 
volby při relapsu Crohnovu choroby. V této indikaci zcela nahradila kortikoidy, 
složí jako přemosťující terapie k nasazení imunosupresiv a při její neúčinnosti u 
těžkých forem Crohnovy choroby je nahrazena biologickou léčbou u dětí, které 
na tuto léčbu odpovídají, je užívána dlouhodobě. 

 U dospělých s Crohnovou chorobou byla enterální výživa (a obecně nutriční tera-
pie) po počátečním nadšení nahrazena v té době účinnější léčbou (kortikoidy, imu-
nosupresiva, biologická léčba). Tomu odpovídají jak doporučení Evropské společ-
nosti parenterální a enterální výživy (ESPEN – European Society for Parenteral and 
Enteral Nutrition) (9), tak do té doby shrnuté studie Cochranovou databazí.



XXXI. Mezinárodní kongres SKVIMP a 1. česko-slovenský kongres klinické výživy

LÉKAŘSKÁ SEKCE 33

 V  posledních letech se však znovu objevují práce, které využívají enterální 
výživu (ať již exkluzivní nebo doplňkovou) k léčbě pacientů s Crohnovou choro-
bou. Watanabe sledoval v letech 2003 až 2008 celkem 268 dospělých pacientů 
s Crohnovou chorobou, z toho 237 s postižením ilea. 155/268 užívalo k běžné 
léčbě elementální enterální výživu v dávce vyšší než 900 kcal/den (stejné množ-
ství užívalo 135 z 237 pacientů s postižením ilea). Právě u pacientů s Crohnovou 
chorobou s postižením ilea měli pacienti s enterální výživou statisticky signifi-
kantně nižší počet rehospitalizací, u ostatních se tuto skutečnost nepodařilo 
prokázat. Studie Hiraie ze stejného období využívá stejného množství enterální 
výživy u pacientů (900 kcal/den) s Crohnovou chorobou indikovaných k biolo-
gické léčbě (Remicadem). Bylo jich celkem 102 a byli randomizováni do 2 skupin 
– s enterální výživou (45) a bez ní (57). V průběhu sledování (540 dní) došlo k re-
kurenci u 14 pacientů (31 %) s enterální výživou a u 33 pacientů (58 %) bez en-
terální výživy. Tento rozdíl byl statisticky signifikantní. Recentní práce Yamamota 
upozorňuje na snížení pooperační rekurence u pacientů s Crohnovou chorobou 
po ileocékální resekci, kteří byli randomizováni po operaci do 2 skupin po 20 
pacientech. Jedna skupina dostávala ke stravě noční enterální výživu, druhá ni-
koliv. U skupiny s noční enterální výživy došlo k rekurenci v průběhu 5 let u 2 
pacientů (10%), zatímco u kontrolní skupiny u 9 pacientů (45%), rozdíl byl též 
statisticky signifikantní. 

Otázkou zůstává, zda je účinný bowel rest, či doplňková výživa množstvím 
energie a proteinů, které jsou dodávány v  nadbytku (overfeeding), což vede 
k úpravě reakce imunitního systému gastrointestinálního traktu (GALT) a vznik 
remise u pacientů s Crohnovou chorobou 
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08 Klostridiová kolitida - selhání střevního mikrobiomu 
a úloha fekální transplantace

Vejmelka J.1,2, Kohout P.1,2, Koten J.1, Beneš Z.1

1Interní oddělení a 2Centrum výživy, Thomayerova nemocnice, Praha

Kolitida vyvolaná působením toxinů bakterie Clostridium difficile je typickým 
onemocněním s výraznou alterací a selháním funkcí střevního mikrobiomu. Stává 
se závažným celosvětovým medicínským, ekonomickým a  v  neposlední řadě 
i společenským problémem. V současné době narůstá počet případů závažných 
klostridiových střevních infekcí s  rekurentním průběhem a minimální odezvou 
na  adekvátní včasně zahájenou standardní antibiotickou léčbu (metronidazol, 
fidaxomicin, vankomycin). Následkem závažného poškození střevního mikrobi-
omu jsou dlouhé epizody průjmů, spojené se značným zhoršením psychického 
stavu pacientů, ale především vedoucí k malnutrici, renální insuficienci a v přípa-
dě těžkého postižení střeva i k rozvoji toxického megakolon s úmrtím pacienta.

Význam střevního mikrobiomu pro lidské zdraví je zcela zásadní. Mezi hlav-
ní úlohy tohoto širokospektrého unikátního bakteriálního společenstva (svým 
počtem jistě několikanásobně převyšujícího počet buněk lidského těla) patří 
především účast na metabolizmu substrátů, cholesterolu a řady vitamínů, účast 
v enterohepatálním oběhu žlučových kyselin, imunomodulační funkce a zatím 
ještě ne zcela doceněný příznivý vliv na střevní motilitu.

Fekální bakterioterapie neboli transplantace stolice je znovuobjevená léčeb-
ná metoda, při níž se využívá přenosu stolice zcela zdravého, předem vyšetřené-
ho dárce do střeva (resp. trávicího traktu) pacienta s alterovaným střevním mik-
robiomem. Dle současných znalostí předpokládáme, že úspěšnost této léčebné 
metody spočívá právě v  obnově narušeného střevního mikrobiomu. V  léčbě 
rekurentní klostridiové střevní infekce představuje suverénní, rychlou, účinnou 
a relativně levnou a bezpečnou léčebnou metodu s úspěšností více než 80 %. 
ESCMID (European Society of Clinical Microbiology and Infectious Diseases) 
ve svém aktualizovaném doporučení ohledně léčby klostridiové střevní infekce 
uvádí fekální bakterioterapii jako přesvědčivou léčebnou metodu rekurentních 
forem tohoto onemocnění v síle doporučení a kvalitě důkazů A-I. 

Fekální bakterioterapii lze využít k obnově alterovaného střevního mikrobio-
mu u řady dalších onemocnění jak gastrointestinálních (některé torpidní formy 
idiopatických střevních zánětů, některé formy syndromu dráždivého tračníku, 
obstipace), tak onemocnění, která primárně nepostihují trávicí trakt (metabolic-
ký syndrom, atopie, astma, ekzém, ale i Parkinsonova choroba, sclerosis multi-
plex a další onemocnění).

Fekální bakterioterapií dojde k rychlé opravě poškozeného střevního mikro-
biomu s obnovou všech jeho funkcí. Bez prodlení pak můžeme dále optimalizo-
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vat nutriční strategii u pacienta s kauzálně zhojenou klostridiovou střevní infekcí 
s cílem časné dimise pacienta a snížením rizika jeho další expozice typickému 
nozokomiálnímu patogenu Clostridium difficile.  

Závěr: 
Fekální bakterioterapie představuje velmi starou léčebnou metodu, kterou 

lze úspěšně využít v  léčbě řady onemocnění spojených s  alterovaným střev-
ním mikrobiomem. V  léčbě rekurentní klostridiové střevní infekce představuje 
suverénní léčebnou modalitu s  velmi dobrými výsledky a  neprodlenou opra-
vou střevního mikrobiomu. Promptní obnova funkce střevního mikrobiomu pak 
vede k ústupu klinických obtíží pacienta s možností další racionální úpravy nu-
triční intervence, s časnou dimisí. 

Zdroje:
1. Brandt LJ, Aroniadis OC. An overview of fecal microbiota transplantation: tech-
niques, indications, and outcomes. Gastrointest Endosc 2013; 78(2): 244-249.
2. van Nood, E, Vrieze A, Nieuwdorp M, et al. Duodenal Infusion of Donor Feces for 
Recurrent Clostridium difficile. N Engl J Med. 2013; 368(5): 407-415.
3. Polák P, Freibergerová M, Juránková J, Kocourková H, Mikešová L, Svačinka R, Husa 
P. První zkušenosti s fekální bakterioterapií v léčbě relabující pseudomembranózní ko-
litidy způsobené Clostridium difficile. Klin Mikrobiol Infekc Lek. 2011; 17(6): 214-217.
4. Beneš J, Husa P, Nyč O. Doporučený postup diagnostiky a  léčby kolitidy vyvolané 
Clostridium difficile [on-line]. Dostupný na WWW: < http://www.infekce.cz/dpCDI14.
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Clostridium difficile Infection, Clinical Mikrobiology and Infection, 2014; 20;2.
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10 Piť či nepiť

Chlebo P.1, Chlebová Z.1, Ailer Š.2

1Katedra výživy ľudí, Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov, SPU Nitra, 
2Katedra ovocinárstva, vinohradníctva a vinárstva, Fakulta zahradníctva a krajinné-
ho inžinierstva, SPU Nitra 

 Alkohol sprevádza ľudstvo takmer až od  počiatku ľudstva, minimálne však 
od  dôb starých vyspelých civilizácií. V  súčasnej dobe sa väčšina vedeckých 
kapacít prikláňa k  názoru, že alkohol má skôr negatívny ako pozitívny účinok 
na  ľudský organizmus. Je jednoznačne a  nevyvrátiteľne dokázané, že vysoké 
dávky alkoholu majú negatívne až fatálne účinky na zdravie ľudí. Ako ukazujú 
výskumy z posledných rokov, je možné veriť, že konzumácia malých dávok alko-
holu za určitých podmienok môže mať i pozitívny účinok na zdravie ľudí. Dôvody 
pre zmenu týchto postojov vytvorili publikované štúdie na základoch „Evidence 
base medicine“. Už aj minulosť nás presvedčila, že za určitých podmienok mal 
alkohol pozitívny efekt na zdravie, napr. to že ak ľudia pili počas morových nákaz 
vodu s alkoholom, tak bola úmrtnosť nižšia. Taktiež i rozvoj chirurgie by v „pre-
danestetických dobách“ asi nebol možný. V  súčasnej dobe existuje množstvo 
prác, ktoré poukazujú na  pozitívny efekt konzumácie malých dávok alkoholu 
(najmä vína) v prevencii a rozvoji njiektorých civilizačných ochorení, najmä kar-
diovaskulárnych. Dobre popísaný a  známy je najmä tzv. „francúzsky paradox“ 
popísaní v  súvislosti s  kardiovaskulárnymi ochoreniami. Vysvetliť tento účinok 
možno prítomnosťou a účinkami bioaktívnych látok nachádzajúcich sa najmä vo 
vínach, ale iných alkoholoch. Autor si vo svojom príspevku dal za cieľ poukázať 
na pozitívne účinky alkoholu na ľudský organizmus a predkladá zásady zdravej 
a bezpečnej konzumácie alkoholu.

 Poďakovanie: Príspevok vznikol s  finančnou podporou Európskeho spolo-
čenstva v rámci projektu: Vybudovanie výskumného centra „AgroBioTech“, pro-
jekt číslo 26220220180 a projektu VEGA 1/0127/14.

Kľúčové slová: alkohol, víno, bioaktívne látky degustácia
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11 Protein, energie a další nutrienty ve výživě kriticky 
nemocných

Těšínský P.

JIMP, II. interní klinika FNKV a 3. LF UK, Praha

 V současné praxi nutriční intervence u kriticky nemocných jsou nutriční cíle 
a  strategie nejčastěji odvozeny od  existujících guidelines (ESPEN, ASPEN, 
SCCM a další), která však naléhavě vyžadují aktualizaci. Doporučení jsou však 
schematická a obvykle nerozlišují rozdílné energetické potřeby v různých fázích 
kritického onemocnění, kdy existují individuální rozdíly. To platí jak pro stanove-
ní nutričního cíle, tak i metod k jeho dosažení.

 Enterální výživa je preferovaným způsobem výživy, neboť vede k  udržení 
bariérové funkce a  integrity GIT, podpoře fyziologických funkcí GIT, peristalti-
ky a perfuse, snížení oxidačního stresu a zánětlivé odpovědi a zlepšení absorp-
ce glukosy. Není však vždy tolerována a nutričního cíle se obtížněji dosahuje. 
Klinické symptomy netolerance EN jsou gastrická rezidua, zvracení, střevní dis-
tenze a průjem. Vyprazdňování žaludku a motilitu ovlivňuje stupeň a fáze SIRS 
(sepse, trauma, operace, popáleniny aj.), hypoxie, perkusní abnormity, intraab-
dominální tlak, hyperglykemie, sedace (opiáty), katecholaminy, nitrolební tlak 
a elektrolytové abnormality. Transpylorický přístup však není vždy nevyhnutelně 
nutný, při dobré toleranci lze použít gastrickou cestu.

 Časné zahájení enterální výživy v intestinální dávce má větší význam, než rych-
lé dosažení nutričního cíle enterální cestou. U nemocných s akutním respiračním 
selháním (studie EDEN) nebyl prokázán rozdíl v mortalitě ani počtu dnů umělé 
plicní ventilace (UPV) u časné hypokalorické EN ve srovnání s plnou EN. Pozdní 
zahájení EN je dále spojeno se snížením absorbce glukosy, delší dobou UPV 
a počtu dnů na JIP.

 Dosažení nutričních cílů je sice nejrychlejší u časně zahájené parenterální vý-
živy, ale tato je při srovnání s časnou enterální výživou spojena s vyšší mortalitou. 
Tato data jsou do určité míry v rozporu s výsledky studie EPANIC, což bylo pod-
míněné selekcí nemocných podle základní diagnozy.

 Optimalizace dodávky energie u kriticky nemocných za pomoci suplementár-
ní parenterální výživy zahajované 4. den po přijetí na JIP vykazuje snížení výskytu 
nosokomiálních infekcí a je tak v současné době nejlepší strategií k zlepšení pro-
gnozy nemocných, u nichž je enterální výživa sama o sobě nedostatečná.

 U  kriticky nemocných byla prokázána nižší mortalita během hospitalizace 
u nemocných, u nichž byla energetická potřeba měřena indirektní kalorimetrií 
oproti odhadu (doporučené hodnota 25 kcal/kg). Naproti tomu měla tato skupi-
na delší dobu UPV a delší dobu pobytu na JIP.

 Úloha nutričních aditiv resp. farmakonutrientů v enterální a parenterální vý-
živě vyžaduje další evaluaci. U septických nemocných s akutní respirační insufi-
ciencí měla enterální výživa obohacená n-3 mastnými kyselinami a antioxidanty 
vliv pouze na zkrácení doby hospitalizace, jiné studie však prokazují u selektova-
ných skupin nemocných větší benefit. Podle výsledků studií enterální výživy s n-3 
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mastnými kyselinami (Rice 2011, Grau-Carmona 2011, Thiella 2011) zůstává per-
spektivní použití EPA u pacientů s ALI a ARDS; studie METAPLUS neprokázala 
benefit u kriticky nemocných a u časné sepse jsou potřebné další studie. Nové 
doporučené postupy pro výživu v sepsi tedy nedoporučují použití imunitně ak-
tivních aditiv pro nemocné v těžké sepsi.

 Glutamin při parenterální aplikaci podle novějších výsledků vede k  snížení 
infekčních komplikací, kratší době pobytu na JIP a kratší době umělé plicní ven-
tilace, s výjimkou nemocných ve fázi neresuscitovaného šoku a renální insufici-
ence a zvláště při použití vysokých dávek (studie REDOXS). Vliv na snížení mor-
tality i mortality se liší u skupin pacientů a jeho univerzální doporučené postupy 
pro jeho parenterální aplikaci doznávají změny. Glutamin v enterální aplikaci má 
trofický vliv pro enterocyt. Prokázán byl efekt u popálenin a u pacientů s trauma-
tem, u jiných stavů nebyly dostatečně prokázány jeho účinky pro kriticky nemoc-
né.

 Použití EN s probiotiky je doporučeno u kriticky nemocných; u akutní pan-
kreatitidy vyžaduje další evaluaci.

 Těsná kontrola glykémie je spojena s vyšší mortalitou, za níž je zodpovědná 
hypogkémie. Post hoc analýza NICE-SUGAR prokázala, že skupina nemocných 
s těsnou kontrolou glykemie vykazovala významně vyšší incidenci lehké i těžké 
hypoglykemie a v obou skupinách byla vyšší mortalita v souvislosti s výskytem 
hypoglykemie. Cílová hodnota glykemie by podle doporučení pro sepsi neměla 
překračovat 10 mmol/L za kontroly po 1 – 2 hodinách.

 Nutriční a metabolická péče má významné perspektivy rozvoje a široce konci-
pované klinické studie s jasně definovanými kriterii jsou nutné pro další výzkum 
nutriční intervence u  kriticky nemocných. Přestože metody nutriční podpory 
a metabolické péče doznaly v uplynulých dvou desetiletích jistého stupně vý-
voje, jsou doporučené postupy nadále založeny na chabých důkazech a  řada 
z nich doznala zpochybnění a zdaleka není dosaženo finálního stavu a definice 
optimální nutriční intervence pro kriticky nemocné a nemocné v sepsi. Směry vý-
voje se řídí především pochopením souvislostí mechanismů orgánové dysfunk-
ce a  možných cest jejich ovlivnění a  budou určovány jednak využitím nových 
materiálů v  aplikačních systémech, jednak farmakologickými vlastnostmi jed-
notlivých komponent nutrice. Zásadní otázky jsou nadále jednoduché: u kterých 
nemocných, v jakém čase, kdy zahájit, kolik energie a jaké množství proteinů.
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12 Přesuny tekutin v kritickém stavu a problém dávkování 
antibiotik - klinická studie

Kaška M., Martínková J., Havel E.

Katedra chirurgie LF UK a Chirurgická klinika FN v Hradci Králové

 U kriticky nemocných na JIP lze pozorovat patologické stavy, které vedou k vý-
znamným přesunům tekutin mezi různými tělesnými prostory a mohou tak ovliv-
ňovat farmakokinetiku (PK) léků. Příkladem jsou „time-dependentní“ antibiotika 
a  jejich efektivní dávkování nemusí odpovídat běžnému doporučení. Základní 
myšlenkou probíhajícího výzkumu je, že u nemocných s významnou sekvestrací 
tekutin při rozvoji SIRS pravděpodobně nedosahují koncentrace podávaných an-
tibiotik v tělesných tekutinách efektivních hodnot po jejich celý dávkovací interval 
(100 % fT> MIC) podle terapeutické strategie „PK/PD“, kde PD znamená farmako-
dynamiku (1). Farmakodynamickými parametry jsou minimální inhibiční koncen-
trace (MIC) případně referenční hodnoty koncentrací antibiotika („break points“) 
doporučené Evropským výborem pro testování účinnosti antibiotik (EUCAST) (2). 
Při terapii rozvoje SIRS, do níž náleží mj. i významně objemná parenterální hyd-
ratace podle Riversovy  doktríny „early goal-directed therapy“ (3), se distribuční 
objem pro léky v  těle nemocného rychle a významně zvětšuje. Dalším význam-
ným stavem v  akutním období rozvoje zánětové reakce je i  kvalita funkce led-
vin, neboť se podílejí asi ze 70 % na vylučování např. betalaktamových antibiotik. 
Kumulovaná tekutinová bilance a glomerulární filtrace jsou hlavní patofyziologic-
ké kovariáty ovlivňující výše zmíněný přístup k dávkování antibiotika podle PK/
PD. Pacienti ve výše uvedených stavech by měli být dávkováni lékem individuálně 
na základě jejich aktuálního patofyziologického stavu - personalizovaně.

Pacienti a metody
 Do studie jsou zařazováni pacienti, kteří prodělali ataku peritonitidy nebo po-

ranění, které vyvolaly rozvoj významného SIRS s následnou kumulovanou bilancí 
tělesných tekutin minimálně 10 litrů v prvních 24 hod. terapie, když často do-
sahují její hodnoty až 30 litrů během prvních 72 hod. po dané atace. Sledování 
koncentrací zvoleného antibiotika v  tělesných tekutinách (krev, moč, dutinové 
výpotky) probíhá 2., 4., 6., 8., eventuálně 10. den od začátku antibiotické terapie. 
Vzorky krve jsou odebírány půl hodiny před podáním ranní dávky léku a dále 1, 
2,5, 4, a 6,5 hod. po jejím podání. Koncentrace antibiotik v tělesných tekutinách 
jsou stanoveny metodou chromatografické spektrometrie (LC-MS/MS) (4) a je-
jich hodnoty korigovány dle vazby daného antibiotika na bílkoviny. Vzorky moče 
jsou odebírány v případě sledování piperacilinu po 7 a 24 hodinách pro stano-
vení jeho kumulované renální sekrece. Výpočty aktuálních koncentrací antibi-
otika (monitoring terapie lékem – TDM) jsou prováděny pomocí standardních 
metod farmakokinetické a farmakodynamické analýzy (1).

Výsledky
 Prezentovány jsou čtyři případy polytraumatizovaných pacientů s  rozvo-
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jem SIRS a následně vysoce pozitivní kumulovanou bilancí tekutin (20-32 litrů) 
v prvních 72 hod. po přijetí na JIP a zahájení terapie antibiotiky. Dva nemocní 
s normální funkcí ledvin a léčeni standardní dávkou piperacilinu nedosahovali 
požadovaných účinných koncentrací antibiotika (f %) po celých 8 hod. dávko-
vacího intervalu (T), ale jen po dobu 4-6 hod. U nemocných se selháním ledvin 
a v jenom případě s poraněním ledviny, které si vyžádalo její odstranění, byly sé-
rové koncentrace piperacilinu dostatečné i po 8. hod. po podání.  Kvalita funkce 
ledvin byla vztahována k hodnotám klírens kreatininu. Ty byly uspokojivé v pří-
padě prvních dvou nemocných, ale u pacientů s poškozením renálních funkcí 
byly naměřeny významně nižší hodnoty klírens kreatininu.

Diskuze
 V současné době je do studie zařazeno 17 pacientů, kteří byli léčeni pipe-

racilinem, meropenemem a vankomycinem.  Jako reprezentanti této skupiny 
nemocných zde byli vybráni výše uvedení čtyři, u kterých byla pozorována po-
dobná sekvestrace tekutin ale rozdílná funkce ledvin. Celková klírens a distri-
buční objem lze považovat za dva důležité farmakokinetické parametry pre-
dikující dávkování léku. Iniciální dávka léku je určena distribučním objemem 
zatímco udržení jeho koncentrace se opírá o klírens (1). Významná dynamika 
kritického stavu pacienta však nedovoluje predikovat jeho potřebnou koncen-
traci v tělesných tekutinách. Významná sekvestrace tekutin je velmi proměnlivá 
a může přispívat ke změnám distribučního objemu pro hydrofilní léky, jak uka-
zují některá data nalezená ve studii.  Demonstrují dobrou korelaci kumulované 
bilance tekutin a  distribučního objemu pro piperacilin (r>0,9; p=0,005) (5). 
V současnosti je prokázáno, že vysoká klírens kreatininu je nezávislým predik-
torem nedosažení potřebného poměru PK/PD (1). Nálezy v naší studii to po-
tvrzují. Pacienti s vysokou klírens kreatininu nedosahovali žádoucí koncentra-
ce antibiotika (100 % fT>MIC) po celou dobu dávkovacího intervalu, zatímco 
např. pacient po ztrátě ledviny dosáhl stavu 100 % fT> 4 MIC, kdy požadovaný 
PK/PD přetrvával významně přes 8 hod. dávkovacího intervalu. Současný vý-
zkum ukazuje, že dosažení vyššího PK/PD může být spojeno s vyšší pravděpo-
dobností úspěšné terapie (6). 

Závěr
 Literární data se shodují v nálezu, že pozitivní tekutinová bilance je ukazate-

lem horší prognózy pacientů. Na druhou stranu je však časná tekutinová resus-
citace za účelem optimalizace hemodynamiky základním terapeutickým postu-
pem léčby šoku. Na příkladu nutné personalizace antibiotické terapie chceme 
ilustrovat názor, že problémem pozitivní tekutinové bilance není fenomén sám 
o sobě, ale umění se o tyto pacienty správně postarat.

 Individuální dávkování „time-dependentních“ antibiotik pacientům v  kritic-
kém stavu s akutní významnou kumulací tekutin způsobenou SIRS by mělo být 
vedeno respektováním TDM. Pro dosažení žádoucího poměru PK/PD by měla 
být kalkulována individuální dávka.

Dedikováno IGA MZd ČR – NT14089-3/2013
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13 Autofagie a výživa

Satinský I.

Mezioborová jednotka intenzivní péče, Nemocnice Havířov 
Fakulta veřejných politik, Slezská univerzita Opava

 Autofagie je evolučně velmi starý proces, který má za cíl udržet homeostá-
zu vnitřního prostředí buňky. Degraduje cytoplasmatické komponenty včet-
ně poškozených organel, toxických proteinů nebo intracelulárních patogenů. 
Výzkumu autofagie je v posledních letech věnována zvýšená pozornost a počet 
vědeckých prací na toto téma výrazně rok od roku stoupá.

 Proteolýza je jedním z mechanismů podílejících se na stárnutí a smrti buňky. 
Mezi nejlépe probádané typy buněčné smrti patří nekróza a apoptóza, dalším 
typem buněčné smrti je právě autofagie. Zatímco nekróza je spojena se zánět-
livou odpovědí ve  svém blízkém ale i  vzdáleném okolí, apoptóza a autofagie 
nejsou provázeny zánětem. U autofagie se nejprve rozpadají organely, později 
případně celý cytoskeletární systém, u apoptózy je pořadí procesu opačné.

 Rozlišují se tři typy autofagie – makroautofagie, mikroautofagie a autofagie 
zprostředkovaná chaperony. Autofagie probíhá za  fyziologických podmínek 
a nevede bezpodmínečně k zániku buňky. Je to vlastně adaptační proces nutný 
k  přežití buňky zvláště za  nepříznivých podmínek jako je stres, hladovění, hy-
poxie. Experimenty na myších a králicích ukázaly, že zablokování autofagických 
procesů v  buňce vede k  nahromadění nefunkčních mitochondrií, poškození 
endoplasmatického retikula a  k  formování aberantních koncentrických mem-
branózních struktur. Výsledkem pak je zvýrazněný úbytek svalové hmoty.

 V současné době je tak patrné, že autofagie, metabolický stres a výživa se 
vzájemně ovlivňují. Právě poruchou autofagie obhajují autoři studie EPaNIC své 
kontroverzní tvrzení, že časná parenterální výživa je spojena s vyšším výskytem 
infekčních komplikací a s prodlouženou hospitalizací u kriticky nemocných pa-
cientů. Podle jejich soudu právě časná parenterální výživa je příčinou výrazných 
ztrát výkonnosti kosterního svalstva během prvního týdne kritického stonání, 
především díky zvýšenému objemu tukové tkáně ve svalech.

 Ukazuje se, že bazální autofagie hraje prospěšnou roli při kontrole svalové 
hmoty. Patogeneze buněčné dysfunkce a degenerace během inhibice autofa-
gického procesu se liší mezi různými typy tkání a buněk. Ukazuje se, že porucha 
autofagie může způsobovat sarkopenii. Proto je důležité, aby autofagický pro-
ces nebyl narušen, aby nedocházelo k  hromadění dysfunkčních mitochondrií 
a retikula a stejně tak, aby byl blokován excesivní rozpad bílkovin.
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14 Špecifické aspekty parenterálnej výživy u pacientov 
s diabetes mellitus

Paľko M.

I. interná klinika UNLP, trieda SNP 1, Košice

 Diabetes mellitus je skupinou chronických, etiopatogeneticky heterogénnych 
ochorení, kt. základným rysom je hyperglykémia. Je sprevádzaný komplexnou 
poruchou metabolizmu cukrov, tukov a bielkovín. Sekundárne vzniká porucha 
hydrominerálneho metabolizmu. Stabilná koncentrácia glukózy v  krvi vo fyzi-
ologickom rozmedzí je nevyhnutnosťou pre normálne fungovanie organizmu. 
Stavy spojené s akútnymi alebo chronickými odchýlkami v zmysle hyper alebo 
hypoglykémie významne alterujú zdravotný stav pacienta. S faktormi, ovplyvňu-
júcimi metabolický stav a glykémiu ako sú samotné ochorenie, druh operácie, 
hladovanie, podávanie anestetík, rôznych liekov, infekcia musíme počítať.

 Parenterálna výživa musí byť individuálne prispôsobená nutričnému sta-
vu pacienta, aktuálnym potrebám pacienta a  orgánovým komplikáciám. 
Hyperglykémia je úzko spojená s mnohými zhoršenými klinickými výsledkami pri 
ochoreniach u kriticky chorých v nemocničnej starostlivosti. Aj napriek nevyvá-
ženým výsledkom klinických štúdií, snaha o dosiahnutie normoglykémie zostáva 
dôležitou úlohou u hospitalizovaných pacientov. Menej prísne glykemické ciele 
vedú ku zníženému počtu hypoglykémií, čo je klinickým benefitom. Dobrá gly-
kemická kompenzácia zlepšuje stav pacientov. Hyperglykémia a hypoglykémia 
a najmä časté výkyvy - variabilita glykémií sú markermi horšej prognózy kriticky, 
ale aj nie kriticky chorých pacientov.
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15 Akútne zlyhanie obličiek u pacientov na DPV

Slezák M., Popálená J., Voleková M.

Rimavská Sobota

 Najčastejšou indikáciou DPV je syndróm krátkeho čreva. Manifestuje sa po-
ruchami vstrebávania živín, vody a elektrolytov, stopových prvkov a vitamínov. 
Klinické dôsledky sú odvodené od rozsahu resekcie a uchovania resp. odstrá-
nenia hrubého čreva. Pri extrémne krátkom tenkom čreve bez hrubého čreva 
pacienti majú vysoké straty vody a elektrolytov jejuno alebo ileostómiou, sú 
ohrození dehydratáciou, ktorá pri nezvládnutí stavu vyústi do renálneho zlyha-
nia. Prevenciou je dôsledné uplatňovanie špeciálneho pitného režimu s obmed-
zením pitia bezsolútových tekutín, ktoré znižujú osmolaritu jejunálneho obsahu 
a vedú k efluxu Na a vody do lumenu so zvýšením strát (obr. 1).

 V pooperačnej starostlivosti na chirurgickom oddelení sa štandardne podáva 
čaj a voda, pacienti so sy krátkeho čreva nie sú poučení o špeciálnom pitnom 
režime a po prepustení vysoké straty stómiou kompenzujú zvýšeným prívodom 
bezsolutových tekutín. V krátkom čase musia byť hospitalizovaní pre dehydratá-
ciu a deficit elektrolytov, s vyústením do renálneho zlyhania.

 Na stredisku DPV v R. Sobote sme za 2 roky zaradili do programu DPV 20 
pacientov. 8 pacientov malo sy krátkeho čreva, u všetkých bol denný výdaj stó-
miou cez 4 l, u 4 pacientov došlo k vystupňovaniu deficitu vody a elektrolytov so 
vznikom akútneho renálneho zlyhania.

 Najväčším problémom u týchto pacientov bola zmena pitných návykov, ktoré 
pacienti si osvojovali ťažko. Pitím dostupných minerálnych vôd sa straty nezmier-
nili, pretože stolové minerálne vody sú nízko solútové. Dostupný sortiment tzv. 
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jontových nápojov sa ukázal ako nevhodný, všetky nápoje obsahujú veľa cukrov 
a málo elektrolytov.

 Na zmiernenie strát sme odporučili vlastnú receptúru jontových nápojov, 
napr. 4 polievkové lyžice cukru a ½ kávovej lyžičky NaCl na 1000 ml vody alebo 
4 polievkové lyžice cukru a 1 kávovú lyžičku NaHCO3 na1000 ml vody. Pacient 
by mal denne s potravou skonzumovať 15 g soli.

 3 kazuistiky dokumentujú akútne zlyhanie obličiek u pacientov so sy krátkeho 
čreva s excesívnymi stratami tekutín a elektrolytov stómiou, pri nedodržiavaní 
špecifického pitného režimu.
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16 Dysnatremie – patofyziologie, klinika, terapie

Kazda A.

ÚLBLD 1. LF UK a VFN, Praha

Úvod:
Natrium (Na+) je základní elektrolyt organismu, hladiny v séru jsou udržovány 

přes změny příjmu Na+ a vody v rozmezí 135-145 mmol/l. Koncentrace v mimo-
buněčné tekutině (ECT) je 10x vyšší než ve vnitrobuněčné (ICT). Na+ se podílí 
na regulaci dvou základních oblastí vnitřního prostředí. 

1. Spolu s odpovídajícími anionty tvoří 85 % osmotické aktivity ECT. Neproniká 
volně do buňky, to ho řadí mezi osmoticky efektivní soluty. Jeho zvýšení nebo 
snížení vede k přesunům vody mezi ECT a ICT.

2. Spolu s odpovídajícími anionty se podílí na fyziologickém nálezu acidoba-
zické rovnováhy. Snížení natrémie (S-Na+) nemocné- ho acidifikuje (omezuje 
prostor pro HCO3- ve sloupci aniontů), zvýšení S-Na+ ho zrcadlově alkalizuje. 
Vždy je nutno hodnotit i to, zda průvodné změny chloridémie odpovídají změ-
nám natrémie, nebo jsou více či méně výrazné. V těch situacích se pak uplatňuje 
další vliv, buď potencující nebo zeslabující vliv dysnatrémie na pH a BE.

Regulační mechanismy:
Vodní homeostáza je udržovaná rovnováhou mezi příjmem a výdejem teku-

tin, renální vylučování volné vody je kontrolováno antidiuretickým hormonem 
ADH. Homestáza Na+ je dále regulována systémem renin-angiotenzin-aldoste-
ronovým a  natriuretickými peptidy atriálním (ANP) a  mozkovým (BNP).. 95 % 
Na+ je z organismu vylučováno ledvinami. Proti aktivitě ADH a aldosteronu pů-
sobí renální prostaglandiny.

Poruchy homeostázy Na+:
Dysnatrémie je nejčastěji se vyskytující elektrolytová porucha u hospitalizova-

ných, především u kriticky nemocných.

Hyponatrémie:
Výskyt u  kriticky nemocných je kolem 30 %. U  cirhotiků a  u  nemocných se 

subarachnoidálním krvácením je frekvence ještě vyšší. Zjištění hyponatrémie 
nás informuje o změněném poměru zásoby Na+ k objemu ECT, přičemž zásoba 
Na+ může být skutečně snížená, ale i  fyziologická nebo dokonce zvýšená při 
ještě větším zvýšení objemu ECT. Hyponatrémie může být provázena poklesem 
osmolality, pak jde o hypotonickou hyponatrémii nebo je bez poklesu osmolali-
ty, pak jde o nehypotonickou hyponatrémii.

Hypotonická hyponatrémie se vyskytuje ve třech formách:
1. hypovolemická hypotonická hyponatrémie. Je deficit vody i Na+, ale deficit 

Na+ je větší. Příčiny jsou renální i mimorenální. Renální: diuretika (zvláště thia-
zidy), osmotická diuréza (glykosurie), primární insuficience nadledvin, syndrom 
cerebrální ztráty soli (CSWS), sůl ztrácející nefropatie. Mimorenální příčiny: nad-
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měrné ztráty potu hrazené vodou, zvracení, průjem, únik tekutin do 3. prostoru. 
V popředí klinického obrazu je objemová hypovolemie.

2. euvolemická hypotonická hyponatrémie. Příčiny: hypothyreoidismus, 
syndrom nevhodné sekrece ADH (SIADH), akutní psychózy, pooperační stres. 
Z léků: látky s účinkem podobným ADH (desmopressin, oxytocin), léky uvolňu-
jící ADH nebo zesi- lující jeho renální efekt (tricyklická antidepresiva, cyklofosfa-
mid, karbamazepin, klofibrát, nikotin, morfin, orální antidiabetika, z drog extaze). 
Nesteroidní protizánětlivé léky se uplatní inhibicí syntézy prostaglandinů. 

3. hypervolemická hypotonická hyponatrémie. Může být i zvýšen obsah Na+, 
ale objem ECT je zvýšen ještě více. Příčiny: selhání srdeční, jaterní a nefrotický 
syndrom. Jsou přítomny edémy, ascites, pleurální výpotky. 

Nehypotonická hyponatrémie. Hyponatrémie provázená normo- nebo hy-
perosmolalitou vzniká v  přítomnosti dalších osmoticky aktivních částic, které 
přetahují vodu z ICT do ECT a ředí Na+. Sem patří hyperglykémie, infuze mani-
tolu, nebo i.v. podání kontrastních látek. 

Patofyziologie hyponatrémie. Pokles efektivní osmolality v ECT vede k pře-
sunu vody do  buněk, kde je prostředí o  vyšší osmolalitě. Rychlost a  intenzita 
difuze vody do mozku je úměrná tomuto gradientu mezi ICT a ECT. Při prudkém 
poklesu natrémie může edém mozku vznikat v minutách. 

Klinické příznaky hyponatrémie: mírná hyponatrémie (130-135 mmol/l) 
bývá asympto- matická. Těžší poklesy vedou k deficitům koncentrace, apatii, ne-
chutenství, nevolnosti až zvracení a závratím. Mezi příznaky patří dále letargie, 
neklid, desorientace, křeče a  hyporeflexie. Kompenzačně je během 24 hodin 
snižováno množství iontů, především K+, ale i Na+ a Cl - z mozkových buněk. 
Do dvou dnů je opouštějí i malé organické ké molekuly (fosfokreatin, myoinosi-
tol, glutamát, taurin). To zmenší otok mozku o 15 % - 20 %. 

Terapie. Musí přihlížet k trvání hyponatrémie a klinickým manifestacím. V in-
dikovaných případech je nutná kauzální terapie, např. při insuficienci nadledvin 
nebo hypothyreose. Rychlost úpravy respektuje předpokládaný vývoj mozkové 
kompenzace. Akutní stavy trvající <48 hod. a s neurologickou symptomatologií 
může včasná léčba ochránit před komplikacemi edému mozku. Natrémii lze zvy-
šovat o1-2 mmol/hod do zlepšení klinických příznaků. Denní korekce však nemá 
překročit 8-10 mmol/l do 24 hod. a 14-18 mmol/l do 48 hod. 

Chronickou hyponatrémii nutno korigovat pomaleji v prevenci demyeliniza-
ce pontinních i extrapontinních neuronů k níž dochází při rychlé korekci S-Na+. 
Mozek potřebuje čas, aby opět doplnil osmoticky efektivní částice. Rychlá ko-
rekce vede v důsledku prudkého návratu vody do ECT k poklesu objemu neu-
ronů a poškození myelinu.. Pak hrozí křeče, pseudobulbární paralýzy, dysartrie, 
tetraplegie až koma a  smrt. Příznaky vznikají za  2-3 dny po  prudké korekci. 
Ohroženi jsou zejména alkoholici, lidé v  malnutrici, s  hypokalémií, popálení, 
ženy ve fertilním období a nemocní po terapii thiazidy.  

Terapeutické postupy: Při hypervolemii kličková diuretika (furosemid). 
Hypertonické roztoky (3% NaCl) při akutní hyponatrémii s těžkou neurologickou 
manifestací, izotonické roztoky (0,9% NaCl) při depleci volumu. Restrikce tekutin 
je indikována při euvolemické a hypervolemické hyponatrémii. U nemocných se 



XXXI. Mezinárodní kongres SKVIMP a 1. česko-slovenský kongres klinické výživy

LÉKAŘSKÁ SEKCE 51

sníženou schopností omezit příjem tekutin: demeklocyklin (antagonista ADH), 
urea (osmotická diuréza strhující volnou vodu). Vaptany, antagonisté recepto-
ru ADH při euvolemické SIADH nebo hypervolemické hyponatrémii při selhání 
srdce a jater.

 
Hypernatrémie. Natrémie > 145 mmol/l je méně častá než hyponatrémie. Při 

příjmu k hospitalizaci frekvence 0,2-1 %. Během hospitalizace vzniká u dalších 
0,6-2,1 % nemocných. Důvody: porucha vědomí, sedativa, trauma mozku (léze 
hypotalamu – vázne sekrece ADH), ztráty tělesných tekutin, osmotická diuréza 
(manitol), hypertonické infuze. Ohroženi jsou především neurochirurgičtí ne-
mocní. Ve vyšším věku je sníženo vnímání žízně.

Hypernatrémie může být provázena hypovolémií, euvolemií nebo hypervo-
lémií.

Hypovolemická hypernatrémie. Je deplece vody i Na+, ale deplece vody je 
výraznější.

Příčiny: 1. renální ztráty: osmotická a kličková diuretika, poobstrukční diuréza, 
polyurická fáze akutní tubulární nekrózy, pokročilá onemocnění ledvin. 2. gastr-
rointestinální ztráty: zvracení, průjem, entero-kutánní píštěl. 3. jiné: rozsáhlé po-
cení, popáleninové trauma, otevřené chirurgické rány. Klinicky příznaky hypo-
volémie. 

Euvolemická hypernatrémie. Je nejčastější formou hypernatrémie v klinické 
praxi. Vzniká při ztrátě čisté vody bez odpovídající ztráty Na+.

Příčiny: 1. diabetes insipidus (DI) centrální nebo nefrogenní, hypodipsie. 2. 
mimorenální ztráty: zvýšené ztráty insensibilní perspirací. 

ad 1. Typická je hypoosmolální polyurie a polydipsie. Centrální DI je výsled-
kem deficitu ADH. V patogeneze se uplatňují strukturální poškození oblasti hy-
potalamu, supraopticko-hypofyzálního traktu a  zadního laloku pituitární žlázy. 
Nefrogenní DI. Ledviny nereagují na  ADH. Častější než těžké formy kongeni-
tální jsou mírnější, získané formy.(léčba lithiem, hyperkalcémie a hypokalémie. 
Diferenciální diagnóza mezi oběma formami DI: podání ADH nebo desmopre-
sinu (agonista receptoru V2) zvýší osmolalitu moči jen u  centrálního DI. ADH 
v séru je nízký u centrálního DI, normální až vysoký u nefrogenního DI. 

Hypervolemická hypernatrémie. Po  infuzích hypertonických solí Na+ nebo 
po nadměrném příjmu NaCl p.o. 

Patofyziologie hypernatrémie. Důsledkem přesunu vody z  ICT do  ECT je 
zmenšení objemu mozkových buněk. Kompenzačně se v  nich zvýší množství 
iontů (hlavně K+ a Cl-, ale i Na+) a pomaleji i malé organické molekuly. Díky 
tomuto zvýšení efektivní osmolality mozkových buněk se část vody do nich vrací 
a dehydratace se mírní. 

Klinické příznaky hypernatrémie: Nechutenství, neklid, nauzea, zvracení, 
svalová slabost, letargie. Při zvýšení >160 mmol/l hyperreflexie, spasticita, po-
ruchy vědomí až koma. Hrozí intrakraniální nebo subarachnoidální krvácení. 
Myelinolýza hrozí už při vývoji poruchy. 

Terapie. Musí respektovat etiologii, tíži, rychlost vývoje a  trvání hypernatré-
mie. Prevence negativní vodní bilance. Monitorování S-Na+ při léčbě těžké hy-
perglykémie ( s návratem vody do buněk se S-Na+ se zvyšuje). 
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Symptomatická, akutní hypernatrémie (trvání <48 h.) může být korigována 
zpočátku rychlostí 2-3 mmol/l/h, pokles nemá překročit 12 mmol/l/d. Chronickou 
hypernatrémii (trvání >48 h) korigovat pomaleji, pokles S-Na+ o 0,5 mmol/l/h 
a jeho denní maximum o 10 mmol/l.

U hypovolemické hypernatrémiie s hemodynamickou nestabilitou lze užít fy-
ziologický roztok. Po dosažení stability korekce vodního deficitu 5% glukózou 
nebo/a 0,45% roztokem NaCl. Tyto hypotonické roztoky lze užít od začátku i při 
úpravě hypernatrémie euvolemické. Součástí léčby centrálního DI je podání 
desmopresinu. U nefrogenního DI upravit event. hypokalémii a přerušit přívod 
léků, které mohou syndrom vyvolat nebo zhoršovat. 

U hypernatremické hypervolémie kličková diuretika a k udržení vodní home-
ostázy hypotonické roztoky, především 5% glukózu. 

Dysnatrémie a  prognóza. Symptomatická hyponatrémie s  neurologickými 
projevy má dle některých autorů úmrtnost kolem 50 %. Mortalita nemocných 
s hyponatrémií primární při přijetí k hospitalizaci se pohybuje mezi 3,4–22,5 % 
a u nemocných s  jejich vývojem na JIP, tj. hyponatremií sekundární, mezi 2,9-
15 %.

Také údaje o vztahu mezi hypernatrémií a frekvencí mortality se mezi klinic-
kými studiemi liší, ale jsou vždy závažné. Tak hypernatrémie u hospitalizovaných 
geriatrických nemocných má mortalitu 26-79,2 %. U sekundární hypernatrémie 
se mortalita obecně, bez ohledu na klinické oddělení, pohybuje mezi 41-66 %. 
A konečně u nemocných JIP je frekvence mortality při hypernatrémii primární 
23-43 % a sekundární 13,6-48 %. 

Tato nepříznivá prognóza dysnatrémií má samozřejmě širší souvislosti. Jde 
o nemocné se závažným základním onemocněním a s komorbiditami, vč. neu-
rologických komplikací. Nicméně dle statistických hodnocení je dysnatrémie 
spojena u nemocných JIP s vyšším rizikem úmrtí. To se týká zvláště chirurgických 
nemocných. U  chirurgických nemocných jsou navíc s  nepříznivou prognózou 
spojeny i stavy, kde dochází k fluktuacím mezi hranicemi referenčního rozmezí 
S-Na+.

Závěr. Dysnatrémie je nejčastější iontová dysbalance u  hospitalizovaných, 
zvláště u kriticky nemocných. Je spojena s nepříznivou prognózou. V klinickém 
obrazu převládá mozková symptomatologie. Tíže klinického stavu závisí jak 
na dosažených patologických hodnotách, tak na rychlosti vývoje. To jsou záro-
veň faktory určující terapeutické postupy.

Literatura na vyžádání u autora.
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17 Kojení – nejlepší definovaná enterální výživa

Mydlilová A.

Národní laktační centrum, Thomayerova nemocnice, Praha

 Mateřské mléko je komplexní tekutina obsahující lipidy, bílkoviny, cukry a bi-
oaktivní molekuly jako vitaminy, imunomodulační faktory a mediátory vývoje.

 Právě proto zastává mateřské mléko důležitou úlohu v  poskytování výživy, 
ochrany a vývoje mláďat, z krátko i dlouhodobými přínosy. Mateřské mléko ob-
sahuje buňky od matky, které jsou v čerstvém mléce živé a poskytují další mo-
dulační a vývojové výhody. Heterogenita buněčné populace v MM není vůbec 
náhodná. Každé specifické skupině buněk lze přisoudit i specifické funkce, pro 
které jsou tyto buňky v MM (1). Mateřské mléko má vliv na genetickou expresi 
a přínos pro zdraví prostřednictvím epigenetických procesů. Pod tímto pojmem 
rozumíme průnik vlivů zevního prostředí do exprese genů, což se děje pomo-
cí tzv. mikroRNA, která je nositelem kódující informace. MikroRNA se nacházejí 
v obalech tukových globulí a v cytoplasmě buněk mateřského mléka a zapojují 
se do vývoje imunity a do vývoje mozku a jeho funkcí. Mohou tedy kontrolovat 
průběh genového programu, průběh jeho realizace. Nové studie na molekulár-
ní úrovni potvrdily, že živiny buď přímo, nebo ovlivňováním hormonální aktivity, 
mohou významně ovlivnit expresi genů (2). Kojení zlepšuje kognitivní funkce 
u předčasně i v termínu narozených novorozenců a to i po očištění o rodinný 
socioekonomický status a úroveň dosaženého vzdělání (3). Bezpečné, stabilní 
a pečující vztahy snižují stres a podporují zdravý vývoj mozku a ovlivňují vývoj 
adaptivního chování, kapacitu učení a celoživotně fyzické a duševní zdraví. To 
vše uvedené posiluje zásadní význam prvních 1000 dní - doba těhotenství do 2 
roků života dítěte.

Závěr
 Vzhledem k současným znalostem je nutné na MM pohlížet jako na komplex-

ní živý biosystém a nejen z pohledu potravinové zdroje.

Literatura:
1. Hinde K, German JB. Food in an evolutionary context: insights from mother’s milk.
 J Sci Food Agric. 2012;92(11):2219-2223.
2.  Verduci E, Banderali G, Barberi S, et al. Epigenetic effect of human breast milk. 
Nutrients 2014;6:1711–1724.
3.  Belfort MB, Rifas-Shiman SL, Kleinman KP, et al. Infant feeding and childhood co-
gnition at ages 3 and 7 years: Effects of breastfeeding duration and exclusivity. JAMA 
Pediatr 2013;167:836–844.
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18 Výživa extrémne nezrelých detí

Smolárová S., Maťašová K., Zibolen M.

Martin

 Nedostatočná výživa extrémne nezrelých novorodencov má dlhodobé ná-
sledky. Deti sú vysoko rizikové, po narodení majú minimálne energetické záso-
by, ich nutričné nároky však pretrvávajú. Napriek pokrokom v intenzívnej starost-
livosti o tieto deti, v praxi existujú v zabezpečení výživy významné rozdiely medzi 
pracoviskami. Aj tu vyvstáva potreba jednotných štandardných postupov založe-
ných na vedeckých dôkazoch. Autori poukazujú na skutočnosť, že agresívna pe-
rorálna a parenterálna výživa má začať už od prvých minút po narodení dieťaťa. 
Prerušenie prísunu energie a živín má byť čo najkratšie, je potrebné pokračovať 
v suplementácii napodobňujúcej podmienky v maternici. Pacienti však často ne-
dostávajú požadované množstvá bielkovín (napr. už prvý deň parenterálne 3 g 
aminokyselín/kg/d), tukov (až 2-3 g/kg/prvý deň života) a cukrov (5-6 mg/kg/
min). Z hľadiska perorálneho príjmu prináša oneskorený začiatok kŕmenia viac 
rizík ako benefitov. Gastrické reziduá nie sú ukazovateľom intolerancie perorál-
neho príjmu a rizika nekrotizujúcej enterokolitídy. Záverom možno konštatovať, 
že adekvátna výživa v priebehu prvého týždňa života extrémne nezrelých detí 
je dôležitým faktorom v ich vývoji a zásadným spôsobom ovplyvňuje dlhodobú 
prognózu pacienta.
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19 Minimum pediatrické auxologie

Krásničanová H.

Pediatrická klinika UK 2. LF a FN Motol Praha

 Biomedicínským oborem, který se komplexně zabývá růstem a vývojem člo-
věka je auxologie (auxó = řecky rostu). Tato multioborová disciplína, jejíž náplní 
je sledování všech změn dosud nezralého (rostoucího) organismu, hodnotí tra-
diční biomedicinské pojmy růst a vývoj komplexně. Růst je v pediatrické auxo-
logii pojmu vývoj „nadřazen“, resp. charakterizuje všeobecně známé vývojové 
situace (př.: růst gonád = puberta).

 V současnosti je všeobecně akceptovaným konceptem postnatálního růstu 
člověka trojkomponentní (sendvičový) „ICP model růstu“ (Infancy – Childhood 
– Puberty) švédského auxologa Karlberga. Střed lidského růstového sendviče 
tvoří dětství („C“) – období pravidelného lineárního růstu, obklopené dvěma 
odlišnými, sobě však hormonálně podobnými etapami růstu: infantní („I“) a pu-
bertální („P“). Obě tyto periody jsou charakteristické výrazným tělesným růstem 
a zvýšenými hladinami pohlavních hormonů (infantní perioda = „malá puberta“). 
V  infantním období člověk dosahuje 50 % své finální výšky, perioda dětství je 
spojena s 35% a puberta již jen s 15% podílem.

 Znalosti zákonitostí růstu podle ICP modelu patří k  základním podmínkám 
kvalitního stanovování růstové diagnózy. Klíčovými součástmi růstové diagnózy 
jsou objektivizace základních auxologických parametrů (= výšky a hmotnosti těla 
+ průběžné hodnocení jejich dynamiky) a diagnostika biologického věku.

 Při řešení výše naznačených základních otázek růstové diagnózy je nezbytné 
disponovat recentními auxologickými normami (v ČR bohužel naposledy aktu-
alizovanými v roce 2001...) a znalostmi vztahů skeletální a sexuální maturace (= 
indikátory biologického věku). Akcelerace biologického věku současných popu-
lací oproti minulosti je dlouhodobě význačným pediatrickým, resp. psychosoci-
álním fenoménem, jehož novou dimenzi představuje obezita (leptin = trigger 
puberty?). V uvedeném kontextu autorka upozorňuje na souvislost BMI a biolo-
gického věku, stejně jako na diskutabilnost „vstupu“ BMI do praktické pediatrie 
(BMI ze své definice není indikátorem množství tuku).

 Odpověď na  uvedené otázky spojené s  řešením růstové diagnózy dnes 
usnadňují software pro odbornou pediatrickou veřejnost (ale i pro rodiče dětí), 
na jejichž tvorbě se autorka sdělení dlouhodobě podílí: např. „Kompendium pe-
diatrické auxologie 2005“; www.porucharustu.cz; percentilové grafy hmotnost/
výška pro všechny pediatrické kategorie fy Ferring (viz kongresové materiály).
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20 První 3 roky ve výživě – důsledky

Szitányi N., Szitányi P.

Praktický lékař pro děti a dorost, dětský gastroenterolog, V zářezu 902/4,  
Praha 5-Jinonice, natalia.szitanyi@seznam.cz

 Výživa hraje v životě člověka obecně významnou úlohu. Časná výživa v prv-
ních 3 letech, tedy od početí do 2 let dítěte, nevratně rozhoduje o jeho budouc-
nosti. Výživa matky v těhotenství a časná výživa dítěte do 2 let ovlivňuje expresi 
genů, vývoj jednotlivých orgánových systémů jedince i odolnost k civilizačním 
nemocem.

 Výživa v časném věku může naprogramovat vývoj mozku a kognitivní schop-
nosti dítěte, vývoj imunitního systému a tudíž nemocnost dítěte a expresi aler-
gie.

 Pestrá strava matky bohatá mimo jiné na  EPA/DHA je předpokladem pro 
správný nitroděložní vývoj dítěte. Postnatálně se doporučuje podpora výlučné-
ho kojení do 6 měsíců věku dítěte, zavádění příkrmů následně, pokud možno 
ještě v době kojení, redukce sladkých jídel, soli a dostatek vlákniny v přirozené 
formě.

 Prevence intrauterinní růstové retardace, podpora kojení, optimální zavádě-
ní příkrmů a prevence obezity představují v současnosti nejzásadnější opatření 
v dětském věku.

 V  České republice proběhla v  letech 2013-2014 multicentrická observační 
studie monitorující stravovací návyky a  stav výživy kojenců a  batolat do  3 let. 
Do studie se zapojilo 823 dětí. Ve sdělení se autoři věnují nejdůležitějším vý-
stupům studie, která mimo jiné ukázala nedostatečnou suplementaci batolat D 
vitaminem, vysoký příjem jednoduchých cukrů a soli u batolat a naopak pozitivní 
trend v délce kojení i dodržování doporučovaného postupu zavádění nemléč-
ných příkrmů a nápojů u kojenců.
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21 Obezita od dětství k dospělosti – zdravotní výzva  
21. století

Marinov Z.

Dětská obezitologická ambulance, Pediatrická klinika, FN Motol a 2. LF UK Praha

Souhrn:
 Běžná obezita je typické civilizační onemocnění s  chronickými metabolic-

kými změnami s celospolečenskými následky. Tuková tkáň je největším endo-
krinním orgánem v těle a při jejím nadměrném zmnožení dochází k pozvolným, 
ale rozsáhlým metabolickým změnám. Běžná obezita se projevuje především 
časným nástupem kardiometabolických komplikací. Klinický obraz komplikací 
dětské obezity je však širší a zahrnuje obtíže a život omezujícího rizika respirač-
ní, gastrointestinální, neurologické, ortopedické, endokrinologické a závažnou 
psychosociální problematik. Specifika dětské obezitologie vycházejí z dynamic-
kého růstu dítěte a fixovaného rodinného zázemí. Následky způsobené dětskou 
obezitou jsou v počátku reverzibilní a proto se časné stanovení a léčba stávají 
významnou klinickou výzvou. Prevence dětské obezity je její jediná účelná léčba 
a bez nadsázky platí: Lépe dnes řešit 2 kg nadváhy než za dva roky 20 kg obezit.

Klíčová slova:
 civilizační onemocnění, běžná dětská nadváha a obezity, primární prevence, 

metabolický impriting.

 V  současné době jsme plně zasaženi pandemií běžné alimentární obezi-
ty.  Spojení infekční terminologie s  komunitním onemocněním není náhodné 
pro rychlost nárůstu výskytu a především pro morbiditu a mortalitu, která pře-
vyšuje v  tomto století všechna infekční onemocnění dohromady. Za  poslední 
čtvrtstoletí došlo k  překotnému nárůstu globální nadváhy a  obezita se stala 
nejzávažnějším zdravotním problémem soudobého lidstva (1). Nejvýznamněji 
se projevuje pandemie obezity v dětské populaci, v které trpí běžnou obezitou 
přes 99 % obézních dětí. Výskyt dětské nadváhy v ČR překonal nejpesimističtější 
předpoklady a za čtvrtstoletí její epidemie došlo v dětské populaci k  zpětináso-
bení počtu obézních dětí. Nadváhou v dětství trpí každé 4. dítě, obezitou každé 
7. a extrémní obezitou 4 ze sta dětí (2). Alarmující situaci v naší dětské populaci 
demonstruje  4,7% výskyt extrémní obezity, která představuje přes třetinu obéz-
ních dětí (2).

 Běžná dětská obezita je charakterizována pozvolným nástupem a  k  jejímu 
rozvoji musí být splněna podmínka proobezitogenního genomu a  podmínka 
neadekvátně zvýšeného příjmu potravy k energetickému výdeji v rámci obezito-
genního prostředí (3). Její závažnost tkví zejména ve zvýšeném kardiometabolic-
kém riziku (obr.č. 1) podmíněném centrální disregulací energetické homeostázy 
s následným rozvojem patofyziologických kompenzačním mechanismů s peri-
ferní inzulinorezistencí a endoteliální disfunkcí (4).
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 Běžná obezita se stala závažným chronickým onemocněním a rozhodně ne-
platí, že děti z nadváhy vyrostou. Dětská nadváha v 70-80 % přestupuje do do-
spělosti, kde se tito jedinci budou řadit k chronicky obézním dospělým se závaž-
nými zdravotními a psychosociálními následky, které se rozvinou v produktivním 
věku. Na podkladě časného diabetes mellitus 2. typu se předpokládá manifesta-
ce angiopatií dolních končetin, nefropatií a retinopatií, na podkladě steatohepa-
titidy rozvoj cirhozy a posun nádorových onemocnění, iktů a infarktů myokardu 
do raného produktivního věku. Na jedné straně dojde ke snížení ekonomického 
a společenského uplatnění chronicky obézních a na druhé k zvyšování zdravot-
nických a celospolečenských nákladů.

 Pro prevenci dětské obezity platí specifická preventabilní časová okna. Stěžejní 
je prevence v kojeneckém a  raném batolecím věku, dále v předškolním věku 
od 4 do 6 let a v mladším školním věku od 8 do 10 let (5). U chronicky obézních 
dětí nastupuje nadváha ve čtvrtině případů do 5. měsíce a v polovině případů 
do dvou let věku (6). Klíčovým preventabilním obdobím je kojenecký věk, v kte-
rém probíhá přeprogramování energetické homeostázy. Vliv vnějšího prostředí 
na genomovou expresi energetické homeostázy se uplatňuje v tomto období 
pomocí programingu, který nastavuje základní energetické metabolické pocho-
dy a v subkortikálních centrech celoživotní preferenční jídelní chování. Primární 
prevenci dětské nadváhy se věnuje inovativní projekt „S kojenci proti obezitě“ 
skojenciprotiobezite.cz, který je podpořený z fondu prevence Všeobecné zdra-
votní pojišťovny ČR. Projekt vychází z „Postupů prevence nadváhy a obezity v ko-
jeneckém věku“ (7) a jeho cílem je napomoci rodičům a zdravotnímu personálu 
orientovat se v prevenci v klíčovém životním období.

 Dětská obezitologie má oproti dospělým potenciál významné efektivity, pro-
tože stravovací návyky, metabolické pochody a pohybové vzorce, které vedou 
k rozvoji obezity, nejsou u dětí fixovány. Při patřičné důslednosti lze tyto pocho-
dy zvrátit žádoucím směrem, přesto však není reálné obezitu s metabolickými 
komplikacemi vyléčit ale již pouze léčit. Léčba závažné obezity je dlouhodobá, 
s častými relapsy a je třeba na ni často pohlížet jako na léčbu závislosti na jíd-
le s patřičnými psychoterapeutickými postupy. Protože je orientace v náročné 
a  zdlouhavé léčbě dětské obezity obtížná (3), byl především pro cílovou sku-
pinu odborných zdravotnických pracovníků spuštěn unikátní projekt „ S dětmi 
proti obezitě“ www.sdetmiprotiobezite.cz (8). Odborně garantované webové 
stránky nabízejí racionální orientaci v  problematice dětské obezitologie, dife-
renciální diagnostiku a stanovení efektivního terapeutického řešení pro konkrét-
ního dětského klienta. Projekt zodpovídá základní otázky „Komu, Kdy, Kde, Kdo 
a Jak“ má věnovat svůj odborný čas v léčbě dětské nadváhy a obezity.

 Jediná účelná léčba obezity je její prevence, která se však nesmí zavčas pro-
pásnout. Nezřídka se jako u prvého v rodinné jednotce rozvíjí nadváha u dítě-
te, které je teprve následováno dalším členem domácnosti. Prevence nadváhy 
od nejútlejšího věku má následně významný multiplikační efekt i pro další členy 
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domácnosti. Bez nadsázky záleží na všech, jestli se podaří zvrátit dosavadní ne-
gativní trendy. Každý jedinec by měl dostat šanci uplatnit se ve zdravém životním 
stylu, který je nutné budovat od nejútlejšího věku, a ne získat pocit selhání v sou-
časném vysoce obezitogenním prostředí (3).
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23 Toxicita manganu u pacientů s DPV

Dastych M.1, Šenkyřík M.1, Dastych M. sr.2 
1Interní gastroenterologická klinika, FN Brno a lékařská fakulta MU, 2Oddělení 
klinické biochemie, FN Brno a lékařská fakulta MU

 Mangan jako esenciální stopový prvek je nezbytnou součástí nutričních smě-
sí při dlouhodobé domácí parenterální výživě pacientů. Jeho deficit může ne-
gativně ovlivňovat metabolismus sacharidů, snižovat produkci inzulínu, může 
být snížena antioxidační kapacita buněk a porušena tvorba kostí a chrupavek. 
Na druhé straně jsou známé neurotoxické účinky manganu při jeho nadbytku 
v organismu. S toxicitou manganu se můžeme setkat u pracovníků v metalurgic-
kém průmyslu, v dolech a u svářečů. U pacientů bývá toxické působení manganu 
pozorováno u pacientů s dlouhodobou parenterální výživou často ve spojitosti 
s cholestázou.

 Toxicita manganu se projevuje neuropsychiatrickými příznaky. V počátečních 
stádiích bývá pozorováno maniodepresivní chování, anorexie, apatie, bolesti 
hlavy. Následují příznaky Parkinsonova syndromu – třes, rigidita a poruchy koor-
dinace. Konečným stadiem jsou rozvinuté psychózy a demence.

 Denní dávka manganu v infuzních roztocích pro pacienty s DPV není jedno-
značně stanovena. Tito pacienti mají velmi často zachovalý perorální příjem, mí-
vají cholestatickou hepatopatii, které ovlivňuje hepatobiliární exkreci manganu 
a používané směsi stopových prvků často obsahují vyšší dávku manganu. Z těch-
to důvodu se s toxicitou manganu můžeme u pacientů s dlouhodobou parente-
rální výživou setkat.

 Doporučená denní dávka manganu v infuzních roztocích pro DPV se pohybu-
je dle literárních údajů v rozmezí 0,05-0,1 mg/d. Pro srovnání obsah manganu 
v Tracutilu je 0,55 mg, Addamelu 0,27 mg, Addamelu N 0,1 mg a v Elotrace 1 mg.

 Provedli jsme pilotní studii zaměřenou na zjištění průměrné hladiny Mn v krvi 
a ve vlasech u pacientů s DPV v  jednom centru. Vyšetřili jsme 16 pacientů (7 
mužů a 9 žen) ve věku 28-68 let s dlouhodobou domácí parenterální výživou 
v trvání 4-96 měsíců. Indikací pro DPV byl syndrom krátkého střeva. Denní dáv-
ka manganu se pohybovala mezi 80-470 ug/den (1.2-8.5 ug/kg/den). U sledo-
vaných pacientů jsme zjistili přibližně dvojnásobnou hodnotu koncentrace Mn 
v plné krvi proti kontrolní skupině (16.2 ug/L; 13.7-19.8 ug/L a 7.4 ug/L; 6.4-8.4 
ug/L) . U pěti pacientů s příznaky cholestatické hepatopatie přesáhla koncent-
race Mn v plné krvi hodnotu 20.0 ug/L. U stejných pacientů prokázalo vyšetření 
mozku magnetickou rezonancí hyperintenzní T1 signál v globus palidus bez kli-
nických příznaků podobných Parkinsonskému syndromu. Obsah Mn ve vlasech 
sledovaných pacientů byl rovněž signifikantně zvýšen (p<0,007).

 Výsledky naší práce ukazují potřebu monitorování hladiny manganu v plné 
krvi během DPV zvláště u pacientů s poruchou jaterní funkce a případné ome-
zení jeho parenterálního podávání. Taktéž vyvstává otázka přípravy „individuali-
zovaných“ směsí stopových prvků, respektive směsí bez obsahu manganu, které 
v současné době u nás nejsou dostupné. Studie bude v tomto roce rozšířena 
o pacienty z dalších center.
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„Podpořeno MZ ČR – RVO (FNBr, 65269705)“
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24 Katétrová sepsa u pacientov na DPV

Popálená J., Slezák M., Voleková M.

Rimavská Sobota

 Pre DPV zavádzame špeciálne tunelizované Hickmanove katétre fixované tka-
nivovými manžetami alebo podkožné portacaty. Pri dennom podávaní výživo-
vých roztokov, každý vstup do centrálnej žily znamená riziko katétrovej infekcie. 
Katétrová sepsa je najčastejšou komplikáciou DPV. Incidencia katétrovej sepsy 
je 1,31/1000 katéter dní.

Kultivačne najčastejší je záchyt:
Staphylococcus epidermidis +CoNS , S. aureus,
Enterococcus spp. , Candida spp., Enterobacter,
E.coli, Klebsiella pn., Pseudomonas,
Najčastejšie vyplavenie baktérií do obehu je na začiatku infúzie.

 Pri každej triaške s výstupom teploty musíme predpokladať, že origo infekcie 
pochádza z katétra. Najčastejšiou chybou pracovísk je odber vzoriek iba z peri-
férnej žily bez odberu vzorky z katétra, čím sa znižuje pravdepodobnosť kultivač-
ného záchytu vyvolávajúcich patogénov.

 Kým katétrová sepsa na JIS je indikáciou na extrakciu infikovaného katétra, 
u pacientov na DPV je potrebné posúdiť, či pacient má dostupnú centrálnu žilu 
na  zaistenie nového cievneho prístupu, na  ktorom je pacient vitálne závislý. 
Trendom pri DPV je katéter zachovať, ale bez ohrozenia pacienta. K  tomu sú 
vypracované protokoly rozhodovacieho procesu:

Indikácie odstránenia tunelizovaného katétra
·Bakteriémia perzistuje 48 – 72 hod po začatí liečby
·Lokálne komplikácie – tunelová infekcia, absces portu
·Príznaky septického šoku, metastatické komplikácie – bakteriálna endokardi-

tída, septická trombóza, embolizačné príhody
·Infekcia spôsobená hubami alebo vysoko virulentnými baktériami (MRSA, 

Pseudomonas, VRE)
·Rezistencia na liečbu – perzistencia infekcie
·Relaps infekcie počas ATB th 

Indikácie zachovania tunelizovaného katétra
·Nie je možné inštalovať nový katéter
·Bakteriémia vymizla za 48 – 72 hod
·Nie sú príznaky lokálnej infekcie
·Nie sú príznaky metastatických komplikácií
·Pacient je hemodynamicky stabilizovaný

Terapia je v záujme zachovania katétra. Podávame ATB systémovo a lokálne. 
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Liečba musí byť včasná a cielená, v dostatočnej dávke, dostatočne dlhá (14-21 
dní).

Antiinfekčná zátka (ATB/etanol)
·roztok, ktorý sa instiluje do lumen katétra a je odstránený po uplynutí daného 

času pôsobenia,
·alebo pred použitím katétra,
·vysokou lokálnou koncentráciou antibiotika sa prekoná vysoká rezistencia 

biofilmu,
·antiinfekčná zátka s alebo bez heparínu (podľa viacerých zdrojov možno pri-

dať 2500 IU až 12 500 IU/5ml), ktorý ovplyvňuje tvorbu nánosov fibrínu, fibrino-
génu a fibronektínu v  lumen katétra ako adhezínov pre baktérie . Nevýhodou 
heparínu je systémová heparinizácia, hypokoagulačný stav, HIT.,

·výber antiinfekčnej zátky - výsledky kultivácie a MIC.

Na našom pracovisku 3 roky miesto heparínu používame celaskón.
Najčastejšie používané antiinfekčné zátky

ATB Dávka ATB v 100 ml FR zátka 5ml

Amoxicilin/klavulanát 1,2g 60mg

Ampicilin/sulbaktam 1,5g 75mg

Vankomycin 500mg 25mg

Cefazolin 1g 50mg

Ceftazidim 1g 50mg

Meropenem 500 mg 25mg

Gentamicin 160mg 8mg 

Ciprofloxacin  200mg/100ml 10mg

Flukonazol 200 mg/100ml 10mg

Etanol 70% zátka 2ml

Vanko 2,5mg/ml + Gent 1mg/ml 

Cefaz 5mg/ml + Gent 1mg/ml 

Odporučený čas pôsobenia zátky je zväčša 12 hod., u vankomycínu a cefa-
zolínu až do 72 hodín. Úspešnosť liečby závisí najmä od druhu patogénu, jeho 
virulencie a od včasnej adekvátnej liečby.
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Prevencia katétrovej sepsy
·Edukácia a tréning lekára, ktorý katéter zavádza a lekára, ktorý zabezpečuje 

celkovú starostlivosť o pacienta na DPV
·Výber miesta inzercie katétra (vstup najlepšie cez v.jugularis interna, tunelizá-

cia v infraklavikulárnej oblasti, vyhnúť sa femorálnej oblasti)
·Tunelizovaný katéter sám o sebe, jednolumenový katéter
·Antibakteriálny konektor – zabezpečuje uzavretý systém, bezihlový vstup, 

ochranu pred baktériami
·Tréning pacienta v DPV (tréningové sestry, video)
·Denné ošetrovanie, sterilné krytie, manipulácia s katétrom, vhodné uloženie.
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25 Data z registru domácí parenterální výživy, doplňková 
a paliativní parenterální výživa

Gojda J., Strenková J., Těšínský P.

Centrum pro výzkum diabetu, metabolismu a výživy a II. interní klinika 3. lékařské 
fakulty UK v Praze a Fakultní nemocnice Královské Vinohrady 

 Domácí parenterální výživa (DPV) je léčebnou modalitou u  celého spektra 
chorobných stavů resultujících v intestinální selhání. V České Republice byl první 
pacient na DPV popsán již v roce 1986 a od té doby se řady pacientů, kteří do-
sáhnou na tuto nutriční podporu, rozšiřují. V současné době je DPV soustředěna 
do patnácti kultních a pěti dětských center, navíc je poskytována také v malé 
míře ve specializovaných ambulancích klinické výživy mimo tato centra. Počet 
pacientů na domácí nutriční podpoře se v posledních letech přibližuje průměru 
ostatních evropských zemí a prevalence DPV se blíží 40 tis. katétr-dnů na rok. 
Nutnost vyjednávání s pojišťovnami o úhradách za nutriční podporu stejně tak 
jako formalizace postupů nutriční intervence v našich podmínkách vyžaduje sběr 
dat o  pacientech využívajících této léčebné modality. Registr domácí nutriční 
podpory (REDNUP) byl založen v roce 1993 Českou společností klinické výživy 
a intenzivní metabolické péče (SKVIMP). Registr shromažďuje data o pacientech 
léčených modalitami domácí enterální výživy (DEV) a domácí parenterální výživy 
(DPV), zvlášť dospělé a pediatrické.

 Zadávání dat o  pacientech na  DPV jednotlivými nutričními centry probíhá 
prostřednictvím formuláře založeného na  standardech registru OASIS (The 
Oley Foundation – A.S.P.E.N. Information System). přes rozhraní TrialDB, A cli-
nical studies data management system, který je spravován spolu s  Institutem 
biomedicínských analýz MU v Brně. Do tohoto systému jsou zadáváni pacienti 
na DPV jako jednotlivci. Individuálně zadávaná data do on-line registru DPV nám 
umožňují sledovat nejen meziroční trendy v incidenci a prevalenci DPV, ale také 
provádět analýzy vybraných subpopulací pacientů.

 Prezentace bude zaměřena na představení aktuálních výstupů z registru DPV. 
Budou představena souhrnná data a meziroční srovnání ve sledovaných para-
metrech. Zvláštní pozornost bude věnována doplňkové DPV, zejména u  paci-
entů indikovaných k paliativní DPV, tedy pacientů, kteří jsou v terminálním stavu 
neléčitelného nádorového onemocnění, jsou motivovaní k DPV a splňují kritéria 
pro zahájení DPV.
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26 Antimikrobiálne účinky kyseliny askorbovej

Sojka M.1, Voleková M.2, Popálená J.2

1Slovenská zdravotnícka univerzita, Bratislava, 2Všeobecná nemocnica, Rimavská 
Sobota

 Katétrová sepsa je jednou zo závažných komplikácií u pacientov s dlhodobo 
zavedeným centrálnym venóznym katétrom. Zdrojom infekcie môžu byť mikro-
organizmy tvoriace normálnu mikroflóru kože v okolí katétra a mikróby, ktoré sa 
do katétra dostanú pri nesprávnej manipulácii s katétrom, prípadne z endogén-
nych infekcií alebo aplikáciou kontaminovaného roztoku. Jednou z vlastností mi-
kroorganizmov, ktoré sa dostanú do katétra, môže byť schopnosť tvoriť biofilm, 
v ktorom sa pomaly množia a takto kolonizujú vnútorný povrch katétra. Pri rozpa-
de biofilmu dochádza k vyplaveniu baktérií do obehu so systémovými prejavmi 
sepsy. V prevencii katétrovej sepsy sa okrem dodržiavania zásad asepsy osved-
čilo používanie ochranných katétrových zátok.

 Cieľom práce je in vitro charakterizovať vplyv roztoku kyseliny askorbovej 
na častých pôvodcov katétrovej sepsy.

 V štúdii sme testovali vplyv kyseliny askorbovej na  rast Staphylococcus au-
reus, S. epidermidis, Enterococcus faecalis, Enterobacter sp., Escherichia coli, 
Klebsiella sp., Pseudomonas aeruginosa, Acinetobacter sp. a  Candida sp. 
v  planktonickom stave. Rovnako sme sa zamerali na  ovplyvnenie schopnosti 
týchto baktérií tvoriť biofilm na umelom povrchu a testovanie prípadných bio-
film eradikujúcich účinkov kyseliny askorbovej.

 Výsledky experimentov ukázali signifikantné baktericídne vlastnosti kyseliny 
askorbovej na baktérie zo skupiny gram-negatívnych nefermentujúcich paličiek. 
U  všetkých testovaných mikroorganizmov sme zaznamenali signifikantné zní-
ženie tvorby biofilmu a rovnako aj zníženie počtu viabilných mikroorganizmov 
v maturovanom biofilme po 24 aj 48 hodinách ovplyvnenia kyselinou askorbo-
vou v koncentrácii 100 mg/ml.

 Výsledky našej štúdie podporujú racionalitu použitia roztoku kyseliny askor-
bovej ako ochrannej katétrovej zátky.
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27 Činnost pacientského spolku Život bez střeva

Malíčková M.

předsedkyně Život bez střeva, z. s.

Pacientský spolek Život bez střeva vznikl v roce 2008 (tehdy jako občanské 
sdružení) s cílem pomáhat v nelehké životní situaci dospělým i dětským pacien-
tům, kterým byly diagnostikovány nemoci související s nedostatečnou základní 
funkcí střeva, a které následně vedou k dlouhodobé či trvalé závislosti na domá-
cí parenterální výživě (DPV).

K  největším, a  v  oblasti DPV v  českých podmínkách historicky významným 
úspěchům bezesporu patří zavedení úhradového kódu pro mobilní parenterá-
lní výživu, který byl zařazen do vyhlášky Ministerstva zdravotnictví platné od 1. 
ledna 2015. Tento kód obsahuje plně hrazenou ambulantní pumpu do batohu 
a další pomůcky umožňující pacientům volný pohyb i v době napojení na infúzi.

Neméně důležitou událostí je i členství v nově vzniklé mezinárodní pacient-
ské alianci (International Alliance of Patient Organisations for Chronic Intestinal 
Failure & Home Artificial Nutrition - pracovní název CIFHAN), která sdružuje or-
ganizace podporující pacienty závislé na domácí umělé výživě. Česká republika, 
reprezentovaná právě spolkem Život bez střeva, byla zároveň i jednou ze sedmi 
zakládajících členských zemí a účastnila se inaugurační schůze v Ženevě.

V září loňského roku spolek oficiálně vstoupil do České asociace vzácných 
onemocnění (ČAVO), neboť u některých pacientů závislých na DPV jsou primár-
ní diagnózou právě vzácná onemocnění trávicího traktu (CIPO, HSCR, FAP, NEC 
a další).

K průběžným aktivitám patří též účast na vzdělávacím projektu pro pacientská 
sdružení pořádaný Asociací inovativního farmaceutického průmyslu (AIFP), kde 
se formou celodenních seminářů učí, jak úspěšně vést neziskovou organizaci, 
lépe hájit práva a  potřeby pacientů, efektivněji získávat prostředky z  různých 
zdrojů nebo zkvalitnit prezentační a vyjednávací dovednosti.

Spolek vytváří podmínky pro vzájemnou výměnu, shromažďování a rozšiřová-
ní odborných a teoretických znalostí a zkušeností lékařů a zdravotníků a každo-
denních, praktických znalostí a zkušeností pacientů. 

Jedním z cílů pacientského spolku Život bez střeva je stát se rovnocenným 
partnerem jak lékařům, tak zdravotnickému a farmaceutickému průmyslu.
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28 Péče o trvalé vstupy pro domácí parenterální výživu - 
Zátky centrálních katetrů

Žourek M., Chytilová M., Čechurová D., Česák V., Kovářová K., Rušavý Z.

Nutriční centrum 1. interní kliniky, FN a LF UK v Plzni

 Aplikace domácí parenterální výživy (PV) vyžaduje dlouhodobé zavedení 
centrální katetrů. Nižší výskyt infekce a snadnější obsluha je výhodou tunelizova-
ného Hickmanova katétru, který je používán především při každodenní aplikaci 
parenterální výživy. Katetry typu port-a-cath jsou používány spíše při intermitent-
ní aplikaci výživy u obratných pacientů.

 Infekce a obturace katetrů pro dlouhodobou PV patří mezi obávané kompli-
kace léčby. REDNUP - Registr domácí nutriční péče v roce 2011 evidoval 147 
dospělých osob. U 76% byl použit tunelizovaný katétr, u 24% port-a-cath. V re-
gistru bylo zaznamenáno 43 komplikací: 32x infekce, 6x obturace katétru a 5x 
trombóza žíly. U 22 % komplikací bylo třeba vyměnit katétr.

 K  prevenci komplikací je dle literárních údajů výhodnější používat tenké ka-
tétry, subklavikulární přístup a bakteriální filtry. Velmi důležitá je antibiotická pro-
fylaxe před výkony (stejně jako u umělé chlopně). Centrální kanylu není vhodné 
používat pro aplikaci jiných látek a především krve, neprovádět odběry krve z ka-
nyly. Ukazuje se, že v prevenci infekce a obturace katetru hraje roli i druh zátky. 
Riziko infekce katétru zvyšuje frekventní aplikace výživy (7x týdně vs. méně často), 
typ centrálního vstupu (port-a-cath – 3x vyšší riziko infekce), přítomnost stomie (2x 
zvyšuje riziko) a způsob edukace (specializovaný edukátor vs. běžný zdravotnický 
pracovník). Patogenetickým podkladem infekce i obturace katétru je tvorba biofil-
mu (usazený fibrin a další krevní elementy na vnitřním i zevním povrchu katétru).

 Požadavky na optimální zátku dlouhodobého centrálního katétru: prevence 
obturace katétru, vzniku biofilmu, infekce a současně minimum vedlejších účin-
ků spojených s možným průnikem roztoku katétrové zátky do oběhu. V součas-
nosti je používána široká paleta zátek: fyziologický roztok, 70% etanol, Heparin 
100 IU/ml, Citra-Lock 4%, Citra-lock 30 – 40%, Tauro-Lock a Tauro-Lock Hep 100. 
Pokud doba zavedení zátky katétru nepřesáhne 8 hodin (denní používání PV), 
doporučuje ESPEN proplach katétru pouze fyziologickým roztokem.

 Tauro-lock je modifikovaná aminokyselina taurin – účinek na  g+, g-,MRSA 
i VRE. Ovlivňuje schopnost adherence bakterií, ireversibilně se váže jeho hyd-
roxymethylová skupina na buněčnou stěnu bakterií, je metabolizován na taurin, 
CO2 a H20. Tauro-lock zabraňuje vzniku biofilmu a není na něj popsána bakte-
riální rezistence. Trisodium citrate (Citra-Lock 4%) obsažený v Tauro-locku má 
slabé antikoagulační působení. U déle používaných katetrů s vytvořeným bio-
filmem hrozí riziko obturace katétru, proto je u  nich doporučován Tauro-lock 
- Hep100, kde je přidán do kombinace heparin.

 Na podkladě výše uvedených skutečností a dalších studií, které budou pre-
sentovány a ceny (tabulka 1) se naše skupina rozhodla používat Tauro-lock u no-
vých katetrů a Tauro-lock –Hep100 u všech našich pacientů, kteří budou zátku 
používat déle než 12 hod.
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Tabulka 1

balení cena/ amp 

Heparin 50 kU/10ml 1x10ml 500 Kč 

Tauro Lock classic 10x3ml 120 Kč 

TauroLock Hep 100 10x3ml 120 Kč 

Citra Lock 4% 20x5ml 50 Kč 

NaCl 0,9% 20x10ml 3 Kč 

Pozn: aktuální cena lékárny FN Plzeň
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29 Vztah onemocnění ledvin k ateroskleróze 
a kardiovaskulárnímu riziku
1Teplan V., 2Králová Lesná I., 2Piťha J., 3Mahrová A., 1Štollová M.
1Klinika nefrologie TC IKEM, 2Kardiocentrum IKEM, 3Fakulta tělesné výchovy 
a sportu UK, Praha

 Kardiovaskulární komplikace jsou nejčastější příčinou úmrtí u  nefrologic-
kých nemocných. Jejich etiologie souvisí s endoteliální dysfunkcí spojenou také 
se snížením počtu cirkulujících endoteliálních progenitorových buněk (EPC).
Mechanismy indukce těchto buněk z kostí dřeně i samotný mechanismus repara-
ce poškozených endoteliách buněk zůstávají dosud plně neobjasněny .V mode-
lových studiích se předpokládá, že ischémie aktivuje řadu interferujících faktorů 
(růstové faktory, enzymy, ligandy a povrchové markery), které ovlivňují aktivitu 
atrakce EPC z kostní dřeně a jejich strukturální modifikaci. Z tohoto hlediska se 
uvádí především aktivace na ischemii dependentních proangiogenických cyto-
kinů, jako je SDF-1 (stroma cell-derived faktor-1) nebo VEGF (vaskulární endote-
liální růstový faktor). Dalšími jsou placentární růstový faktor, G-CSF a GM-CSF.
Přímo v kostní dřeni se pak významně účastní metaloproteináza-9.Pro její akti-
vaci je zřejmě klíčový účinek NO při aktivitě eNOS. Endoteliální progenitorové 
buňky se mohou významně podílet na  integritě endotelu cév. Podle původní 
představy se mohou diferencovat do podoby endoteliálních buněk a tím zacelit 
defekt v endotelu. Nověji se předpokládá, že jsou integrovány do endoteliál-
ních buněk mechanismem „cell-cell fusion“. Je však možné, že se uplatňují oba 
mechanismy. EPC jsou mobilizovány a  aktivovány z  kostní dřeně do  periferní 
cirkulace. Tento proces je regulován řadou růstových faktorů, enzymů, ligandů 
a  receptorů buněčných povrchů, jakož i  přímým účinkem zvýšeného průtoku 
krve v kostní dřeni.

 Četné studie prokazují, že chronické selhání ledvin vede k endoteliální dys-
funkci. Samotné závažné snížení renálních funkcí tak představuje nezávislý rizi-
kový faktor a riziko kardiovaskulárního onemocnění je u nemocných se selhanou 
funkcí ledvin na  dialyzační léčbě mnohonásobně vyšší .Cévní změny jsou při 
dlouhodobém dialyzačním programu závažným limitujícím faktorem pro zařa-
zení do programu transplantačního. I proto je významné zjištění, že dialyzovaní 
nemocní mají snížený počet cirkulujících EPC a tedy, že jejích kardiovaskulární 
riziko je i z tohoto aspektu velmi vysoké.

 Cirkulující progenitorové buňky byly také sledovány u nemocných po transp-
lantaci ledviny.

 Jedním z  velmi významných faktorů, které mohou přítomnost cirkulujících 
progenitorových buněk v plazmě ovlivnit, je rezistentní aerobní tělesné cviče-
ní. Pravidelné tělesné cvičení ovlivňuje u nemocných nejenom muskulární sílu 
a strukturu svalu, a tím i větší pohybovou samostatnost, ale významně zlepšuje 
i  řadu metabolických poruch (diabetes, dyslipidemie, kostní choroba, renální 
anemie, hormonální homeostáza ap). V poslední době se objevily studie pro-
kazující příznivý účinek pravidelné fyzické aktivity na  počty ECP po  tělesném 
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cvičení u  nefrologických nemocných. Aktivně prováděné pravidelné cvičení 
v délce alespoň 10 min. každý den po dobu minimálně 3 měsíce zvyšuje u ne-
mocných v  dialyzačním programu jejich fyzickou aktivitu a  zlepšuje svalovou 
sílu. Předpokládá se, že pravidelná fyzická zátěž také zlepšuje kardiovaskulár-
ní prognózu a může ovlivnit počet a funkčnost endoteliálních progenitorových 
buněk. Při pravidelné fyzické aktivitě se zvyšuje hladina EPC jak u zdravých, tak 
u nemocných s postižením cév. Toto zvýšení může dosahovat až 280 % během 
4 týdnů pravidelného cvičení. Takovéto zvýšení může být částečně vysvětleno 
stimulací kostní dřeně v důsledku lokálního zvýšení dostupnosti NO. Současně 
může cvičení také ovlivnit up-regulaci EPC buněk s jejich sníženým poškozením 
apoptózou. To je pravděpodobně mediováno inhibicí pro-apoptotického enzy-
mu kaspázy-3. Funkce a počet EPC mohou být také nepřímo ovlivněny hladinou 
cirkulujícího reaktivního proteinu (CRP). Protizánětlivý účinek aerobního cvičeb-
ního tréninku je spojen s  ovlivněním systémových biomarkeru zánětu, přede-
vším cirkulujících cytokinů. Jak známo, v patogenezi aterosklerózy se uplatňuje 
řada cytokinů (IL 1, 4, 6, 8, 10) a makrofágy uvolňovaných cytokinů, jako je TNF- 
α, interferon gama a CSF (colony stimulating factor). Je tedy zřejmé, že pozi-
tivní účinek dlouhodobého aktivního cvičení může být vysvětlen souhrou více 
mechanismů zahrnujících zvýšenou aktivitu NO a  antioxidační účinek, pokles 
proinflamačních cytokinů v tukové tkáni, skeletálních svalech a zvýšení celkové 
regenerační kapacity endotelu vyjádřené počtem cirkulujících EPC.

 Ke snížení počtu cirkulujících EPC může vést i zvýšená proinflamační adipo-
cytokinová aktivita, jak ukazují studie u výrazné obezity a  jeho opětné zvýšení 
po úbytku viscerální tukové tkáně při dietním režimu. Častá obezita po transp-
lantaci ledviny mění buněčné složení i funkci tuku v tukové tkáni. Obézní jedinci 
mají vyšší podíl makrofágů (pocházejících pravděpodobně z kostní dřeně), které 
jsou hlavním zdrojem prozánětlivých cytokinů.

Studie po transplantaci ledviny:
 V prospektivní randomizované studii u 100 nemocných po první kadaverózní 

transplantaci ledviny jsme sledovali vliv časného cvičebního režimu na endote-
liální progenitorové buňky (EPC), kmenové buňky (SC), adipocytokiny a asyme-
trický dimethylarginin (ADMA). Kohorta transplantovaných pacientů byla rando-
mizovaně rozdělena na skup.I. (50 nemocných s cvičebním režimem po dobu 6 
měsíců, a skup. II. (50 necvičících transplantovaných nemocných). Obě skupiny 
byly vzájemně matchovány dle věku, pohlaví, HLA typizace, délky předchozí di-
alyzační léčby a imunsupresivního režimu.

 Po 6. měsíčním sledování se snížily hodnoty ADMA v obou skupinách (zlep-
šení renální funkce), ale signifikantně významněji ve skup.I (p < 0,01). Současně 
bylo zachyceno snížení hodnot SC a  EPC v  obou skupinách, ale významněji 
ve skup.I (p < 0,02). Tento nález, který není zcela ve shodě s  literárními údaji 
časných změn SC a EPC po aerobním cvičení, dokumentuje časovou dynamiku 
změn progenitorovýh buněk, která může demonstrovat již přítomný efekt na en-
doteliální stěnu. Z  hlediska sledovaných adipocytokinů byl prokázán vzestup 
adiponectinu ve skup I. (p < 0,01) a pokles leptinu (p < 0,01) a  rezistinu (p < 
0,02). Mírně signifikantní změny (p < 0,05) byly zachyceny ve skup.I u choleste-
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rolu, LDL- cholesterolu, triglyceridů, HbA1c, inzulínu a TK.

Podpořeno výzkumným záměrem MZ ČR (IKEM) 00023001
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30 Eskimo paradox in risk of cardiovascular disease.  
Facts or Wishful Thinking?

Vohnout B.1, Fodor J.2

1Institute of Nutrition, Faculty of Nursing and Health Professional Studies and 
National Reference Center for Familial Hyperlipoproteinemias, Slovak Medical 
University, Bratislava, Slovakia, 2Division of Prevention and Rehabilitation, 
University of Ottawa Heart Institute, Ottawa, Ontario, Canada

During the 1970s, 2 Danish investigators, Bang and Dyerberg, on being in-
formed that the Greenland Eskimos had a low prevalence of coronary artery 
disease (CAD) set out to study the diet of this population. Bang and Dyerberg 
described the “Eskimo diet” as consisting of large amounts of seal and whale 
blubber (ie, fats of animal origin) and suggested that this diet was a key factor in 
the alleged low incidence of CAD. This was the beginning of a proliferation of 
studies that focused on the cardioprotective effects of the “Eskimo diet.” In view 
of data, which accumulated on this topic during the past 40 years, we conduc-
ted a review of published literature to examine whether mortality and morbidity 
due to CAD are indeed lower in Eskimo/Inuit populations compared with their 
Caucasian counterparts. Most studies found that the Greenland Eskimos and the 
Canadian and Alaskan Inuit have CAD as often as the non-Eskimo populations. 
Notably, Bang and Dyerberg’s studies from the 1970s did not investigate the 
prevalence of CAD in this population; however, their reports are still routinely 
cited as evidence for the cardioprotective effect of the “Eskimo diet.” We discuss 
the possible motives leading to the misinterpretation of these seminal studies.

Canadian Journal of Cardiology 2014; 30:864-868
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31 Vztah „gut - liver axis“ k metabolickému syndromu 
a ateroskleróze

Vítek L.

Ústav lékařské biochemie a laboratorní diagnostiky a IV. interní klinika VFN a 1. LF 
UK v Praze

 Gut – liver axis, neboli enterohepatální osa, je známa již mnoho desetiletí 
zejména v souvislosti s enetrohepatální cirkulací žlučových kyselin a bilirubinu. 
Nicméně teprve poznatky z poslední doby ukazují na mnohem širší souvislosti, 
které se týkají metabolismu žlučových kyselin, gastrointestinálních hormonů, ale 
i vlivu střevního mikrobiomu na energetickou homeostázu a následně i rizika ci-
vilizačních chorob, jako jsou ateroskleróza, cukrovka nebo arteriální hypertenze. 
Žlučové kyseliny nejsou jen pouhými emulgátory tuků v lumen zažívacího traktu, 
ale fungují jako skutečné endokrinní látky. Váží se totiž na  tzv. TGR5 receptor 
na enteroendokrinních buňkách sliznice tenkého střeva, v hnědé tukové tkáni 
i ve svalech, a vedou ke zvýšené produkci glukagon-like peptidu 1 se všemi me-
tabolickými důsledky. Žlučové kyseliny mají přímý vliv na patogenezi nadváhy 
a obezity, diabetu, arteriální hypertenze, ale i poruch funkce štítné žlázy. V sou-
časné době již existují léky označované jako mimetika žlučových kyselin, které 
využívají výše uvedených endokrinních vlastností žlučových kyselin. Podobně 
významný je i  vliv střevního mikrobiomu na  metabolické aspekty. Ukazuje se, 
že střevní baktérie mají, co se týká metabolických konsekvencí, podobnou roli. 
Ovlivnění složení střevního mikrobiomu bude pravděpodobně jednou z mož-
ností, jak ovlivnit rozvoj některých metabolických onemocnění.

Podpořeno granty PRVOUK 4102280002 a IGA MZ ČR NT13151-4.
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32 Molekuly obezity

Polko J., Krivuš J., Mokáň M.

Martin

 Regulácia chuti do  jedla - zvýšený apetít (orexigénny efekt) a  pocit sýtosti 
je zložitý proces vyžadujúci koordináciu celého komplexu neurotransmiterov 
na rôznych úrovniach CNS, periférny nervový systém, GIT. GIT ako aj CNS vznikol 
z  neuroektotermálneho zárodočného listu. Metabolizmus tukového tkaniva je 
oveľa zložitejší než za aký sa považuje. Tuk nie je len zásobáreň energie, ale aj vy-
soko endokrinne aktívne tkanivo. Viaceré látky produkované adipocytmi a bun-
kami ovplyvňujúcimi metabolizmus tukov majú aj liečebný potenciál. Ghrelin 
- „hladový hormón“ je produkovaný v  GIT a  v  CNS pôsobí ako neuropeptid. 
Ghrelinové bunky sa nachádzajú hlavne v žalúdku a duodéne, ale tiež v jejúne, 
pankrease, kôre nadobličiek, v  obličkách, pľúcach a  gonádach. Pri prázdnom 
žalúdku jeho sekrécia stúpa, pri naplnení sa zastavuje. V CNS pôsobí v oblas-
ti hypotalamu nucleus arcuatus, kde zvyšuje pocit hladu a  stimuluje sekréciu 
HCl a stimuluje motilitu GITu. Inhibuje apoptózu počas zápalu a oxidatívneho 
stresu a podporuje proliferáciu buniek GITu. V pankrease inhibuje glukózou sti-
mulovanú sekréciu inzulínu. Riadi distribúciu a tvorbu energie (ATP) a podpo-
ruje tvorbu tukových zásob. Zvyšuje koncentráciu dopamínu v substancia nig-
ra. Leptin „hormón sýtosti“ je proteín tvorený v adipocytoch (sliznica žalúdka, 
hypotalamus, hypofýza, kostrové svaly). Patrí medzi adipokíny. Receptory pre 
leptin sa  nachádzajú na tých istých bunkách ako receptory pre ghrelin, tj. v hy-
potalame. Hladiny leptinu korelujú s množstvom tuku v organizme. Signalizuje 
množstvo tukových zásob, stimuluje vychytávanie glukózy a  glukoneogenézu 
v pečeni. Znižuje množstvo intracelulárnych lipidových zásob. Aktivuje sympa-
tikus, zvyšuje energetický výdaj a  indukuje angiogenézu. Hrá významnú úlohu 
v adaptácii organizmu na hladovanie. U pacientov s obezitou sú hladiny vyso-
ké (leptinová rezistencia) a  u  pacientov s  anorexiou/bulímiou sú jeho hladiny 
nízke. Adiponektin je tiež adipocytokín, ktorý sa tvorí v adipocytoch a je secer-
novaný do  krvného obehu. Po  secernácii sa viaže na  trimér, potom sa navia-
žu ďalšie triméry cez hexamér až nadodekamér. Znižuje hladinu glukózy v krvi 
prostredníctvom zvýšenia senzitivity na inzulín. Zvyšuje betaoxidáciu mastných 
kyselín, čím znižuje ich sérovú hladinu. Redukuje intracelulárne triacylglyceroly 
v pečeni a svaloch. Hladina býva znížená u stavov inzulínovej rezistencie (DM 
typ 2, obezita). Hladina býva zvýšená u  CHRI, DM typ1 a  u  anorexie. Hladina 
adiponektinu negatívne koreluje s hladinou  glukózy, inzulínu, hladinou triacyl-
gycerolu a  množstvom tukových zásob. Hladina adiponektinu pozitívne kore-
luje s hladinou HDL cholesterolu. Adiponektin suprimuje expresiu adhéznych 
molekúl endotelu a uvoľňovanie cytokínov z makrofágov, čiže má protizápalový 
a antisklerotický efekt. V mozgu pôsobí ako leptin a obidve molekuly tu pôsobia 
synergicky. Nesfatin-1 je neuropeptid produkovaný v hypotalame v oblastiach 
kontrolujúcich apetít (nucleus paraventricularis, nucleus arcuatus, laterálna hy-
potalamická oblasť, zóna incerta, nukleus supraoptikus), a tiež v kmeni v nucleus 
tractus solitarii a dorzálnom jadre n. vágus. Nachádza sa aj v pankreatických os-
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trovčekoch a adipocytoch. Hrá dôležitú úlohu v príjme potravy a metabolizme 
glukózy. Znižuje pocit hladu, zvyšuje odbúravanie tukov z tukových zásob a zvy-
šuje celkovú telesnú aktivitu. Stimuluje sekréciu inzulínu z B-buniek pankreasu. 
Stimuluje sekréciu oxytocínu v nucleus paraventricularis – zníženie pocitu hladu 
od leptinu nezávislou dráhou. Zvýšenie hladín býva u stavov inzulínovej rezisten-
cie (DM typ 2, obezita). Znižuje glukoneogenézu, znižuje aktivitu fosfoenolpy-
ruát karboxylázy v  pečeni, ale glukózo-6 fosfatázu neovplyvňuje. Spomaľuje 
vyprázdňovanie žalúdka a má vzťah ku cannabinoidným receptorom. Sú produ-
kované takmer všetkými bunkami tela. Cannabinoidy pôsobia prostredníctvom 
cannabinoidných receptorov CB1 a CB2. Sú derivátmi kyseliny arachidonovej 
zatiaľ popísaných 6 typov. Sú to intercelulárne lipidové messengery, pôsobia 
aj ako retrográdne transmitery (presynapsa – postsynapsa), tj. regulujú množ-
stvo uvoľnených neurotransmiterov (presynaptická inhibícia) a teda kontrolujú 
vlastný synaptický prenos. Ovplyvňujú apetít, bolesť, náladu a pamäť. Inhibujú 
GIT. Receptor pre cannbinoidy sú CR typ 1 a CR typ 2. CR1 obsahujú, bazálne 
gangliá, limbický systém vrátane hyppocampu, čím ovplyvňujú zlepšenie nálady 
a majú tiež antikonvulzívny efekt. Ďalším účinkom je apetít stimulujúci efekt a ne-
priamo korelujú s hladinami leptínu. CR2 sa nachádzajú v imunitnom systéme, 
majú antinflamatórny efekt a ich najväčšia koncentrácia je v slezine, periférnom 
nervovom systéme, mikroglii a mozočku. Obestatin je syntetizovaný ako ghre-
lin/obestatín preprohormón. Syntéza prebieha v špecializovaných epiteliálnych 
bunkách žalúdka a tenkého čreva. Má opačný účinok ako ghrelin a je považova-
ný za anorektický peptid. Receptor pre obestatín ešte nie je definitívne určený 
G-protein couplet receptor 39 (GPR39)? Pomer obestatín/ghrelin v GIT a plaz-
me koreluje s  výskytom ochorení ako sú: syndróm dráždivého čreva, obezita, 
Praderov-Williho sy. a diabetes mellitus typ 2.
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33 Může metabolická chirurgie ovlivnit aterosklerotický 
proces?

Sucharda P.

3. interní klinika, Všeobecná fakultní nemocnice a 1. lékařská fakulta Univerzity 
Karlovy, Praha

 Metabolická chirurgie je souhrnný název pro operační výkony na primárně 
zdravém zažívacím ústrojí obézních osob. Do značné míry se překrývá se star-
ším pojmem „bariatrická chirurgie“, na rozdíl od něj není hlavním cílem výkonu 
dosáhnout významného snížení nadměrné tělesné hmotnosti, nýbrž zlepšit me-
tabolické poruchy, provázející hromadění tuku ve viscerální oblasti.

 Jednoznačně potvrzený je příznivý efekt na poruchu glukózového metabo-
lizmu; převážná většina diabetiků 2. typu je po operaci bez klinických projevů 
nemoci a  nevyžaduje žádnou medikaci. Příznivé účinky metabolických chirur-
gických výkonů se týkají i poklesu zvýšeného krevního tlaku, zlepšení lipidového 
profilu a ústupu nealkoholové jaterní nemoci.

 Těchto účinků se dosahuje řadou navzájem propojených mechanizmů, ze-
jména inkretinovým efektem (zvýšená sekrece GLP-1), změnou metabolizmu žlu-
či, ovlivněním vagové inervace, změnou střevní mikrobioty a samozřejmě i dlou-
hodobou změnou stravy. Proto je metabolický efekt nejvýraznější u žaludečního 
bypassu, biliopankreatické diverze a dalších kombinovaných výkonů, měnících 
trasu tráveniny a dynamiku jejího putování zažívacím ústrojím. V Česku je do-
statek specializovaných bariatrických pracovišť s  potřebným počtem výkonů, 
dlouhodobou zkušeností a excelentními výsledky, kam by měli být indikovaní 
nemocní odesíláni. Současný počet výkonů (asi 1500/rok) zdaleka nedosahu-
je kvalifikovaného odhadu plně indikovaných nemocných, který je mezi 10 000 
a 15 000 operacemi ročně.

 Indikováni k výkonům metabolické chirurgie jsou zejména obézní diabetici, 
nověji diabetici 2. typu bez obezity, obézní 2. a vyššího stupně obezity s alespoň 
jedním souvisejícím onemocněním či rizikovým faktorem. Rozhodující je nejvyšší 
dosažená relativní hmotnost, nikoli BMI v době indikace.

 Metabolická chirurgie ovlivňuje aterosklerotický proces podstatně, i když ne-
přímo – významnou redukcí rizikových faktorů, obvykle zahrnovaných pod po-
jem metabolického syndromu.
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34 Výživa hraje rozhodující roli pro vznik a vývoj T2DM

Kubát K.

Městská nemocnice v Litoměřicích

 Diabetes mellitus druhého typu, T2DM je na  rozdíl od  1. typu charakteri-
zován dostatečným zásobením buněk energeticky bohatými látkami. Nejsou 
přítomny známky buněčného hladovění. Postižení jedinci naopak obvykle trpí 
obezitou, vysokým energetickým příjmem a chronickým nedostatkem pohybu. 
Vysoké hladiny inzulínu umožňují dlouhodobě uložení přebytečného množství 
energeticky bohatých látek do tukové tkáně či svalů. Pokud však nerovnováha 
mezi vysokým energetickým příjmem a nízkým energetickým výdejem přetrvá-
vá dlouhodobě, pak dochází k poškození základních regulačních mechanismů 
a následně k hyperglykémii. Stav charakterizuje inzulínová pseudo-rezistence. 
Nová skupina léků – glyfloziny- které umožňují odstranění přebytečné glukózy 
močí, potvrzují již dříve vyslovenou hypotézu: „T2DM je onemocnění způsobené 
chronickým přebytkem energie, který poškodil základní regulační systémy orga-
nismu.“ Přiměřená výživa umožňuje dosažení obdobného efektu, úpravu hladin 
glykémie, pokles „pseudo-rezistence“ a na rozdíl od léčby pomocí léků (napří-
klad metforminu) nemá žádné závažné vedlejší nežádoucí účinky.



XXXI. Mezinárodní kongres SKVIMP a 1. česko-slovenský kongres klinické výživy

LÉKAŘSKÁ SEKCE80

35 Quo vadis potravinárstvo

Chlebo P., Chlebová Z., Habánová M., Kopčeková J., Lorková M.

Katedra výživy ľudí, Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov, SPU Nitra

 Cieľom snaženia sa každej modernej spoločnosti je dosiahnutie pozitívneho 
zdravia pre všetkých občanov danej spoločnosti. Jednými z najhlavnejších de-
terminantov zdravia sú zdravý životný štýl a správna a zdravá výživa. Dokonca 
niektorí autori tvrdia, že až 80% ochorení je podmienená výživou. Aj v našich 
krajinách preto vlády a ich výkonné orgány sa snažia pomocou výživovej politiky 
štátu zabezpečiť zdravie ľudí. Natíska sa myšlienka, že všetky aktivity smerujúce 
k zabezpečeniu výživovej politiky štátu sú nevyhnutnou samozrejmosťou a všet-
ky tieto aktivity (aj v potravinárstve) budú mať pozitívny charakter. Na základe 
zistení z praxe však musíme konštatovať, že tomu tak nie vždy je. Dôvodom je 
snaha čo najviac zvýšiť ako obrat, tak najmä čistý zisk aj v potravinárstve a preto 
tu možno nájsť aj nekalé praktiky, ktoré nepodporujú zdravie ľudí. V príspevku sú 
predkladané niektoré zistené príklady nekalých praktík používaných ako v po-
travinárstve, tak i v poľnohospodárstve, ale i v obchode a marketingu. Záverom 
sa autor pokúsil poukázať i na niektoré možné východiská z tejto situácie.

 Poďakovanie: Príspevok vznikol s  finančnou podporou Európskeho spolo-
čenstva v rámci projektu: Vybudovanie výskumného centra „AgroBioTech“, pro-
jekt číslo 26220220180 a projektu VEGA 1/0127/14.

Kľúčové slová: zdravie, výživa, potravinárstvo, poľnohospodárska výroba, ob-
chod
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36 Je naše maso a masné výrobky kvalitní?

Steinhauserová I.

Veterinární a farmaceutická univerzita Brno

 Při výrobě potravin se používá řada termínů – zdravotní nezávadnost, jakost 
nebo kvalita. A každý z těchto termínů má svůj význam. Zdravotně nezávadný vý-
robek je takový, který neobsahuje mikroorganismy, toxiny nebo chemické látky 
v množství vyšším než jsou stanovené limity dané legislativou. Pokud mluvíme 
o jakosti máme na mysli soubor charakteristických vlastností jednotlivých druhů, 
skupin a podskupin potravin, jejichž parametry jsou stanoveny zákonem a pro-
váděcími vyhláškami. A nakonec kvalita výrobků je jedním ze základních poža-
davků vyžadovaných spotřebitelem na daný výrobek.

 Kvalitu masa a masných výrobků je obtížné definovat. Nejedná se o měřitelný 
parameter a její vnímání se s vývojem společnosti mění. Například počet aditiv-
ních látek nebyl dříve v produktu určujícím kvalitativním parametrem, zatímco 
v dnešní době je jeden z  rozhodujících. Současně různé skupiny spotřebitelů 
vnímají kvalitu jinak. Pro někoho je kvalitní pouze výrobek z ekologického země-
dělství, další má svá jiná kritéria.

 V tomto sdělení bych se ráda věnovala pouze problematice kvality. Zdůrazňuji, 
že kvalita neznamená zdravotní závadnost. Kvalita masa je dána mnoha fakto-
ry. Záleží na plemeni, způsobu chovu, výživě nebo zdravotním stavu. Velký vliv 
na kvalitu má také manipulace se zvířaty, přeprava zvířat, zacházení s nimi před 
a při porážení. Ale ani po poražení zvířat vliv na jakost masa nekončí. Zacházení 
s masem po poražení bývá především u hovězího masa rozhodujícím faktorem 
ovlivňujícím konečnou kvalitu a  kulinární upotřebitelnost masa. V  současné 
době je velká variabilita u jakosti výsekového masa a to nejen u masa hovězí-
ho, ale i u masa drůbeže nebo u masa rybího. U hovězího masa záleží kromě 
na  plemeni také na  věku a  pohlaví zvířat a  především na  tzv. vyzrálosti masa. 
U drůbežího masa např. existují různá plemena a alternativy výkrmu (konvenční, 
s prodlouženou dobou výkrmu, ekochovy apod.). U ryb je například velký rozdíl 
v kvalitě (a i v ceně) podle toho, zda-li ryby pochází z aquakultury nebo z vol-
ného odlovu. Nicméně zákazník si může vybrat na  českém trhu maso vysoce 
kvalitní, které současně pochází od českých producentů.

 Problematika kvality masných výrobků je mnohem složitější a  to především 
díky mnoha skupinám masných výrobků a širokému spektru masných výrobků. 
Před rokem 1989 byl sortiment masných výrobků relativně úzký a jednotlivé re-
ceptury byly dány tzv. československými státními normami. Po roce 1989 došlo 
k výrazné liberalizaci trhu a s tím i zrušení těchto norem a s tím došlu k poklesu 
kvality řady tradičních masných výrobků. Koncem 90. let se situace změnila a pro 
řadu výrobků bylo legislativně stanoveno jejich složení respektive přísady, které 
se nesmí do příslušného výrobku použít. V současné době se pracuje na tzv. ce-
chovních normách, které by měly rozšířit a standardizovat kvalitu potravin obec-
ně. Kvalita výrobků je velmi často spojena s jeho cenou. Nelze očekávat vysoce 
kvalitní výrobek za velmi nízkou cenu. Přitom cena je pro řadu spotřebitelů roz-
hodujícím faktorem. Samozřejmě i levné výrobky mají své místo v tržní síti stej-
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ně jako výrobky vysoce kvalitní. Masné výrobky jsou často kritizované (a v řadě 
případů i oprávněně) za vysoký obsah soli, tuku a aditivních látek. Obsah soli je 
důležitý jednak technologického hlediska ale především i díky preferenci spo-
třebitelů. Podobně je tomu i u obsahu tuku. Tučnější výroby velmi často chutnají 
lépe než výrobky málo tučné. Také množství aditivních látek (tzv. éček) v řadě pří-
padů záleží na jakosti masného výrobku. Čím je výrobek jakostnější (a většinou 
i dražší) tím méně aditivních látek je použito při jeho výrobě. Použití aditivních 
látek souvisí také s požadavkem na délku údržnosti masných výrobků. Vzhledem 
k šíři sortimentu si náš spotřebitel může koupit vysoce jakostní masné výrobky.
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38 Zhodnotenie aktuálnej spotreby potravín vo vzťahu 
k zdravotnému stavu obyvateľstva SR

Habánová M.

Katedra výživy ľudí, SPU v Nitre

 Epidemiologické štúdie predstavujú základné zdroje informácii pre posud-
zovanie jednotlivých zdravotných rizík. Vzájomné porovnávanie nutričných cha-
rakteristík s  údajmi o  prevalencii vybraných rizikových faktorov a  rozšírenosti 
niektorých ochorení (obezita, hyperlipoproteinémia, poruchy glukózovej tole-
rancie, arteriálna hypertenzia, ale aj hypovitaminóza) umožňujú výsledky viace-
rých cielene orientovaných štúdií. Jedným z najdôležitejších faktorov, ktoré sle-
duje nutričná epidemiológia, sú stravovacie návyky a úroveň stravovania a jeho 
dopad na výživový stav jedinca, resp. skupiny populácie. Základom týchto sle-
dovaní je hodnotenie spotreby potravín vzhľadom k odporúčaným výživovým 
dávkam a odporúčaným dávkam spotreby potravín. Zistené kvalitatívne a kvan-
titatívne odchýlky umožňujú odhad nutričného a zdravotného rizika populácie. 
Hodnotenie spotreby potravín na  priemerného obyvateľa a  rok patrí medzi 
globálne metódy sledovania spôsobu výživy. Na výpočet sa používa bilančná 
metóda a hlavné vstupy využívané na výpočet sú údaje o domácej produkcii, 
dovozoch a vývozoch a počiatočných a konečných zásobách. Tieto údaje, ktoré 
každoročne aktualizuje Štatistický úrad SR poskytujú informácie o celkovej vý-
živovej situácii krajiny a slúžia k prognózam v oblasti výroby, dovozu a predaja 
potravín. Na základe posledných dostupných informácií môžeme konštatovať, 
že postupne sa normalizuje energetický príjem, dlhodobo však pretrváva dysba-
lancia štruktúry výživy v popredí s nadmerným príjmom skrytých tukov a cukrov 
a bielkovín predovšetkým živočíšneho pôvodu. Nedostatočný príjem vitamínu 
C, ktorý vyplýva zo zníženého prímu čerstvého ovocia a zeleniny, potvrdzuje zní-
žený antioxidačný status populácie SR ako aj riziko rakoviny hrubého čreva, čo 
súvisí s nízkym príjmom vlákniny. Znížený príjem vápnika poukazuje na zvyšujú-
cu sa prevalenciu osteoporózy.

Kľúčové slová: spotreba, potraviny, zdravie, choroba
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39 Zhodnotenie vplyvu pravidelnej konzumácie brusnice 
čučoriedkovej (Vaccinium myrtillus L.) na biochemické 
parametre krvného séra vybranej populácie

Habánová M., Chlebo P., Schwarzová M., Kopčeková J., Gažarová M.

Katedra výživy ľudí, SPU v Nitre

V  práci sme sledovali vplyv pravidelnej konzumácie čučoriedok na  lipido-
vý profil a  triacylglyceroly v  krvnej plazme na  vybranej skupine probandov. 
Výskumu sa zúčastnilo 36 relatívne zdravých probandov bez prítomnosti akútne-
ho ochorenia: 25 žien (47.7±5.23) a  11 mužov (49.00±6.48 ), ktorí konzumo-
vali 150 g čučoriedok trikrát do týždňa počas 6 týždňov. Stravovanie a životný 
štýl nebol ovplyvňovaný. Všetci probandi sa zúčastnili štúdie dobrovoľne a boli 
oboznámení s  podmienkami a  priebehom výskumu, ktorý bol schválený etic-
kou komisiou. Čučoriedky - plody brusnice čučoriedkovej (Vaccinium myrtillus 
L.) boli získané z prírodnej lokality katastra obce Oščadnica, región Kysuce, SZ 
časť Slovenska. Na základe získaných výsledkov môžeme konštatovať, že medzi 
všetkými sledovanými antropometrickými parametrami na  začiatku a  na  kon-
ci výskumu neboli zistené preukazné rozdiely (Kruskal-Wallisov test). Párovým 
Wilcoxonovým testom bol zistený štatisticky významný rozdiel medzi hmotnos-
ťou sledovaných žien na začiatku (73,23 kg) a na konci výskumu (73,68 kg), s čím 
súviseli aj signifikantne preukazné rozdiely v BMI (26,3 a 26,5 kg.m-2). Štatisticky 
preukazné rozdiely sme zistili pri ženskom pohlaví medzi 1. a 2. odberom krvi pri 
hladine glukózy, horčíka a albumínu. Všetky ostatné parametre pri ženskom aj 
mužskom pohlaví boli nesignifikantné. Pri individuálnom hodnotení lipidového 
spektra krvného séra sa po konzumácii čučoriedok zlepšili hodnoty nasledovne: 
celkový cholesterol u 81 % probandov (pokles hodnôt o 0,11 – 1,67 mmol.l-1), 
LDL cholesterol u 78 % (pokles hodnôt o 0,13 – 1,28 mmol.l-1), HDL cholesterol 
u 67 % (nárast hodnôt o 0,03 – 0,54mmol.l-1) a triacylglyceroly u 72 % probandov 
(pokles hodnôt o 0,13 – 1,28 mmol.l-1). Uvedené výsledky biologickej hodnoty 
a účinku čučoriedok poukazujú na  ich opodstatnené zaradenie do  jedálneho 
lístka. Výživa založená na pravidelnom príjme potravy bohatej na antioxidanty 
predstavuje v súčasnosti účinnú prevenciu kardiovaskulárnych ochorení, ktoré 
sú najčastejšou príčinou mortality a morbidity nielen na Slovensku, ale aj v ďal-
ších krajinách sveta.

Kľúčové slová: čučoriedky, cholesterol, triacylglyceroly, krvné sérum
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40 Netradiční tuky a oleje jako zdroje významných 
lipofilních látek: Gama-linolenová kyselina

PánekJ.1, Sabolová M.1, Šimková Š.1, Doležal M.1, Chrpová D.1,2

1Ústav analýzy potravin a výživy VŠCHT Praha, 2VOŠZ a SZŠ 5. května, Praha 4

Úvod
 V posledních letech se pozornost dietologů a dalších odborníků zcela zaslou-

ženě zaměřuje na problematiku dietárního příjmu n-3 mastných kyselin. Do po-
zadí zájmu se ale dostal (tentokrát nezaslouženě) dietární příjem n-6 kyselin, 
které jsou ale pro funkci organismu stejně významné jako n-3 kyseliny.

 Je velmi dobře známo, že esenciální funkce obou typů polyenových kyselin 
spočívá v syntéze eikosanoidů (případně dokosanoidů), které slouží jako tkáňo-
vé hormony. Dietologickým úskalím je skutečnost, že tyto, pro funkci organismu 
mimořádně důležité látky, se syntetizují v organismu z polyenových kyselin s 20 
(případně 22) uhlíky se systémem 4 – 6 izolovaných dvojných vazeb v konfigu-
raci cis. Vzhledem k  tomu, že rostliny (pokud nejsou geneticky modifikovány) 
nemají enzymy potřebné k syntéze těchto kyselin, je organismus odkázán jed-
nak na dietární příjem ze živočišných nebo mikrobiálních zdrojů (které jsou ale 
omezené), jednak na vlastní syntézu z vhodných prekurzorů. Tato syntéza je ale 
poměrně problematická, což ve svých důsledcích může vést k nedostatku uve-
dených kyselin v organismu a nedostatečné tvorbě některých eikosanoidů.

Syntéza eikosanoidů
 Základním prekurzorem pro syntézu eikosanoidů odvozených od n-6 kyselin 

je linolová ((9Z,12Z)-oktadeka-9,12-dienová) kyselina. Linolová kyselina (akro-
nym Ln) se ve významném množství (desítkách %) vyskytuje ve většině rostlin-
ných olejů, v některých olejích je výrazně dominantní kyselinou (např. v tradič-
ním slunečnicovém oleji je její obsah okolo 65 i více %). V současné době se 
dobrým zdrojem stávají i některé živočišné potraviny (např. vepřové sádlo, tuk 
drůbeže, tuk ryb chovaných v sádkách), což je trend související se změnami zoo-
technických praktik moderního zemědělství. Tato situace vedla některé výživové 
odborníky k  úvahám o  doporučení snižovat příjem linolové kyseliny. Pro tyto 
úvahy ale zatím není dostatek relevantních vědeckých podkladů. Kromě toho, 
potravinářský průmysl výrazně omezil používání tradičního slunečnicového ole-
je (hlavně z důvodů cenových, ale i jeho oxidační nestability) ve prospěch pal-
mového oleje (který je ale bohužel z výživového hlediska značně nevýhodný), 
částečně i řepkového oleje a šlechtěného slunečnicového oleje s vysokým ob-
sahem olejové kyseliny. Ve všech uvedených olejích je obsah linolové kyseliny 
o několik desítek procent nižší než ve slunečnicovém oleji. Na tento trend zatím 
nereagovali drobní spotřebitelé, ale i tak přinese snížení příjmu linolové kyseliny 
z rostlinných zdrojů.

 Prvním (případným) krokem biosyntézy n-6 eikosanoidů je oxidace (desatu-
race) linolové kyseliny na γ-linolenovou ((6Z,9Z,12Z)-oktadeka-6,9,12-trienovou) 
kyselinu (GLA), kterou katalyzuje enzym Δ-6 desaturasa. Reakci lze považovat 
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za kritický krok celé biosyntézy. Inhibičně zde působí vyšší věk, kouření, obezita, 
diabetes, hypercholesterolemie a  další faktory. Důsledkem této situace může 
být skutečnost, že i při dostatečném příjmu linolové kyseliny chybí organismu 
γ-linolenová kyselina nutná k syntéze dihomo-γ-linolenové kyseliny a příslušných 
eikosanoidů. Pro organismus je v  tomto případě jediným plnohodnotným vý-
chodiskem příjem γ-linolenové kyseliny v potravě, protože ani dietární příjem 
arachidonové kyseliny nezajišťuje syntézu celého spektra eikosanoidů. Zdroje 
γ-linolenové kyseliny v potravě jsou velmi omezené a věnuje se jim samostatná 
část.

 Druhým krokem biosyntézy je prodloužení řetězce γ-linolenové kyseliny o dva 
uhlíky (molekulu acetylkoenzymu A) působením enzymu elongasy. Tato reakce 
vede ke vzniku dihomo-γ-linolenové ((8Z,11Z,14Z)-ikosa-8,11,14-trienové) kyse-
liny (DGLA). Tato kyselina je jedním ze dvou přímých prekurzorů syntézy n-6 ei-
kosanoidů a současně se z ní tvoří arachidonová kyselina. Dihomo-γ-linolenová 
kyselina se v potravě vyskytuje maximálně ve stopách a veškerá potřeba orga-
nismu musí být hrazena endosyntézou z γ-linolenové kyseliny. Dosavadní výzku-
my ukazují, že organismus nemá potřebné enzymové vybavení pro resyntézu 
dihomo-γ-linolenové kyseliny z arachidonové kyseliny.

 Arachidonová ((5Z,8Z,11Z,14Z)-ikosa-5,8,11,14-tetraenová) kyselina (ARN) 
vzniká v organismu oxidací (desaturací) dihomo-γ-linolenové kyseliny působe-
ním Δ-5 desaturasy. Hlavní zdroj v potravě je maso a masné výrobky, vyskytuje 
se v tuku svalových vláken. Významným zdrojem jsou i vejce a částečně mléko. 
Zásobní tuk arachidonovou kyselinu prakticky neobsahuje. Jediným významněj-
ším neživočišným zdrojem je tuk produkovaný plísní Mortierella alpina, který se 
využívá hlavně v doplňkové dětské výživě. V organismu je arachidonová kyselina 
(stejně jako DGLA) deponována ve fosfolipidech, ze kterých může být uvolněna 
pomocí fosfolipas.

 Prvním krokem syntézy eikosanoidů z DGLA a ARN je jejich enzymová oxida-
ce (obvykle na některém z uhlíků v sousedství dvojné vazby) působením speci-
fických lipoxygenas (LOX) a cyklooxygenas (COX). Vznikající eikosanoidy jsou 
velmi často nekompetetivními inhibitory jiných LOX nebo COX, což zajišťuje 
rovnováhu mezi odlišně působícími eikosanoidy. Typickým příkladem je protizá-
nětlivý leukotrien 15(S)-HETrE (15S- hydroxy- 8Z, 11Z, 13E- ikosatrienová kyselina) 
vznikající působením 15-LOX z DGLA, která významně inhibuje 5-LOX katalyzu-
jící oxidaci ARN na prozánětlivý leukotrien LTB4.

Zdroje γ-linolenové kyseliny v potravě
 Výše zmíněná Δ-6 desaturasa je problematickým enzymem i v rostlinné říši. 

Existuje jen několik čeledí a rodů, u kterých je enzym dostatečně aktivní a které 
obsahují významnější množství γ-linolenové kyseliny.

 Nejvýznamnějším zdrojem jsou oleje semen některých rodů a  druhů čele-
di Boraginaceae (brutnákovité). Nejvíce se využívá olej z brutnáku lékařského 
(Borago officinalis). Je to plevelná, v některých zemích (Kanada, Nový Zéland 
aj.) i užitková rostlina mírného pásma, olej obsahuje až 24 % γ-linolenové kyse-
liny. K této čeledi patří i rod Echium, nejčastěji se využívá druh Echium vulgare 
(hadinec obecný). Jako užitková rostlina se pěstuje v některých subtropických 
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zemích, největší produkci má Turecko a  Kanárské ostrovy. Hadincový olej má 
zcela unikátní složení mastných kyselin, vedle asi 20 % γ-linolenové kyseliny ob-
sahuje velké množství n-3 kyselin, hlavně linolenové a  stearidonové kyseliny. 
Problémem celé čeledi Boraginaceae je syntéza pyrrolizidinových alkaloidů, 
které patří k  velmi sledovaným přirozeným toxickým látkám. Olej je z  tohoto 
hlediska naprosto bezpečný, obsah pyrrolizidinových alkaloidů je hluboko pod 
toxikologickým limitem. Jde ale o ekologický problém, protože pyl těchto rostlin 
může kontaminovat pyl a med dalších volně rostoucích nebo užitkových rostlin 
v okolí pěstební lokality.

 Dříve byla za  nejvýznamnější zdroj považována semena pupalky dvouleté 
(Oenothera biennis; Onagraceae). Rostlina se pěstuje v oblastech mírného pás-
ma jako užitková nebo i okrasná. Olej obsahuje jen okolo 10 % γ-linolenové ky-
seliny. Jen okrajový význam má zatím olej semen černého rybízu (Ribes nigrum) 
a konopný olej (Cannabis sativa), který bude pravděpodobně i nadále využíván 
spíše pro kosmetické účely.

 Velmi zajímavý potenciál mohou představovat některé transgenní oleje, 
u  kterých vhodný donor (např. řasa Thraustochytrium spp., plíseň Mortierella 
aj.) může rostlině přinést gen pro syntézu běžných, ale i velmi neobvyklých de-
saturas nebo elongas (např. Δ-8 desaturasa nebo Δ-12 desaturasa aj.). Rostlina 
potom může syntetizovat nejen větší množství γ-linolenové kyseliny, ale i kyseli-
ny, které v běžné rostlinné říši prakticky neexistují, např. dihomo-γ-linolenovou 
nebo arachidonovou kyselinu, ale např. i ikosapentaenovou kyselinu (EPA; n-3).
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41 Sepse jako metabolické onemocnění

Sobotka L.

III. interní gerontometabolická klinika, Fakultní nemocnice Hradec Králové; 
Lékařská fakulta UK v Hradci Králové

 Infekční onemocnění a  septické stavy jsou velmi často posuzovány pouze 
z hlediska infekčního agens. Celá řada klinických studií a doporučení se zaměřu-
je na výběr správné antibiotické léčby, eventuálně na drenáž septických ložisek. 
Zapomínáme přitom na skutečnost, že septický stav a především dlouhodobý 
septický stav v  sobě zahrnuje vzájemný vztah nemocného makroorganismu 
a bakterií. Tyto bakterie se v organismu nacházejí v jakémsi symbiotickém po-
měru. V určité fázi onemocnění často přestává antibiotická léčba fungovat. To 
je v  současnosti vysvětlováno pouze selekcí rezistentních bakterií, eventuálně 
jejich přenosem mezi pacienty – tzv. nozokomiální nákazy. Takový vztah však ne-
musí být přímočarý.

 V lidském organismu žije zhruba 10x více bakterií než vlastních somatických 
buněk. Obě společenství žijí v určité symbióze – my potřebujeme bakterie a bak-
terie potřebují nás. Bez bakterií by nedocházelo k  fermentaci vlákniny, nebo 
k metabolismu žlučových kyselin a bilirubinu. Bakterie vyrábějí některé důležité 
součásti našeho metabolismu. Společenství bakterií může tvořit ochranný val 
před další infekcí. Bakterie však cítí i situace, kdy se organismus nachází v kritic-
kém stavu, nebo situace, kdy jsou sami ohroženy. Právě k těmto situacím dochází 
během pobytu na jednotce intenzivní péče, kdy kombinace antibiotik s terapií 
může vést ke změně bakteriálního fenotypu. Změněné bakterie se pak chovají 
vůči lidskému organismu daleko agresivněji a jejich eliminace je za této situace 
obtížná a téměř nemožná.

 Řešením by mohl být komplexní metabolický pohled na  septické stavy. 
Základem je okamžitá a  cílená léčba, která bere v  úvahu nejen velmi cílenou 
protibakteriální terapii, ale i metabolické potřeby organismu.
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43 Mikrobiálny biofilm – zdroj infekcie

Sojka M.

Slovenská zdravotnícka univerzita, Bratislava

 Biofilmy sú štruktúrované komunity mikrobiálnych buniek, uzavreté v  poly-
mérnych substanciách, ktoré aspoň z  časti produkujú, adherované na  neživé 
alebo živé povrchy. V súčasnosti sa predpokladá, že produkcia biofilmu je uni-
verzálnou vlastnosťou všetkých mikroorganizmov v prírode, vrátane humánnych 
patogénov, ktoré sú schopné tvoriť variabilné spoločenstvá, kde sa jednotlivé 
mikroorganizmy navzájom podporujú a vytvárajú si priaznivé mikroprostredie. 
Biofilmové baktérie sú fyziologicky odlišné od  planktonických a  vyznačujú sa 
vysokou rezistenciou voči fyzikálnym i chemickým vplyvom, vrátane antimikrobi-
álnych chemoterapeutík. Viaceré štúdie potvrdzujú vzťah tvorby bakteriálneho 
biofilmu k rozličným chronickým infekciám a infekciám so vzťahom k implantá-
tom. Cieľom prednášky je upozorniť na  fenomén bakteriálneho biofilmu ako 
zdroja ťažko liečiteľných a opakujúcich sa infekcií.
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44 Co je dobré vědět o regulaci minerálů ledvinou u dětí 
po narození

Wilhelm Z., Nováková Z.

Fyziologický ústav LF MU Brno

 Vývoj dítěte prochází řadou významných etap, které se vzájemně velmi vý-
znamně liší. Pro lepší přehled uvádíme jednotlivé období.

 Kojenecké období je období prvého roku dítěte, přičemž se ještě rozlišuje 
v rámci tohoto období užší novorozenecké období (prvních 7 dnů) a novoroze-
necké období (období prvních 28 dnů). Následuje období batolete (2. až 3. rok 
života), období předškolní (4. – 6. rok života), školní období (7. – 15. rok života), 
na něž navazuje období adolescence (16. – 18. rok života).

 Všechny tyto etapy vývoje jsou charakterizované nárůstem délky i zvyšováním 
hmotnosti těla a jeho jednotlivých součástí. Růst je přitom regulovaný řadou me-
chanismů, které se většinou dělí na vnitřní (hormony, genetická výbava) a vnější 
(výživa, fyzická aktivita, socioekonomické faktory).

 Somatický růst je charakterizovaný zvyšováním počtu buněk, jejich hyperpla-
zií a hypertrofií. Množství DNA se zvyšuje lineárně v průběhu prenatálního života, 
po porodu se zpomaluje. Růst orgánů je nejprve výsledkem aktivní mitózy, cha-
rakterizované zvýšením počtu buněk, později následuje hypertrofie již existují-
cích buněk.

 Jedním z  velmi významných orgánů se vztahem k  metabolismu i  udržová-
ní homeostázy jsou ledviny, které jsou po narození jak po stránce funkční, tak 
i morfologické nezralé.

 V průběhu intrauterinního vývoje ledviny zabezpečují velmi málo homeosta-
tických funkcí, protože tuto funkci obstarává placenta.

 Po narození se teprve jednotlivé funkce, ať už glomerulární filtrace či renální 
průtok plazmy významně mění (tab. č. 1).

Tabulka č. 1

Věk Glomerulární filtrace (ml/min) Plazmatický průtok (ml/min)

novorozenec 26 2 88 4

1. – 2. týden 54 8 154 34

6. měsíc – 1 rok 77 14 352 73

1 – 3 roky 96 22 537 122

dospělý 118 18 612 92

Sodík
 Po narození se významně v metabolismu sodíku uplatňují tubuly. Rychle ros-

toucí organismus zabudovává sodík do tkání a kostí. Je to období pozitivní sodí-
kové bilance, kdy příjem sodíku přesahuje jeho ztráty.

 Obecně se postnatálně rozlišují tři období.
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·Rychlý nárůst glomerulární filtrace po porodu vede ke zvýšenému vylučování 
sodíku do primární moči. Takto se aktivuje system renin – angiotenzin- aldoste-
ron. U nezralých novorozenců nereaguje odpovídajícím způsobem distální tu-
bulus na účinek aldosteronu. Výsledkem jsou zvýšené ztráty sodíku močí i mož-
né hyponatremie.

·Zabudovávání sodíku do tkání vede ke stimulaci reninové odpovědi, stejně 
jako zvyšující se koncentrace aldosteronu zvyšuje zpětné vstřebávání sodných 
iontů v distálním tubulu.

·Třetí období je charakterizováno zvýšenou zpětnou resorpcí sodíku nejenom 
v distálním, ale i proximálním tubulu s následným poklesem aktivity renin-angi-
otenzin-aldosteronového systému.

 Potřeba pozitivní sodíkové bilance vede u dětí ke sníženému vylučování so-
díku ledvinou ve srovnání s dospělými. Výjimku tvoří děti, které jsou narozené 
před 30. gestačním týdnem. Tyto děti vykazují první dny i týdny po narození ne-
gativní sodíkovou bilanci. Dochází k  tomu v důsledku nižší citlivosti distálního 
tubulu na aldosteron. Výsledkem jsou pak vyšší ztráty sodíku ledvinou u těch-
to dětí. Toto se upravuje až postupným vyzráváním tubulárních funkcí. Ukazuje 
se, že u těchto dětí není na škodu zabránit negativní sodíkové bilanci zvýšeným 
příjmem sodíku, který nevede v tomto případě ke zvýšení extracelulárního pro-
storu. Z těchto důvodů je potřeba u těchto dětí pozorně sledovat metabolismus 
sodíku, kdy zejména v 2. týdnu po narození hrozí hyponatrémie (hodnoty 130 
mmol i méně).

 Pokud není schopná novorozenecká ledvina vyloučit zátěž při nadměrném 
přívodu sodíku v důsledku nízké glomerulární filtrace u předčasně narozených 
dětí, dochází k expanzi extracelulárního prostoru a vzniku edémů i hypernatre-
mie, které přímo ohrožují život novorozence.

Draslík
 Obdobně jako sodík, tak i draslík, přesněji pozitivní draslíková bilance, je pro 

tento intracelulární iont pro novorozeně nepostradatelná. Už intrauterinně si 
plod udržuje optimální sérovou koncentraci draslíku transportem přes placentu 
a to i v případech, kdy sama matka má deficit draslíku. Po porodu není novoro-
zenec schopný vyloučit draslík v množství, které by bylo srovnatelné s dospělým. 
Převažuje zpětná resorpce v proximálním tubulu, přičemž mechanismus sekrece 
tohoto iontu v distálním tubulu není ještě plně funkční. Na tuto skutečnost třeba 
pamatovat při podávání parenterální výživy, jež obsahuje draslík. Pozitivní dras-
líková bilance se začíná okolo 10. dne, kdy naopak v tomto období musí příjem 
draslíku přesáhnout jeho hodnoty vylučované.

Vápník
 U novorozenců se nepředpokládá, že by koncentrace vápníku v krvi byla pri-

márně závislá na koncentraci tohoto minerálu u matky. Ke konci těhotenství nao-
pak nacházíme koncentrace vápníku v krvi plodu vyšší. U předčasně narozených 
dětí jsme svědky velkých odpadů vápníku močí, což zřejmě souvisí se zvyšující 
se glomerulární filtrací ledviny po narození. Uvádí se, že poměr vápníku a krea-
tininu u předčasně narozených vzrůstá z hodnot 0,3 na 2,3. U zdravých novoro-
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zenců, narozených v termínu, se tato hodnota zvyšuje v průběhu prvého týdne 
z hodnot 0,05 na 1,2.

 U kojenců v 1. roce života klesá tato hodnota na hodnoty 0,4. Tyto hodnoty 
jsou dávány do souvislostí s metabolismem sodíku (s  jeho příjmem, vylučová-
ním, aktuální glomerulární filtrací).

 Obecně se má za to, že ledviny předčasně narozených dětí reagují na para-
thormon později ve srovnání s novorozenci narozenými v termínu. Jinými slovy, 
u předčasně narozených dětí hrozí vyšší riziko vzniku hypokalcemie.

Fosfor
 Fosfor v  podobě anorganických solí přechází až v  90 % přes glomerulární 

membránu. Většina fosforu je pak v  tubulárním systému zpětně vstřebávána, 
nejvíce v proximálním tubulu. Parathormon ovlivňuje tuto zpětnou resorpci ne-
gativně.

Hořčík
 Hořčík, který není vázaný, přechází přes glomerulární membránu. Zpětně se 

vstřebává v tubulech, přičemž není vyloučená i sekrece. Mezi 1. – 15. rokem je 
vylučování tohoto minerálu prakticky stabilní, hodnota se udává okolo 2,8 mg/
kg. Poměr magnesia a kreatininu se pohybuje okolo 0,12.

 Metabolismus minerálů sehrává velmi výraznou roli v dětském věku a to již 
v období těsně před a po narození. Souvisí to nejenom se změnami glomeru-
lární filtrace, ale i změnami, které jsou dané různým zastoupením vody v extra- 
a intracelulárním prostoru v čase po narození. Je dobré o těchto souvislostech 
vědět.
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45 Příjem kalcia a vitamínu D a riziko nefrolitiázy

Brunerová L.

II. interní klinika FNKV a 3. LF UK Praha a Osteocentrum Mediscan Euromedic, 
Praha

Nefrolitiáza patří mezi častá metabolická onemocnění s prevalencí 15% mužů a 
6% žen, s vysokou rekurencí (až v polovině případů během 10 let) a představuje 
značnou zdravotně-ekonomicko-sociální zátěž. V posledních letech jsme svědky 
nárůstu incidence nefrolitiázy (USA - o 70% během cca 15 let). Důvody tohoto 
nárůstu nejsou zcela jasné, jistě se na něm však podílí obezita jako jednoznačně 
nezávislý faktor vzniku nefrolitiázy (1). 

Nejčastěji se vyskytuje právě kalciová nefrolitiáza ve formě kalcium oxalátu 
či fosfátu (v 80%), ve více než třetině případů bývá spojena s hyperkalciurií či 
hyperurikosurií, zhruba v pětině případů pak s hyperoxalurií či hypocitráturií a 
sníženým objemem moči (2). Hyperkalciurie (odpad vápníku ≥ 6,25 mmol/den 
u žen, resp. 7,5 mmol/den u mužů) může být primární (často kombinace tzv. 
absorpční, tedy související s příjmem kalcia, a renální, tedy s primárním problé-
mem v tubulech) či sekundární (předávkování vitamínu D, primární hyperparaty-
reóza, sarkoidóza, hypertyreóza, imobilita, kostní metastázy, hyperkortizolizmus 
či léčba glukokortikoidy nebo kličkovými diuretiky, tubulopatie apod.). Podle 
současných doporučení se však rutinně nedoporučuje testování ve formě tzv. 
„adsorpčního testu“. Také hyperoxalurie může mít původ ve zvýšeném dietním 
příjmu oxalátů (např. při sníženém příjmu kalcia), v rámci malabsorpčních syn-
dromů. Vzácně se může jednat o primární hyperoxalurii (enzymopatie). K  hy-
perurikosurii může vést vysokopurinová dieta, zvýšená syntéza de novo či zvý-
šený katabolizmus. Hyperurikosurie provází kalcium oxalátovou nefrolitiázu asi 
v 10% a indukuje ji spotřebováním inhibitorů litogeneze a přímou heterogenní 
nukleací na povrchu. Na hypocitráturii se podílí systémová acidóza (průjem, re-
nální tubulární acidózy) a dietní vlivy (živočišný protein, nedostatek magnézia a 
kalia).

Přítomnost nefrolitiázy je nezávislým prediktorem nízké minerálové kostní 
hustoty (BMD) u mužů (3), je přítomna asi u pětiny žen s osteoporózou a podílí 
se na více než 50% varianci BMD (4). Nefrolitiáza je také spojena s vyšším rizikem 
fraktur u obou pohlaví (5). Nefrolitiáza se však stále více spojuje i s dalšími sys-
témovými chorobami jako obezitou, hypertenzí a diabetem, zatím bez určené 
kauzality (2). Všechny tyto stavy lze však značně ovlivnit dietou a životním stylem. 

Vztah příjmu kalcia a rizika nefrolitiázy však rozhodně není lineární, má tvar 
J křivky s optimálním příjmem kolem 1000-1200 mg kalcia denně. Příjem kal-
cia v množství 1200 mg denně dokonce o 50% snižuje rekurenci nefrolitiázy u 
pacientů s idiopatickou hyperkalciurií ve srovnání s příjmem 400 mg denně (6). 
Příčinou bude zřejmě zvýšení oxalurie při sníženém příjmu vápníku. Zatímco 
vztah mezi dietním příjmem vápníku a rizikem nefrolitiázy je jasný, kolem příjmu 
vápníku ve formě suplement a rizika nefrolitiázy stále panuje jistá kontroverze, 
kterou spustila v roce 1997 práce Curhana (7), ukazující mírný nárůst rizika ne-
frolitiázy při užívání kalciových suplement. Četní kritici vyčítají této práci jednak 
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problém reportování a jednak fakt, že kalciová suplementa byla pravděpodob-
ně užívána mimo hlavní jídla bohatá na oxaláty a mohlo tak dojít k nárůstu hy-
peroxalurie. Práce stejného autorského týmu publikovaná o 7 let později (8) již 
zvýšení rizika nefrolitiázy při užívání kalciových suplement nepotvrdila. Taktéž 
substituce vitamínem D jak v obecné populaci, tak u osob s nefrolitiázou se uká-
zala jako bezpečná a nezvyšující riziko nově vzniklé nefrolitiázy či její rekurence 
(9,10,11). 

U pacientů s osteoporózou tvoří substituce kalciem a vitamínem základ léčby 
a její bezpečnost stran možného rizika nefrolitiázy byla potvrzena v rozsáhlé me-
taanalýze zahrnující 10 randomizovaných kontrolovaných studií a 2 kohortové 
studie (12).

 Prakticky (13) tedy lze doporučit zhodnocení kalciurie v základní diferenciální 
diagnostice sekundárních osteopatií; při hyperkalciurii (tj. 2x patologická hod-
nota) pak vyloučit sekundaritu a tu specificky léčit. U idiopatické hyperkalciurie 
se velmi osvědčuje léčba thiazidy, která nejenže vede k očekávanému poklesu 
kalciurie, ale zvyšuje také BMD ve všech standardně vyšetřovaných lokalizacích 
(14). U pacientů s  kombinací osteoporózy a nefrolitiázy je vhodné zajistit do-
statečný příjem kalcia optimálně ze stravy, kalciová suplementa pak podávat 
raději s  hlavním jídlem. Při substituční léčbě je rozumné kontrolovat kalciurii. 
Z ostatních dietních doporučení má velmi pozitivní vliv omezení příjmu sodíku a 
živočišného proteinu. Substituce vitamínem D v obvyklých dávkách je zcela bez-
pečná (11, 13). Kombinace bisfosfonátu a hydrochlorothiazidu se ukázala být 
účinnější než izolovaná léčba bisfosfonáty jak ve zlepšení BMD, tak v poklesu 
rekurence nefrolitiázy ve skupině osob s osteoporózou a nefrolitiázou (15). 

 Závěrem lze konstatovat, že nefrolitiáza a osteoporóza jsou v  populaci po-
měrně často se vyskytující onemocnění a jejich současný výskyt u podskupiny 
našich pacientů je velmi pravděpodobný. Vztah mezi příjmem kalcia a rizikem 
nefrolitiázy má tvar J křivky s optimem v doporučovaných (a běžně užívaných 
dávkách) a substituce vápníkem a vitamínem D v doporučovaných dávkách rizi-
ko nefrolitiázy nezvyšuje. 
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46 Kobalamin a jeho biodostupnost z potravin rostlinného 
původu

Hrnčířová D.

Ústav výživy, 3. lékařská fakulta Univerzity Karlovy v Praze 

Kobalamin patří mezi vitaminy rozpustné ve vodě a pro lidský organismus je 
životně důležitý jako kofaktor dvou kobalamin dependentních enzymů: metyl-
kobalaminu a 5’-deoxyaldenosylkobalaminu. Jeho nedostatek se klinicky pro-
jevuje poruchami krvetvorby a  četnými neuropatiemi. Denní potřeba tohoto 
vitaminu je pro dospělého člověka 2-3 mcg. 

Biosyntéza kobalaminu je omezena jen na některé druhy bakterií (např. rod 
Aerobacter, Azotobacter, Bacillus, Clostridium, Propionibacterium, Proteus, 
Pseudomonas, Rhizobium, Salmonella, Serratia, Streptomyces, Streptococcus 
a další) a archaea. Průmyslově se získává mikrobiální produkcí (nejčastěji kme-
ny Propionibacterium shermanii a  Pseudomonas denitrificans). Některé rostli-
ny a mnoho živočichů včetně lidí kobalamin nesyntetizují, ovšem mnohé druhy 
na něm jsou metabolicky závislí. 

Přirozeně bohatým zdrojem kobalaminu jsou potraviny živočišného původu, 
maso, ryby, mořské plody, mléko a mléčné výrobky, vejce. V rostlinných zdro-
jích se biologicky aktivní kobalamin vyskytuje ve  významném množství pouze 
v některých druzích jedlých mořských řas (Enteromorpha sp., Porphyra sp. ob-
sahují 25,7-120,7 mcg/100 g suché váhy) a některých eukaryotních mikrořasách 
(Chlorella sp. obsahuje 200,9-211,6 mcg/100 g suché váhy) používaných pro 
výrobu nutričních suplementů. Jedlé sinice (cyanobacteria) obsahují přede-
vším neaktivní analoga tohoto vitaminu (např. Spirulina sp., Nostochopsis sp., 
Aphanizomenon flos-aquae, Aphanothece sacrum, Nostoc commune, Nostoc 
flagelliforme,).
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47 Zkušenosti s různými programy, které nutriční terapeuti 
používají ve své praxi

Růžičková L., Tláskal P.

FN Motol, Praha

Úvod: Nutriční terapeut se neobejde bez kvalitního počítačového programu, 
který propočítává nutriční hodnoty potravin a pokrmů. Je důležitý k navrhování 
vhodného jídelníčku a úpravě jednotlivých nutrietů.

Metodika: Pro zkvalitnění práce nutričních terapeutů a  pro přehled kvality 
nutričních programů, jsme se rozhodli provést shrnutí a zhodnocení v rámci celé 
ČR. Rozeslali jsme 200 ks dotazníků. Zpětnou vazbu jsme obdrželi od pouhých 
26 nutričních terapeutů. Někteří nutriční terapeuti žádný takový program ne-
vlastní a nebo by rádi vlastnili, ale nemají podporu zaměstnavatele a jeví se pro 
ně jako nepotřebné. Na cca 150 dotazníků jsme neměli bohužel žádnou ode-
zvu. Nutriční terapeuti, kteří poslali dotazník zpět, pracují s  těmito programy: 
Nutriservis, Stapro Zlín, Cygnus, Altisima Magdaléna, Astris a Gubi.

Pomocí dotazníku jsme zjišťovali:
• Jaké je zastoupení jednotlivých programů mezi nutričními terapeuty?
• Je program kromě nutričních propočtů napojen na další činnosti?
• Jaké živiny programy propočítávají?
• Lze do programu přidávat vlastní položky?
• Lze jídelníčky ukládat?
• Jaký je počet položek v databázi?
• Je program uživatelsky jednoduchý?

Závěr: Z výsledků vyplynulo, že programy jsou různě zaměřené, orientují se 
na zdravotnická zařízení, ambulantní pacienty, zařízení sociální péče nebo na kli-
entelu v lázních. Podle druhu zaměření programu jsou různé možnosti výpočtu 
živin. Některé programy propočítávají pouze energii a základní živiny, jiné jsou 
rozšířeny o vitamíny, minerální látky, vlákninu, cholesterol, mastné kyseliny atd. 
Po propočtení dvou vzorových jídelních lístků na všech programech jsme došli 
k závěru, že se hodnoty energetické hodnoty a jednotlivých živin od sebe výraz-
ně liší. Je na zvážení, z jakých zdrojů by měly nutriční programy vycházet a jestli 
některé současné zdroje nejsou zavádějící.
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48 Porovnanie rôznych diétnych stratégií v redukcii 
telesnej hmotnosti

Vohnout B.

Ústav výživy, FOaZOŠ, Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave

 Nadváha a obezita sú jedným z najvážnejších zdravotníckych problémov sú-
časnosti. Vo všeobecnosti platí, že liečba obezity má vychádzať z medicíny zalo-
ženej na dôkazoch, musí zohľadňovať reálne ciele liečby, byť dlhodobo akcepto-
vateľná pacientom a výsledky liečby majú byť dlhodobo udržateľné. V súčasnosti 
sa v redukcii telesnej hmotnosti využívajú rôzne diéty s variabilným zastúpením 
hlavných živín a makronutrientov. Vychádzajúc z princípov medicíny založenej 
na dôkazoch možno konštatovať, že energetický deficit, ktorý je nutný na dosi-
ahnutie redukcie hmotnosti možno dosiahnuť viacerými možnosťami: stanove-
ním energetického príjmu, ktorý je menší ako vyrovnaný, zvyčajne 1,200 - 1,500 
kcal/d pre ženy a 1,500 - 1,800 kcal/d pre mužov (podľa váhy a fyzickej aktivity); 
stanovením individuálnych energetických požiadavok a redukciou o 500 kcal/d 
- 750 kcal/d alebo 30% energetickým deficitom; alebo tiež ad libitum stratégi-
ami, kedy síce nie je formálnym cieľom deficit energie, ale jej znížený príjem je 
dosiahnutý reštrikciou alebo elimináciou určitých potravinových skupín alebo 
podávaním pripraveného jedla. Aj keď z krátkodobého hľadiska môžu niektoré 
z  používaných diét vykazovať výraznejšiu redukciu telesnej hmotnosti, z  dlho-
dobého hľadiska zvyčajne tento rozdiel vymizne. Zdá sa tak, že z dlhodobého 
hľadiska je dôležitejšia schopnosť dodržiavať ktorúkoľvek redukčnú diétu, ako 
samotná voľba špecifickej diéty. Dlhodobý vplyv rôznych diétnych prístupov 
na redukciu hmotnosti ale aj rizikových faktorov a pridružených ochorení bude 
však nutné sledovať v klinických štúdiách na dostatočnom množstve osôb a s vi-
acročným sledovaním.
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49 Vliv „moderních“ alternativních výživových směrů 
na kvalitu dietoterapeutických doporučení u vybraných 
diagnóz

Chrpová D.1,2, Pohořelá B.1, Pánek J.1

1Ústav analýzy potravin a výživy VŠCHT Praha; 2VOŠZ a SZŠ 5. května, Praha 4

 V poslední době naše pacienty a jejich lékařem nebo nutričním terapeutem 
doporučenou dietoterapii stále častěji ovlivňují nutriční doporučení „moder-
ních“ alternativních výživových směrů. Jedná se především o paleodietu neboli 
dietu jeskynního člověka, dále stravování bez pšenice, potažmo bez jakéhokoliv 
škrobového potravinového zdroje, stravu na odkyselení a detoxikaci a ze zná-
mějších směrů pak o makrobiotiku, veganství a vitariánství.

 Je třeba důrazně poukazovat na to, že tyto výživové směry jsou z mnoha hle-
disek nejen pro jakoukoliv dietoterapii, ale i pro stravování běžného, relativně 
zdravého člověka, naprosto nevhodné. Bohužel v publikacích těchto směrů jsou 
kapitoly, které se vysloveně zabývají vhodností příslušného výživového směru 
pro tu kterou diagnózu. Například u paleodiety je zdůrazňována její vhodnost 
nejen pro prevenci, resp. pro snížení rizika onemocnění autoimunitních one-
mocnění, ale i pro jejich terapii - ulcerózní kolitida, Crohnova nemoc, celiakie, 
diabetes mellitus I. typu, roztroušená skleróza či revmatoidní artritida, dále totéž 
pro metabolický syndrom – tedy snížení rizika a pro dietoterapii při hyperten-
zi, diabetu mellitu II. typu, obezitě, hyperlipidémiích, dně a konečně účinkem 
paleodiety je uváděno i  snížení rizika nádorových onemocnění a  samozřejmě 
její dodržování i  jako dietoterapie při nich. Vhodné potraviny a pokrmy z nich 
připravené u paleodiety jsou libová masa - jateční, drůbež, zvěřina, drobní živo-
čichové; ryby, mořské plody; vejce, ovoce, méně sušené, zelenina, bylinky, oře-
chy, semena; v omezeném množství oleje, káva, alkohol, limonády se sladidly, 
sušené ovoce. Co je naprosto, dle této teorie, nevhodné jsou mléčné výrobky, 
veškeré škrobové zdroje, jako jsou obiloviny, luštěniny a brambory a průmyslo-
vě zpracované potraviny. Další zásadou je nepočítat energii (celkově je velmi 
nízká, což může vést k energetické malnutrici) a neodměřovat porce, jíst tedy 
podle chuti a subjektivní potřeby. Zisk energie jednotlivými živinami v paleodie-
tě (cca 40 % energie z proteinů, 40 % z tuků a 20 % ze sacharidů) je diametrálně 
odlišný oproti energetickému trojpoměru živin dle referenčních hodnot zdravé 
dospělé populace DACH (12 – 15 % energie z proteinů, 30 – 35 % z tuků, 55 % 
ze sacharidů), či doporučovanému energetickému trojpoměru živin např. při 
diabetu mellitu II. typu (20 – 25 % energie z proteinů, 35 – 40 % z tuků, 40 % ze 
sacharidů). V jídelníčku takto se stravujících jedinců chybí základní zdroj dobře 
využitelného vápníku a co je naprosto zásadní – chybí základní energetický sub-
strát (20 % je energie z  cukrů obsažených v  ovoci), tedy sacharid, resp. poly-
sacharid, z kterého bychom měli získávat energii z více než 50 %, pokud k jiné 
hodnotě není indikace. Organismus je tedy tímto režimem nucen do záložního 
metabolického procesu glukoneogeneze, tedy tvorby novotvorby glukózy z ne-
sacharidových zdrojů. Vysoký příjem proteinů je zřejmý a naprosto nevhodný, 
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zatěžuje organismus tvorbou nadměrného množství odpadních dusíkatých sub-
strátů. Důvodem, proč dodržovat paleodietu, dle jejích zastánců, je ten, že ob-
dobí paleolitu (250 000 př. n. l. – 10 000 př. n. l.) je nejdelším obdobím z hlediska 
lidského vývoje a lidských dějin, gastrointestinální trakt člověka je tedy na tento 
typ výživy plně uzpůsobený a není možné, aby se pak postupně změnil natolik, 
že by mu začalo vyhovovat zavedení dalších potravních zdrojů v pozdějších stá-
diích lidských dějin, která jsou daleko kratší. Zastánci této teorie však nic nezmi-
ňují o tom, že v době paleolitu se lidé dožívali 25 – 30 let, že mnoho malých dětí 
zemřelo, protože neměly adekvátní výživu, že paleolidé mohli konzumovat sku-
tečně pouze jen to, co tehdy nabízela příroda; nezmiňují to, že následně po pa-
leolitu nástupem zemědělské revoluce ve smyslu zkulturnění planě rostoucích 
obilovin a dalších rostlin, domestikací divoké zvěře a zařazováním těchto zdrojů 
do výživy člověka se gastrointestinální trakt člověka přizpůsobil novému složení 
stravy; škrobové zdroje se staly základním energetickým substrátem, potrava se 
stala dostupnější, začal se prodlužovat věk člověka. 

Stejně jako zastánci paleodiety, tak zastánci výživového směru života bez pše-
nice, resp. bez škrobového zdroje, uvádějí vhodnost tohoto směru pro pacienty 
s metabolickým syndromem - morbidní obezita, hypertenze, hyperlipidémie, di-
abetes mellitus II. typu a zlepšení vybraných parametrů u těchto pacientů jako 
je snížení jejich hmotnosti, snížení krevního tlaku, snížení hypercholesterolémie, 
hyperliproteinémie, snížení glykovaného hemoglobinu a zlepšení celkové kom-
penzace diabetika. Tento směr je prakticky shodný s paleodietou energetickým 
trojpoměrem živin a svým složením potravních zdrojů – výjimku zde tvoří zařa-
zení mléčných výrobků a mléka. Zůstává tedy naprostý deficit základního ener-
getického substrátu. Nejprve je doporučeno vyloučit pšenici a výrobky z ní, dále 
jako důvod vyloučení dalších škrobových zdrojů je uváděn pro lidský organis-
mus škodlivý lepek v ostatních lepkových obilovinách, následně je pak vysvětle-
na škodlivost škrobu jako takového, protože způsobuje v organismu nenávratné 
poškození glykacemi tělních proteinů. 

Z výše uvedeného je patrné, že paleodieta a výživový směr bez škrobového 
zdroje jsou naprosto nevhodné jak pro zdravé jedince, tak pro pacienty, kdy 
dodržováním takových to režimů může dojít k poškození pacienta.

 I makrobiotika je známá tím, že svou teorií o vyrovnanosti energií jin a jang 
dodávanou potravinami a pokrmy a děním kolem nás a v nás uzdraví prakticky 
každého. I  když budeme uvažovat její nejvolnější stupeň, může dojít při jeho 
striktním dodržováním k poškození organismu nejen pacientů. V makrobiotice 
je naopak od výše uvedených dvou směrů nejvíce energie dodáváno škrobo-
vými zdroji, kolem 70 - 75 %, (tuk cca 12 - 15 %, protein 10 – 12 %) což je např. 
naprosto v  rozporu nejen s  doporučením DACH, ale zvláště nebezpečné pro 
diabetika. Strava je dále deficitní v dodávání plnohodnotného proteinu, tuku, 
dobře využitelného vápníku, železa, zinku, vitaminu B12, B 2, D, tekutin. Obecně 
makrobiotici vykazují nízký energetický příjem, proto je tato strava, kromě výše 
uvedených důvodů, naprosto nevhodná pro malutriční pacienty nebo pacienty 
s rizikem malnutrice.

 Některé studie poukázaly na to, že po konzumaci po určité období veganské 
stravy se obézním diabetikům II. typu zlepšily některé jejich monitorované para-
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metry, jako např. glykovaný hemoglobin, dále došlo k redukci hmotnosti, zlep-
šilo se lipidové spektrum. Je třeba si ale uvědomit, že z dlouhodobého hlediska 
je veganství stejně tak deficitním výživovým směrem jako je makrobiotika. Jedná 
se o deficit plnohodnotné bílkoviny, vápníku, železa, vitamínů B12, B 2, D a zin-
ku. Pokud by tito diabetici dodržovali poctivě diabetickou dietu s doporučova-
ným energetickým trojpoměrem živin, s vhodným, lehce redukčním energetic-
kým příjmem a s dostatkem zeleniny, k dobrým výsledkům, svědčícím o jejich 
dobré kompenzaci, by také jistě dospěli. Stejně nevhodné je si jako dietoterapii 
vybrat vitariánství, které se liší od veganství tím, že se veškerá strava nesmí te-
pelně upravit, jí se tedy rostlinná strava syrová. Kromě výše uvedených deficitů 
tady ještě přibývá praktická nevyužitelnost škrobu zasyrova jakožto základního 
energetického substrátu a ze stejného důvodu nevyužitelnost některých dalších 
nutričně význačných složek, jako třeba některých karotenoidů. Z některých zdro-
jů je pacient pak ohrožen i mikrobiální kontaminací.

 Závěrem lze říci, že je třeba pacienty přesvědčit o správnosti, lékařem či nu-
tričním terapeutem, vhodně volené dietoterapie a upozornit na nevhodnost či 
dokonce možné poškození organismu díky extrémním a neobvyklým doporuče-
ním většiny alternativních výživových směrů.
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50 Národná sústava kvalifikácií (NSK) a Výživár špecialista

Habánová M.1, Habán M.2 

1Katedra výživy ľudí, FAPZ, SPU v Nitre, 2Katedra udržateľného poľnohospo-
dárstva a herbológie, FAPZ, SPU v Nitre

Cieľom projektu Tvorba Národnej sústavy kvalifikácii (NSK) je spojiť odborníkov 
na  vzdelávanie so zamestnávateľmi, ktorí spoločne vytvoria popisy kvalifikácií 
tak, aby zodpovedali požiadavkám pre výkon určitého povolania na trhu práce. 
Národná sústava kvalifikácií vytvorí tiež pôdu pre uznávanie kvalifikácií získaných 
neformálnou a  informálnou cestou. Ktokoľvek sa bude môcť nechať preskúšať 
pred odbornou komisiou a získať certifikát o kvalifikácií, teda potvrdenie o schop-
nostiach, ktoré nezískal iba v škole, ale napríklad aj v praxi, alebo v rámci ďalšieho 
vzdelávania. Takto získaná kvalifikácia bude navyše uplatniteľná v celej Európskej 
únii prostredníctvom zavedenia Národného kvalifikačného rámca ako určitého 
„translátora“ národných kvalifikácií do spoločného európskeho jazyka. S cieľom 
vytvoriť kvalitný národný systém sú do tvorby NSK zapojené aj zamestnávateľské 
zväzy, združenia, komory, odborové zväzy a  ďalšie profesijné zamestnávateľské 
organizácie. K ďalším zainteresovaným stranám patria odborníci v oblasti trhu prá-
ce, odborného školstva a systému celoživotného vzdelávania. Dohromady mož-
no hovoriť približne o 1 200 odborníkoch. V rámci NSK bude do októbra 2015 
na Slovensku definovaných 1 000 kvalifikácií. Čo sa týka preskúšania pred odbor-
nou komisiou, na Slovensku očakávame podobný úspech ako v Českej republike, 
kde za prvé dva roky prešlo preskúšaním 60 tisíc ľudí. V ČR bolo na rozdiel SR 
popísaných 470 kvalifikácií, väčšinou takých, ktoré sa neučia v školách. Ak ľudia 
dostanú možnosť získať certifikát, ktorý potvrdzuje ich kvalifikáciu, môže to zvý-
šiť ich šance zamestnať sa a navyše ich aj motivovať ďalej sa vzdelávať. Národná 
sústava kvalifikácií nemá v žiadnom prípade nahrádzať vzdelávací systém, má ho 
len užšie prepojiť s trhom práce (www.asseco.com). V rámci tohto projektu bola 
sústavy kvalifikácii zaradená nová kvalifikácia Výživár špecialista (podľa štatistickej 
klasifikácie zamestnaní SK ISCO-08: 2265999 špecialista na výživu a dietetiku inde 
neuvedený). Jeho charakteristika je nasledovná: Výživár špecialista je odborník 
v  oblasti správnej výživy v  integrovanom biologickom systéme, má vynikajúce 
poznatky o  fyziológii a metabolizme výživy, ovláda problematiku potravinových 
zdrojov, ich zloženie, fyziologické a  mikrobiologické zmeny, ktoré môžu nastať 
v potravinách počas ich spracovania, skladovania a konzervovania a vie posúdiť 
ich hygienickú, príp. toxikologickú kvalitu. Výživár špecialista je schopný aplikovať 
optimalizované systémy výživy v praxi, analyzovať nutričný stav, príčiny disbalancie 
s predikciou možných následkov a chorobných stavov, vie riadiť nutričné režimy 
rôznych populačných skupín z  hľadiska prevencie a  manažmentu chorobných 
stavov, ako aj modelovať diéty a výživové programy v zdravej populácii. Na kar-
te kvalifikácie sa ďalej pracuje, budú vypracované templáty a celý proces bude 
schvaľovaný Národnou radou pre vzdelávanie a kvalifikácie. Projekt je financova-
ný zo zdrojov Európskej únie v rámci operačného programu Vzdelávanie. Štátny 
inštitút odborného vzdelávania na  ňom spolupracuje so spoločnosťou Asseco 
Central Europe a radom zamestnávateľských a vzdelávacích inštitúcií. 
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51 Mají mít požadavky na nutriční licenci pro sipping 
a domácí enterální výživu stejná pravidla?

Pospíšil V.

Interní odd. Nemocnice Ostrov

 Předpis klinické výživy pro domácí prostředí má dva aspekty, aspekt finanč-
ní a  aspekt odborný, tedy kvalifikace a  podmínky jejího získání. Z  finančního 
hlediska už po nějakou dobu existují pro potraviny pro zvláštní lékařské účely 
(PZLÚ) v zásadě dvě formy úhrad, základní, kdy je pro pacienty s jen částečnou 
potřebou doplňování stravy ze zdravotního pojištění částečně hrazena výživa 
až do 600 kcal na 1 den (v přepočtu úhrad má hodnotu 66,- Kč na 1 den), a tzv. 
„zvýšená úhrada“, kdy je pacientům, kteří potřebují 100% denní energie podá-
vat ve formě klinické výživy, je alespoň některá forma enterální výživy hrazena. 
Už od počátku možnosti předepisovat enterální výživu (PZLÚ) na recept vzniká 
otázka, kdo je oprávněn tuto výživu předepsat. 

 Historie kvalifikace v  oboru klinické výživy sahá do  let 1993-94, kdy výbor 
tehdejší Společnosti parenterální a enterální výživy (SPEV, nyní SKVIMP) na zá-
kladě požadavku zdravotních pojišťoven potvrzoval absolventům předepsa-
ného doškolení „odbornou způsobilost garantovat přesnou indikaci a správné 
provádění umělé výživy.“ V  té době bylo pravidlem, že žadatel o  tuto garanci 
musel absolvovat čtrnáctidenní stáž na školicím pracovišti (JIMP), dvoutýdenní 
kurs a musel prokázat praxi v oboru. Se vznikem licenčního řádu ČLK bylo toto 
vyjádření k odborné způsobilosti nahrazeno funkční licencí F-016, klinická výživa 
a intenzivní metabolická péče (KVIMP). Některé obory v rámci postgraduálního 
syllabu obsahují problematiku výživy v dostatečném penzu, proto absolventům 
těchto oborů (např. ARO, Dětská gastroenterologie) po úspěšném získání ates-
tace byla licence F-016 vydávána na požádání administrativně.

 Podmínky k získání licence zůstaly po mnoho let stejné. S nedávnou novelou 
licenčního řádu se ale systém změnil. Někteří školitelé stále podmiňují udělení 
licence stejným školením, jen kurs byl zkrácen. Licenční řád ale dnes umožňuje 
školiteli určit podmínky udělení funkční licence zcela individuálně (v krajním pří-
padě bez praxe, bez kursu a bez stáže), což licenci F-016 mírně devalvuje.

 Na základě návrhu SKVIMP byl v roce 2010 uznán certifikovaný obor KVIMP 
a od roku 2011 pracuje samostatná subkatedra IPVZ v tomto oboru, která podle 
schváleného syllabu organizuje certifikované kursy završené zkouškou. Držitel 
certifikátu, který dosud neměl licenci F-016, tuto získává automaticky. V  rám-
ci odborného vzdělávání v oboru klinické výživy lze nyní získat dva kvalifikač-
ní stupně, „funkční licenci F-016“ a  „Certifikát o  zvláštní odborné způsobilos-
ti v  oboru klinická výživa a  intenzivní metabolická péče“ (legislativně obdoba 
dřívějších nadstavbových atestací). Tato situace je již integrována v  „Seznamu 
zkratek specializací pro preskripční omezení“, držitel licence F-016 je označen 
zkratkou F16 a držitel certifikátu KVIMP zkratkou KVM.

 Společná aktivita SKVIMP a Onkologické společnosti přinesla nedávno rozší-
ření možnosti předpisu sippingu ambulantními onkology a v některých speciál-
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ních případech nefrology. Tato možnost je vázána jen na některé PZLÚ, určené 
onkologickým pacientům (resp. pacientům v predialýze), a je omezena časem. 
Onkolog může sipping předepsat na 14 dnů, do té doby se má pacient šanci 
dostat do Nutriční ambulance a získat předpis dlouhodobý.

 Tyto výchozí podmínky vedou k diskusi, zda takto uspořádané omezení (či 
umožnění) předpisu PZLÚ vyhovuje, nebo má být změněno. Ambulantní specia-
listé proti němu namítají, že 2 týdenní stáž a kurs (1 týden) je příliš a že tak dlouhý 
výpadek v práci si nemohou dovolit (i když někteří předepsaný syllabus absolvují 
bez problémů). Nabízí se jednak možnost uvolnit předpis sippingu (do 600kcal/
den) každému lékaři (včetně PL) na dobu 14 dnů, jako teď mohou v některých 
případech onkologové; zde jde celkem o částku 924,- Kč ze zdravotního pojiště-
ní, to je jako 1 běžné balení antibiotik. Další možností je uvolnit předpis sippin-
gu na neomezenou dobu bez licence, jako je tomu nyní na Slovensko. Zdá se, 
že toto řešení je problematické. V obou případech se předpokládá, že předpis 
výživy pro pacienty s potřebou 100% energie PZLÚ (většinou cestou sondy) by 
měla být vázána na kvalifikaci, tedy alespoň funkcční licence F-016. Konečně ně-
kteří upřednostňují model, kde předpis dlouhodobého sippingu je vázán licencí 
F-016 (jako dosud), ale předpis sondové výživy se zvýšenou úhradou by měl být 
umožněn pouze absolventům certifikovaného kursu KVIMP (atestace).

 Cílem sdělení není přednést řešení, ale definovat problémy a nastínit či mo-
delovat možnosti pro další diskusi.
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53 Zásady preskribcie enterálnej výživy v ambulantnej 
praxi na Slovensku

Voleková M.

Rimavská Sobota

Na Slovensku enterálnu výživu ako súčasť liečby môžu predpisovať všeobecní 
lekári i špecialisti v súlade s platnými zásadami preskripcie, vypracovanými ka-
tegorizačnou komisiou a schválenými MZ SR. V r. 2012 sa uskutočnila 3. revízia 
zásad, ktorej závery viedli k vypracovaniu a schváleniu štandardných postupov 
jednotného stanovovania úhrad enterálnych diét zdravotnými poisťovňami (ZP), 
štandardných postupov indikácie a dokumentácie, záväzných pre lekárov.

Úhrady enterálnych diét ZP – nová ATC klasifikácia diét

ŠTANDARDNÉ DIÉTY

POLYMÉRNE

s vlákninou v prášku
tekuté do 100 kcal/100 ml
tekuté do 150 kcal/100 ml
tekuté do 200 kcal/100 ml
tekuté do 250 kcal/100 ml

bez vlákniny

so zahusťovadlom

bez tukov

OLIGOMÉRNE Index3 RD

Bola schválená úhrada jednotnej ceny RD (referenčnej dávky) 100 kcal pre 
všetky diéty.

SPECIÁLNE DIÉTY

HEPATÁLNE Index  1,5 RD
v prášku
tekuté do 100 kcal/100 ml
tekuté do 150 kcal/100 ml
tekuté do 200 kcal/100 ml
tekuté do 250 kcal/100 ml

RENÁLNE Index  1,5 RD

DIABETICKÉ Index  1,6 RD

PULMONÁLNE Index  1,3 RD

IMUNOMODULAČNÉ Index  2 RD

Cena RD u oligomérnych diét a u špeciálnych diét bola násobená indexom, 
ktorým sa zohľadňovali výrobné náklady, obsah molekúl so špecifickými terape-
utickými vlastnosťami, terapeutický prínos diét. 

Indikačný protokol - je štandardnou dokumentáciou indikačného postupu

Prvá časť obsahuje (obr. 1)
základné anamnestické údaje potvrdzujúce malnutríciu alebo riziko vzniku 

malnutrície,



XXXI. Mezinárodní kongres SKVIMP a 1. česko-slovenský kongres klinické výživy

LÉKAŘSKÁ SEKCE106

antropometrické merania pre chodiacich, ležiacich alebo dialyzovaných pa-
cientov.

Druhá časť obsahuje klinické zhodnotenie nutričného stavu a indikáciu ente-
rálnej výživy, ktorú lekár vyberie zo 6-tich mechanizmov vzniku nutričnej poru-
chy, zoznam klinických stavov je uvedený na zadnej strane protokolu (obr. 2 a 4).

Tretia časť obsahuje záznam výberu konkrétnej diéty a určenie, či ide o nutrič-
nú podporu alebo kompletnú výživu.

Zdravotné poisťovne uhrádzajú nutričnú podporu vo výške 675 kcal denne 
a kompletnú výživu vo výške 2000 kcal denne. 

Kategorizačná komisia štvrťročne vydáva zoznam kategorizovaných príprav-
kov s počtom balení, ktoré uhradí ZP ako nutričnú podporu alebo ako plnú vý-
živu.

Iné postupy úhrad sa schvaľujú na základe individuálnej žiadosti.

Závery:
Štandardne postupy úhrad, indikácií enterálnej výživy a  dokumentácie sú 

povinnou súčasťou poskytovania ambulantnej zdravotnej starostlivosti. Viedli 
k  indikačnému zjednoteniu využitia a úhrad enterálnej výživy u ambulantných 
pacientov.

Obr. 1.: Indikačný protokol – prvá časť
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Obr. 2.: Indikačný protokol – druhá časť

Obr. 3.: Záznam indikácie diéty
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Obr. 4.: Indikácie enterálnej výživy
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55 Porovnání dlouhodobé enterální výživy a pankreatické 
diety u pacientů s těžkou akutní pankreatitidou, pilotní 
data prospektivní randomizované studie. 

Česák V., Žourek M., Čechurová D., Kovářová K., Rušavý Z.

Nutriční centrum I. interní kliniky FN Plzeň

Úvod:
Akutní pankreatitida je primárně neinfekční onemocnění slinivky břišní, jehož 

závažnost kolísá od lehkých forem s malým množstvím komplikací a poměrně 
brzkým uzdravením až po těžké formy s dlouhodobou hospitalizací a celou řa-
dou komplikací. U těžké akutní pankreatitidy již byla řadou prací prokázána vyšší 
efektivita i bezpečnost enterální výživy a je tedy v dnešní době upřednostňová-
na nad parenterální. Její podávání nasogastrickou sondou je dobře tolerováno 
u většiny pacientů a oproti nasojejunální sondě není statisticky významný rozdíl 
v efektivitě obou druhů sond, v počtu komplikací ani v délce hospitalizace. Stejně 
tak nebyl prokázán rozdíl efektivity z hlediska složení výživy (polymerní vs. oligo-
merní). I v kontextu nových guidelines American College of Gastroenterology, 
které byly vydány na podzim 2013, zůstává výživa jedním z hlavních pilířů léčby 
akutní pankreatitidy. Nicméně dosud chybí dostatečná data porovnávající vliv 
dlouhodobé enterální výživy ve srovnání s pankreatickou dietou.

Cíl:
Porovnat vliv dlouhodobé enterální výživy a pankreatické diety celkový výstup 

pacienta.

Metodika:
Studie probíhá od 11/2011 a jsou do ní zařazováni dospělí pacienti s těžkou 

akutní pankreatitidou bez rozdílu etiologie, pokud splní základní vstupní kritéri-
um v podobě dostatečné tíže onemocnění, které hodnotíme pomocí mezinárod-
ně uznávaných skórovacích systémů (Ranson score, APACHE II score a Balthazar 
score). Po zvládnutí akutní fáze onemocnění jsou pacienti randomizováni do 2 
skupin (skupina A s enterální výživou, skupina B na per os příjmu pankreatické 
diety). Po dimisi probíhá dispenzarizace v nutriční ambulanci s cílem převedení 
skupiny A na per os příjem a dále roční sledování event. komplikací.

Výsledky:
Prozatím je ve studii zařazeno 20 pacientů. Z naší observace zatím vyplývá, že 

se významně nelišila délka hospitalizace u obou skupin, nebyly žádné komplika-
ce stran tolerance obou druhů výživy, z hlediska komplikací byla nutná rehospi-
talizace u dvou pacientů z větve perorálního příjmu.
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Závěr:
Naší hypotézou je, že vzhledem k současným a výše zmíněným poznatkům 

o dobré efektivitě enterální výživy podávané v průběhu těžké akutní pankreatiti-
dy, nenajdeme statisticky významné rozdíly ani v případě jejího srovnání s per os 
příjmem pankreatické diety. K tomuto se ale zatím nemůžeme s jistotou vyjádřit 
vzhledem k aktuálnímu malému počtu zařazených pacientů.
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56 Nutričný rizikový skríning v nemocniciach – výsledky 
multicentrickej štúdie

Voleková M., Palko M., Kissová V., Štulerová M., Popálená J.

R. Sobota, Košice, Nitra, Bratislava

V5- tich nemocniciach (Košice – 2 nemocnice, Bratislava, Nitra, Rimavská 
Sobota) sa po dobu 1 mesiaca hodnotil vstupný Nutričný rizikový skríning (NRS) 
u prijatých pacientov. 

Nehodnotili sa novorodenci, deti a rodičky. 
Hodnotil sa nutričný stav pacienta (tab. 1):

kód Skóre 1 0

1. BMI < 20,5 áno nie

2. Pokles hmotnosti v posledných 6 mesiacoch o 10 % áno nie

3. Príjem potravy týždeň pred prijatím <75% dennej dávky áno nie

Tab. 1.: Hodnotenie nutričného stavu pacientov

Hodnotil sa klinický stav pacienta (tab. 2):

kód Ochorenia a stavy 
s priradeným skóre 3 kód Ochorenia a stavy s prira-

deným skóre 2

8. Kritický stav na OAIM 3 17. Veľký operačný výkon 2

9. Kritický stav na JIS 3 18. Komplikované zlomeniny 2

10. Sepsa s multiorgáno-
vým zlyhaním 3 19. Rozsiahla pneumónia 2

11. Transplantácia kost-
nej drene 3 20. Respiračná insuficiencia 2

12. Polytrauma 3 21. Hepatálna insuficiencia 2

13. Craniocerebrálna 
trauma 3 22. CHOPCH GOLD III - IV 2

14. Diabetes + sepsa 3 23. Hematologické malignity 2

15. Popáleniny 3 24. Aktívne systémové ocho-
renie 2

16.
Hemoragicko-

nekrotizujúca pan-
kreatitída

3 25. Neuroinfekcie 2

kód Ochorenia a stavy 
s priradeným skóre 1 kód Ochorenia a stavy s prira-

deným skóre 0
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26. Malignity 1 33. Ostatné ochorenia 0

27. Kardiálna insufici-
encia 1

POSTUP HODNOTENIA ČASTI II
Na posúdenie závažnosti klinické-

ho stavu, ochorenia alebo výkonu sa 
vyberie jedna z možností, ktorá najvi-
ac korešponduje s klinickým stavom 
pacienta.

28. Diabetes 1

29. Operačný výkon 1

30. Cievna mozgová 
príhoda 1

31. Renálna insuficiencia 1

32. Aktívne nešpecifické 
zápaly GIT 1

Tab. 2.: Hodnotenie klinického stavu pacientov

Výsledky:
Počas 1 mesiaca štúdie bolo vyšetrených 6 610 pacientov(tab. 3).

Nemocnica Muži Ženy Spolu

NEMOCNICA I. 721 766 1487

NEMOCNICA II. 647 772 1419

NEMOCNICA III. 758 759 1517

NEMOCNICA IV. 476 558 1034

NEMOCNICA V. 550 603 1153

SPOLU 3152 3458 6610

Tab. 3.: Počet vyšetrených pacientov

16,51 % pacientov pri prijatí do nemocnice bolo v pásme zjavnej malnutrície 
alebo rizika vzniku malnutrície (tab. 4). 

Nemocnica Muži Ženy Spolu %

NEMOCNICA I. 88 85 173 11,63

NEMOCNICA II. 75 113 188 13,25

NEMOCNICA III. 118 192 310 20,44

NEMOCNICA IV. 101 121 222 21,47

NEMOCNICA V. 74 124 198 17,17

SPOLU 456 635 1091 16,51

Tab. 4.: Počet pacientov s pozitívnym skríningom na malnutríciu

Zahraničné multicentrické štúdie dokumentujú výskyt malnutrície 
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pacientov pri prijatí 12 – 60 %. Najvyšší výskyt dokumentujú u onkologických 
a geriatrických pacientov. Dosiahnutý výsledok štúdie bol ovplyvnený skutoč-
nosťou, že v Ba a Ke sa onkologickí pacienti koncentrujú v onkologických ústa-
voch, v Ba a Nitre sa geriatrickí pacienti koncentrujú v geriatrických nemocnici-
ach, čo ovplyvnilo dosiahnuté výsledky.

Nemocnica 3 2 1 0

NEMOCNICA I. 34 30 64 45

NEMOCNICA II. 90 29 44 25

NEMOCNICA III. 10 69 111 120

NEMOCNICA IV. 42 30 107 43

NEMOCNICA V. 93 28 57 20

Tab. 5.: Pacienti podľa závažnosti klinického stavu

Tab. 5 dokumentuje, že 25 % prijatých malnutričných pacientov bolo v klinic-
ky závažnom stave s kumuláciou stresovej metabolickej záťaže. U ďalších 17 % 
pacientov ochorenie bolo spojené s intenzívnou metabolickou záťažou.

Výsledné skóre získané spočítaním skóre z  hodnotenia nutričného stavu 
a hodnotenia klinického stavu pacientov určovalo závažnosť nutričného rizika, 
spojeného s nežiaducimi komplikáciami vyvolanými malnutríciou a určovalo po-
trebný typ nutričnej intervencie (tab. 6).

Nutričné riziko skóre Nutričná intervencia 

Nízke 1-2 Bez nutričnej intervencie 

Stredne veľké 3-4 Nutričná podpora 

Vysoké > 5 Intenzívna nutričná starostlivosť 

Tab. 6.: Výsledné skóre hodnotenia nutričného a klinického stavu

Nemocnica high midle low 

NEMOCNICA I. 9 85 79

NEMOCNICA II. 19 115 54

NEMOCNICA III. 5 117 188

NEMOCNICA IV. 20 95 107

NEMOCNICA V. 29 97 72

SPOLU 82 509 500 
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Tab. 7.: Pacienti podľa dosiahnutého výsledného skóre

Tab. 7 dokumentuje, že v 5-tich nemocniciach 82 pacientov dosiahlo pásmo 
najvyššieho nutričného ohrozenia, 509 pacientov dosiahlo hodnoty stredne zá-
važného nutričného ohrozenia a 500 pacientov dosiahlo hodnoty nízkeho nu-
tričného rizika.

Závery
Uvedené výsledky dokladujú, že v  jednej nemocnici sa mesačne vyskytuje 

16,4 pacientov, ktorí potrebujú intenzívnu nutričnú liečbu, 102 pacientov po-
trebuje nutričnú podporu a 100 pacientov potrebuje individuálny diétny režim. 
Nutričné tímy nemocníc by mali aktívne participovať na  intenzívnej nutričnej 
starostlivosti a vypracovať algoritmy nutričnej podpory podľa potrieb oddelení. 
Nemocničný diétny systém by mal zohľadňovať individuálne nutričné potreby 
rizikových pacientov. NRS by sa mal stať rutinným vyšetrením pacientov prijatých 
do nemocnice, aby sa identifikovali ohrození jedinci, ktorí potrebujú včasnú nu-
tričnú intervenciu.
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P01 Příznivý vliv rheohemaferézy na uchování vrstvy  
IS/OS fotoreceptorů u věkem podmíněné makulární 
degenerace

Bláha M., Rencová E., Langrová H., Studnička J., Rozsíval P.

Karlova Univerzita v Praze, Lékařská fakulta v Hradci Králové

 Zjistit časné symptomy věkem podmíněné makulární degenerace (age rela-
ted macular degeneration - AMD) je stále důležitější, protože v současné době 
existuje terapie, jak může být choroba zadržena i ve stadiu vlhké formy AMD – 
použitím antivaskulárního endoteliálního faktoru podaného intraokulárně a do-
cíleno zmírnění progresivní ztráty zrakové ostrosti. Pokud je stanovena diagnosa 
dříve, v období suché formy AMD, je zraková ostrost obvykle lépe zachována, 
ale možnosti léčby jsou stále omezené.

 V posledních deseti letech byla zkoumána reohemaferéza (podle původní-
ho názvu – rheoferéza) jako možnost jak positivně ovlivnit AMD ve stadiu suché 
formy. Rheoferéza je bezpečná a efektivní metoda dvojité filtrace plazmy za úče-
lem eliminace vysokomolekulárních látek – hlavně proteinů, jako jsou fibrinogen, 
α2-macroglobulin, immunoglobulin M (IgM), thrombomodulin and low-density 
(LDL) cholesterol. Tato metoda může vést k normalizaci rheologických parame-
trů (viskozity plazmy i plné krve), stejně jako k zlepšení agregability erytrocytů, 
jejich flexibility a může vést k významnému zlepšení průtoku v cévnatce, který 
je u AMD redukován. Proto pak může dojít k zlepšení zrakových funkcí u lidí se 
suchou formou AMD, jak jsme se sami přesvědčili.

 Cílem léčby rheohemaferézou je zastavit progresi suché formy AMD, udržet 
zrakovou ostrost na výchozí úrovni a zadržet její další horšení. Hodnocení activity 
choroby však není jednoduché, kromě základního oftalmologického vyšetření je 
třeba opakovaně provádět řadu dalších náročných vyšetření. Pro pacienta je roz-
hodující zraková ostrost, což také vyžaduje opakované a dlouhodobé sledování 
– po měsíce nebo léta. Proto je třeba hledat další ukazatele a souvislosti, které by 
pomohly rychle a přesně objasnit stav choroby, posouzení eventuálního léčeb-
ného efektu a umožnily stanovit prognosu.

 Při léčbě našich nemocných rheoferézou jsme si všimli vzájemného vztahu 
vývoje změn zrakové ostrosti, stavu vrstvy IS/OS fotoreceptorů a výsledků elek-
troretinografie. Korelace výše uvedených změn je předmětem této práce. Mohla 
by ukázat možnost přesněji sledovat průběh AMD a být tedy klinicky významná.

Metodika a soubor nemocných:
 Na  našem pracovišti máme sedmiletou zkušenost s  léčbou AMD pomocí 

rheoferézy. Bylo léčeno 72 pacientů a při jejich dlouhodobém sledování se je-
vila možnou klinická souvislost mezi hlevním výsledkem (tj. zrakovou ostrostí), 
morfologickými změnami zjistitelnými pomocí HD optickou koherentní tomo-
grafií (OCT) a  elektrofyziologickými změnami (elektroretinografií). Nemocní 
jsou sledováni poslední tři roky, a to randomizovaně 1:1 s kontrolní skupinou. 
Vyhodnotili jsme za tímto účelem 12 pacientů (22 očí), kteří byli sledováni 2,5 
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roku, s průměrným věkem 64,3 let (rozsah: 64 – 83 let), kteří trpěli suchou for-
mou AMD s přítomností drusového odchlípení retinálního pigmentového epi-
telu. Randomizováno bylo 12 pacientů se stejnou formou AMD, ale bez léčby 
reoferézou. Jako vstupní kriterium pro všechny nemocné byla vysoce riziková 
preansgiosní suchá forma AMD s  měkkými splývajícími drúzami a  drúzovým 
odchlípením retinálního pigmentového epitelu a obecné indikace pro schop-
nost absolvovat 8 procedur rheoferézy během 10 týdnů. Vylučovací kriteria byla: 
jiné choroby sítnice nebo cévnatky, optického nervu, glaukom, stavy limitující 
vyšetření očního pozadí a akutní stavy krvácivosti. Rheoferéza nebyla prováděna 
u pacientů se špatným stavem periferních žil (nebylo přistupováno ke katetrizaci 
velkých žil).

 Považujeme nyní metodiku léčby za optimální jak pro tento, tak pro další vý-
zkum.

Technika provedení léčebné procedury:
 Použili jsme vlastní modifikaci plazmafiltrace. Plazma nebyla získávána filtrací, 

nýbrž centrifugací. Plazma prostá buněčných elementů se získává po vysokoo-
táčkové centrifugaci kvalitním separátorem (Optia nebo Cobe-Spectra, Terumo, 
Denver, USA). Pak je proháněna “druhým stupněm” – filtrem. Vzhledem k úče-
lům naší práce, vlastnostem filtrů i  ceně používáme v  naší práci filtry Evaflux 
5A (Kawasumi, Tokyo, Japan) s ethylen-vinyl-alkoholovými dutými vlákny, která 
mají otvory o velikosti průměrně 0,03 mikrometru. Průtok plazmy je kontinuální, 
antikoagulace je zajištěná vstupním bolusem heparinu 3500 IU (Zentiva, Praha, 
CZ) a kontinuálnm podáváním ACD-A (Baxter, Mnichov, SRN) v poměru ke krvi 
1:22. Základní množství zpracovávané plazmy je 1 tělesný objem, vypočteno po-
čítačem separátoru. Velikost pórů filtru umožňuje záchyt definovaného spektra 
vysokomolekulárních bílkovin, jako jsou LDL-cholesterol, lipoprotein(a), fibrino-
gen, α2-makroglobulin a imunoglobulinů, zejména IgM. Technické detaily me-
tody jsou obvyklé jako při jiných aferetických procedurách - bližší popis je uve-
den našich minulých pracích i několika pracech jiných autorů z poslední doby.

Z očního hlediska byly hodnoceny:
 a) anatomické změny (množství měkkých drúz na sítnici, tloušťka centrální ob-

lasti sítnice a střední makulární objem na optické koherenční tomografii (OCT), 
plocha drúzového odchlípení pigmentového epitelu sítnice (DPED) programem 
Visupac v mm2, samozřejmě také stav vrstvy junkce zevních a vnitřních segmen-
tů fotoreceptorů IS/OS na OCT),

b) změny funkčního stavu sítnice po léčbě a porovnáváme ho s funkcí kon-
trolních pacientů (nejlépe korigovaná zraková ostrost (NKZO) na ETDRS opto-
typových tabulích a  elektrofyziologická vyšetření funkce sítnicových neuronů: 
elektroretinografie (ERG) hodnotící funkci všech fotoreceptorů a  následných 
neuronů sítnice; ERG na reverzační podnět testující funkci třetího neuronu zra-
kové dráhy, tedy gangliových buněk a multifokální ERG specificky zjišťující funkci 
centrální oblasti sítnice, která je zodpovědná za zrakovou ostrost.

 Všichni nemocní podepsali informovaný souhlas. Studie je schválena Etickou 
komisí Lékařské fakulty a Fakultní nemocnice v Hradci Králové.
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Výsledky:
 Na začátku sledování byla ve skupině léčených pacientů junkce IS/OS foto-

receptorů intaktní u 6/22 (27,3 %) očí a u všech těchto očí zůstala bez defektu 
i za 2,5 roku. U zbylých 16/22 očí (72,7 %) bylo DPED provázeno odchlípením 
junkce IS/OS fotoreceptorů, bez jejího defektu u 15/22 očí. Defekt IS/OS junkce 
jsme zjistili jen u 1 oka a tento defekt perzistoval a rozšířil se do oblasti foveoly 
za 2,5 roku.

 Za 2,5 roku jsme zjistili přiložení IS/OS junkce u 8 očí (50 % z původně 16 očí 
s odchlípením junkce IS/OS). Zbytky odchlípení IS/OS jsme diagnostikovali u 7 
očí, zvětšené u 1 oka a minimální u 6 očí. U 15 očí (68,2 %) jsme nenalezli de-
fekt IS/OS junkce (6 očí s původně souvislou vrstvou IS/OS a 9 očí s původním 
odchlípením vrstvy IS/OS). Defekt IS/OS junkce jsme pozorovali u 7/22 očí (31,8 
%). Naštěstí tento defect dosahoval pouze u 4 očí (8,8 %) do oblasti centrální 
foveoly, a tím negativně ovlivnil funkci fotoreceptorů a vízus. Velice důležité je, 
že u nikoho z léčených pacientů nedošlo k progresi onemocnění do vlhké formy 
v průběhu 2,5 roku.

 Kontrolní skupina: na začátku sledování byla v kontrolní skupině junkce IS/OS 
fotoreceptorů přiložená k DPED u 6/18 očí (33,3 %). U zbylých 12/18 očí (66,6 %) 
bylo DPED provázeno odchlípením junkce IS/OS fotoreceptorů, bez jejího de-
fektu u 9 očí, s defektem u 3 očí. Původní odchlípení junkce IS/OS se zvětšilo 
u všech 12 očí.

 Za 2,5 roku zůstala integrita vrstvy IS/OS junkce zachována pouze u 3/6 očí 
(16,7 %) s původně přiloženou junkcí IS/OS a u 3/6 očí se rozvinul defekt junkce 
IS/OS, který nedosahoval foveoly. U 9/12 očí jsme zjistili rozvoj defektů junkce 
IS/OS a u 3/12 očí se původní defekty zvětšily. Celkem byl defekt junkce IS/OS 
diagnostikován u 15/18 očí (83,3 %), z nichž 12 dosahovalo do oblasti foveoly 
a negativně ovlivnilo vízus. Navíc u 6 očí s původním odchlípením junkce IS/OS 
se rozvinula choroidální neovaskularizace (CNV). Rozvoj CNV často předchází 
rupture odchlípené junkce IS/OS fotoreceptorů později následovaná rozvojem 
otoku vnitřních vrstev sítnice.

 Mutifokální ERG: Amplitudy foveolárních odpovědí a aktivita v periferii mezi 
17-30° excentricity se mění jen nevýznamně v průběhu celého sledovacího ob-
dobí v obou skupinách pacientů. V parafoveolární a paramakulární oblasti mezi 
1,8-13° excentricity amplitudy léčených pacientů nevýznamně rostou a v kont-
rolní skupině nevýznamně klesají. Rozdíly mezi skupinami byly jen nevýznamné 
s vyjímkou vyšší aktivity v oblasti mezi 1,8° a 7° excentricity léčených pacientů (p 
= 0,04) za 2,5 roku. Latence většiny odpovědí se prodloužily za 2,5 roku u všech 
pacientů. Na  začátku byly navíc latence delší u  kontrolní skupiny (p-hodnoty 
od < 0.05 do < 0.01) s vyjímkou foveolární odpovědi oproti léčeným pacientům.

 Aktivita sítnice je stabilizována nebo se může dokonce mírně zlepšit v  pří-
padě časných pozitivních strukturálních změn (přiložení DPED a  junkce IS/OS 
fotoreceptorů bez rozvoje defektů zasahujících do foveolární oblasti) po léčbě 
pokročilé suché formy věkem podmíněné makulární degenerace rheohema-
ferézou. Naproti tomu u  pacientů s  dlouhotrvajícími anatomickými změnami 
(DPED, odchlípení junkce IS/OS s rozvojem centrálních defektů) nebo progresí 
do vlhké formy onemocnění se aktivita sítnice snižuje.
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Diskuse:
 V této studii jsme našli znovupřiložení vrstvy fotoreceptorů IS/OS u 50 % paci-

entů s druzovým odchlípením retinálního pigmentového epitelu. Za 2,5 roku zů-
stalo 15 očí (68,2 %) léčených pacientů bez porušení junkce IS/OS fotoreceptorů, 
defekty junkce OS/IS fotoreceptorů jsme zjistili u 7 očí, pouze u 4 z nich dosahoval 
defekt junkce do foveoly a negativně ovlivnil vízus. V kontrolní skupině jsme zjistili 
defekty junkce IS/OS u 15 očí (83 %), z toho ve 12 případech dosahoval defekt 
do foveoly a způsobil pokles BCVA. Multifokální elektroretinografie prokázala vý-
znamně vyšší amplitudy parafoveolárních odpovědí v oblasti mezi 1,8° a 7° ex-
centricity u léčených pacientů (p = 0,04) za 2,5 roku po zahájení léčby. Zlepšení 
rheologických poměrů přispělo k  udržení integrity junkce IS/OS fotoreceptorů 
ve fovee, což je zásadním faktorem pro zachování zrakové ostrosti.

 Naše nálezy ukázaly, že proces progrese AMD u pacientů léčených rheohe-
maferézou je odlišný (lepší), nežli v případě přirozeného průběhu nemoci a stár-
nutí sítnice. U kontrolních pacientů jsme nepozorovali obnovení souvislé vrstvy 
fotoreceptorů IS/OS – drusové odchlípení retinálního pigmentového epitelu se 
obvykle zvětšuje, případně dojde k ruptuře a rozvoji neovaskularizece, což po-
zorovali i jiní autoři. To pak potvrdí fluorescenční angiografie. Při neovaskulari-
zeci je téměř vždy pozorovatelný defekt junkce vrstvy IS/OS fotoreceptorů, také 
vrstva tekutiny pod kupulí drusového odchlípení retinálního pigmentového epi-
telu. U tří očí našich pacientů jsme však pozorovali defekt junkce IS/OS recepto-
rů i bez předchozího druzového odchlípení retinálního pigmentového epitelu. 
Rozdíl mezi léčenými pacienty a kontrolami byl pozorovatelný i při hodnocení 
funkce retiny elektroretinograficky – přiložení vrstvy IS/OS fotoreceptorů bylo 
provázeno zlepšením elektrofyziologické aktivity v oblasti kolem foveoly. Také 
nahromadění tekutiny v  případě drusového dochlípení retinálního pigmento-
vého epitelu a  defektu junkce může vést k  snížení elektrofyziologické aktivity 
sítnice.

 Závažnější nežádoucí účinky léčby reoferézou jsme nepozorovali – došlo dva-
krát k pocitu nevolnosti, jednou krátkodobé hypotenzi, což vždy rychle odeznělo 
při pozastavení procedury.

Závěr:
 Pomocí rheohemaferézy lze docílit u  rizikové suché formy AMD zachování 

souvislé vrstvy fotoreceptorů ve foveole u většiny pacientů, kde již je přítomno 
drusové odchlípení retinálního pigmentového epitelu. Stav této vrstvy fotore-
ceptorů má dignifikantní význam pro uchování zrakové ostrosti.

Poděkování:
 Tato práce vznikla za podpory výzkumného projektu IGA MZ ČR č. NT/14037-

3/2013.
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P02 Development of UHPLC-MS/MS chromatographic method 
for determination of vancomycin in surgical patients 
with important sequestration of liquids
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 Vancomycin is a  tricyclic glycopeptide antibiotic, which is effective against 
gram-positive organisms, including methicillin-resistant Staphylococcus aureus, 
Staphylococcus epidermidis1-3 and Clostridium difficile1. Its use is indicated 
especially in severe staphylococcal and streptococcal infections resistant to pe-
nicillin and oxacillin or allergies to penicillin1,2,4. Previously using of vancomy-
cin was limited because of association with toxicities and availability of probably 
less toxic semisynthetic penicillins. But recently the use of vancomycin has in-
creased because of the growth of infections caused by MRSA and other micro-
organisms resistant to penicillin8. Therapeutic dosing of vancomycin could be 
complicated especially in patients with sequestration of liquids when vancomy-
cin levels in serum and tissues could be lower than is required.

 The aim of this project is development and validation of suitable UHPLC-MS/
MS (Ultra High Performance Liquid Chromatography with Mass Spectrometry 
detection) method for determination of vancomycin in human biological fluids 
(urine, serum and body effusion) for surgical patients with SIRS caused by mul-
ti-trauma or serious bacterial infection and accompanied with a  large fluid 
sequestration.

 In routine clinical practice mainly immunochemical methods for determinati-
on of vancomycin levels are used2. But there is a possibility of cross-reactivity 
and false negative test results and determination is carried out only in plasma 
or serum samples5. UHPLC in combination with mass spectrometry detection 
is modern progressive technique which allows separation and quantification of 
target compounds in one analysis. This technique allows measurement of van-
comycin in different kind of biological samples and provides reliable results. The 
best chromatographic conditions for vancomycin analysis were achieved with 
organosilica core-shell technology YMC Meteoric Core C18 BIO column, 2.7 µm 
particle size C18, 100 x 4.6 mm (YMC Europe GmbH, Germany) and acetonitril 
with 0.2% formic acid in mixture with water, pH 2.58 as the mobile phase. Total 
time of analysis was 1.8 min. Real biological samples as serum and urine after 
simple sample pretreatment were analysed with a good results of validation pa-
rameters.

 The new UHPLC method for determination of vancomycin levels in biological 
liquids enables better personalization of antibiotic treatment in surgical patients 
with serious bacterial infection and important sequestration of liquids.
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P03 The effect of Holder pasteurisation and storage on fat 
soluble vitamins in human breast milk
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 Human breast milk is regarded as the most important nutrient for neonates 
[1]. Breastfeeding affords benefits in immune system function, digestion, gas-
trointestinal function and neurodevelopment [2]. Breast milk from bank is an 
alternative for the care and treatment of premature, low-birth-weight neonates 
and sick newborns [3]. Human milk banks collect, process and store milk from 
healthy lactating woman. Donor milk must be pasteurised before it is given to 
infant to avoid the transmission of infectious microorganisms. Milk is pasteuri-
sed at 62.5°C for 30 minutes in pasteurisation bath. After pasteurisation is milk 
quickly cooled at 10°C in 10 minutes and then frozen at -20°C.

 α-Tocopherol (vitamin E) is one of the main antioxidant in human breast milk. 
It is important for reducing oxidation of lipid membranes and protects tissues 
against chromosome damage and DNA oxidation. Retinol (vitamin A) is essen-
tial for vision, cell differentiation and immune response. Vitamin A deficiency is 
also associated with increased morbidity and mortality among infants and chil-
dren [4,5].

 The goal of this study was to determine the influence of pasteurisation and 
freezing storage (-27 °C) on the concentration of retinol and α-tocopherol in 
donated human breast milk from 25 healthy lactating mothers. Samples of milk 
were divided into 6 aliquots and 4 aliquots were storaged in freezer in -27°C. 
The samples of breast milk were analyzed before and immediately after pasteu-
risation, other determination of vitamins followed after 1, 2, 4, 8 and 12 weeks.

 No negative effect of Holder pasteurisation and freezing storage in Milk Bank 
in University Hospital Hradec Králové on the concentrations of α-tocopherol and 
retinol in human breast milk was demonstrated in this study. According to the 
results of the present study, pasteurisation and storage in freezer at – 27 °C for 
weeks is suitable for maintaining the nutritional value of these substances for 
infant feeding.
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P04 Kasuistika pacienta s maligním nádorem jícnu 

Kocmanová E., Rak V.

Masarykův onkologický ústav Brno a Klinika radiační onkologie Masarykovy 
univerzity Brno 

Z interního oddělení okresní nemocnice byl pacient přeložen do Masarykova 
onkologického ústavu k  pokusu o  zajištění výživy zavedením PEG a  rozvaze 
o dalším léčebném postupu. 

V popředí klinického obrazu při přijetí dehydratace, kachexie, nemožnost per 
os příjmu potravy.

Dále lehká až střední porucha kognitivních funkcí při již dříve diagnostikova-
né demenci Alzheimerova typu léčené kognitivy. Zhoršení mobility až nemož-
nost chůze a pády pro celkovou slabost.

Pokus o zavedení PEG neúspěšný pro nádorovou stenozu jícnu, která neu-
možnuje zavedení gastroskopu. Zavedena tenká nasogastrická sonda k zajištění 
výživy. Pacient polkne jen minimální množství tekutin, proto plná enterální výživa 
do  sondy. Přestože trpí zácpou, netoleruje výživu s  vlákninou - po  ní průjmy. 
Vzhledem k celkovému stavu a komorbiditám není možné podání chemoterapie 
ani radioterapie s kurativním záměrem. Proběhlo paliativní ozáření na oblast tu-
moru jícnu. Dále vzhledem k celkovému stavu byla doporučena symptomatická 
léčba a péče, plná výživa do výživné sondy. Manželka pacienta si přála ošetřovat 
svého muže doma. Pokud by to sama nezvládla, předjednána péče domácího 
hospice v místě bydliště. Před vánočními svátky pacient propuštěn domů.

Při kontrole v nutriční poradně za 4 týdny po propuštění pacient výrazně zlep-
šen, chodí samostatně po bytě, rovněž psychika zlepšena. Pro uvolnění stenosy 
po paliativní RT bylo možno zavést PEG v místě bydliště a nadále plná výživa 
komerčními preparáty enterální výživy do PEG.

 Zlepšení stavu výživy pacientovi výrazně zlepšilo kvalitu života a t.č. není nut-
no uvažovat o hospicové péči.

Podpořeno MZ ČR - RVO; MOÚ, 00209805 
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P05 Vliv léčebného vyřazení proximální části zažívacího 
traktu na metabolické parametry
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Beneš M.2, Vlasáková Z.3, Pelikánová T.3, Svačina Š.1, Haluzík M.1

13. interní klinika – Klinika endokrinologie a metabolismu, Všeobecná fakultní ne-
mocnice a 1. LF UK, Praha, 2Klinika hepatogastroenterologie, IKEM, Praha, 3Klinika 
diabetologie, IKEM, Praha

Úvod:
Duodeno-jejunální bypass (EndoBarrier Gastrointestinal Liner – EBGL) je en-

doskopicky implantovatelný a extrahovatelný systém, imitující gastrointestinál-
ní bypassové operace. Cílem naší studie bylo posoudit efektivitu této metody 
při zlepšení glykemické kompenzace a ovlivnění tělesné hmotnosti u pacientů 
s obezitou a diabetes mellitus 2. typu (DM2) a její vliv na vybrané metabolické 
parametry.

Metodika:
Do studie bylo zařazeno 30 pacientů s obezitou a DM2 podstupujících za-

vedení EBGL. Antropometrická, biochemická a hormonální vyšetření byla pro-
vedena před a 1, 6 a 10 měsíců po implantaci EBGL. K hodnocení postprandi-
álního inkretinového efektu byl použit dvouhodinový test s  předdefinovaným 
jídlem (Fresubin Original 200 ml, Fresenius Kabi, Německo). Glykemická varia-
bilita byla hodnocena pomocí kontinuálního monitoringu glykémie (CGMS iPro, 
Medtronic, USA).

Výsledky:
Zavedení EBGL vedlo v průběhu následujících 10 měsíců k setrvalému po-

klesu tělesné hmotnosti (BMI 42,7 ± 1,2 vs. 38,4 ± 1,2 kg/m2, p<0,05), sníže-
ní obsahu tělesného tuku (40,2 ± 1,2 vs. 30,5 ± 2,6%, p<0,05) a významnému 
zlepšení kompenzace diabetu (bazální glykémie 12,3 ± 0,7 vs. 9,1 ± 0,7 mmol/l, 
p<0,05; HbA1c 75,0 ± 3,4 vs. 55,4 ± 3,8 mmol/mol, p<0,05). Po 1. měsíci došlo 
k poklesu lačné i postprandiální inzulinémie a částečné obnově inkretinového 
efektu (GLP-1 v 15 min testu s předdefinovaným jídlem 105,8 ± 12,0 vs. 129,7 
± 17,0 pg/ml, p<0.05). Implantace EBGL měla též za následek snížení glykemic-
ké variability vypočtené ze 7-denního kontinuálního glykemického monitoringu 
(SD 2,5 ± 0,2 vs. 1,8 ± 0,2, p<0.05). Použití EBGL bylo spojeno se signifikantním 
poklesem hladin sérového železa (14,9 ± 1,0 vs. 11,0 ± 1,3 mmol/l, p<0,05), 
feritinu (166,0 ± 32,9 vs. 69,9 ± 18,0, p<0,05) a vitaminu B12 (375,8 ± 23,6 vs. 
296,6 ± 26,9 ng/ml, p<0.05) bez rozvoje anemie (hemoglobin 141,0 ± 3,1 vs. 
136,1 ± 3,6 g/l, p<0.05; MCV 90,5 ± 1,4 vs. 89,7 ± 1,3, p<0,05). Hladiny dalších 
nutričních parametrů a sledovaných makro- a mikronutrientů nebyly EBGL vý-
znamně ovlivněny.
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Závěr:
Implantace EBGL vedla po 10 měsících k poklesu tělesné hmotnosti a zlepše-

ní glykemické a metabolické kompenzace u obézních pacientů s diabetes mel-
litus 2. typu bez negativního vlivu na jejich nutriční stav. Jedním z potenciálních 
mechanizmů odpovědných za pozitivní účinky EBGL mohlo být částečné obno-
vení inkretinového efektu časně po jeho zavedení.

Podporováno: IGA NT/14083-3, NT/14182-3, NT/13046-4, RVOVFN 64165 
a SVV260019/2014
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P06 The new HPLC method for determination of neopterin, 
kynurenine and tryptophan for monitoring of wound 
healing process straight in the wound
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Wound healing is a complex process which is influenced by many factors such 
as age, nutrition, infection, systemic inflammation etc. Acute wounds in healthy 
subjects usually heal in very short time interval without complications. However 
delayed or incomplete wound healing and even a development of chronic non-
-healing wounds are results of various complicating factors. Especially infection, 
aging, vascular disease, tumor, or diabetes are most frequent. Unfortunately ear-
ly diagnosis of healing problems is difficult at present time. This leads to the late 
reaction the delayed treatment strategy and increased frequency of so called 
non-healing wounds. The results are increased number of non-healing wounds, 
suffering of the patients and high health care cost.

The fluxes of various substrates are significantly changed during various clini-
cal situations such as inflammation, sepsis or regeneration. These low-molecular 
substrates can influence healing and regenerative processes, however they also 
be utilized as biomarkers of infection, inflammation and regeneration of fibrosis.

Particular catabolites which are generated in inflammatory states such as 
kynurenine which is produced form amino acid tryptophan. Even more, it was 
shown that increased catabolism of tryptophan contributes to modulate oxida-
tive stress in tissues [1].

Kynurenine tryptophan ratio was increased during inflammation in patients 
with end stage renal disease [3] and this ratio correlates with prognosis of seve-
ral types of cancer [2,3,4].

Another low molecular biomarker of inflammation process is neopterin. It is 
unconjugated pteridine derivative, which is produced in significant quantities 
by human monocytes-macrophages after stimulation with interferon-gamma. It 
is a valuable parameter for monitoring of the inflammation processes immune 
reactions during many disorders [5,6].

Determination of neopterin, kynurenine and tryptophan, at a wound site or 
other damaged tissues could give useful information about the healing process 
and inflammation. It could also help to monitor infectious complications in the 
wound and also possibly a response to the treatment. This assumption is based 
on the fact that the levels of these compounds increase significantly and very 
early (before the elevation of ordinary markers of inflammation). The use of the-
se biomarkers could help in evaluating the effectiveness of therapy in a short 
time in the wound. 
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The new HPLC method for determination of neopterin, kynurenine and tryp-
tophan was developed and validated. The method is based on the 2nd genera-
tion monolith as stationary phase and microtitration plates which allow fast and 
simple sample pretreatment. This new HPLC method and the first results with 
biological material will be presented.
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P07 Polyenové nenasycené kyseliny u obézních pacientů 
s diabetes mellitus 1. a 2. typu

Lesná J.1,3,4, Tichá A.2, Hyšpler R.2, Bláha V.1,4, Sobotka L.1,4, Musil F.1, 
Šmahelová A.1,4

1Klinika gerontologická a metabolická, Fakultní nemocnice Hradec Králové, 
2Centrum pro výzkum a vývoj, Fakultní nemocnice Hradec Králové, 3Ústav klinické 
biochemie a diagnostiky, Fakultní nemocnice Hradec Králové, 4Univerzita Karlova 
v Praze, Lékařská fakulta v Hradci Králové

Úvod
Z hlediska tvorby pro– a anti- inflamatorních působků (eikosanoidů) je důleži-

té zastoupení jejich prekurzorů - polyenových nenasycených kyselin s řetězcem 
o délce 20 uhlíků. Prekurzory s  nejvýznamnějším antiinflamatorním potenciálem 
představuje kyselina eikosapentaenová (EPA) a dihomo-γ-linolenová (DHGLA), 
zatímco nejvýraznějším pro-inflamatorním prekurzorem je kyselina arachido-
nová. Za nejdůležitější marker buněčné inflamace bývá označován poměr ky-
selina arachidonová (AA)/ kyselina eikosapentaenová (EPA) v plazmě. Elevace 
AA/EPA je spojena s inzulinorezistentními stavy, tedy i s obezitou. Cílem tohoto 
sledování je charakterizovat spektrum mastných kyselin a jeho dynamiku v rám-
ci redukčnho programu s intenzivní reedukací u obézních pacientů s diabetes 
mellitus 1. a 2. typu. 

 
Metodika
U skupiny obézních pacientů s diabetes mellitus 1. a 2.typu (DM1: n=14, 

BMI/body mass index/>30kg/m2, věk 29-62 let, muži/ženy~ 9/5),(DM2: n=12, 
BMI>30kg/m2, věk 32-64 let, muži/ženy~ 7/5) a kontrolní skupiny štíhlých dia-
betiků 1. typu (DM1 kontroly: n=14, BMI<24, věk 21–57 let, muži/ženy~ 8/6) byla 
provedena analýza procentuálního zastoupení celkových mastných kyselin ve 
všech jejich derivátech přítomných v plazmě (volné TAG, fosfolipidy, choleste-
rolové steroly). Spektrum mastných kyselin bylo detekováno plynovou chroma-
tografií. Kontrolní vyšetření bylo u skupiny obézních diabetiků v redukčním a 
reedukačním programu (diabetická dieta s 225g sach/den) zopakováno s od-
stupem 1 roku. Data byla zpracována softwarem Sigmastat (One way Anova). 

Výsledky
 Ze vstupní charakteristiky spektra mastných kyselin je zřejmé signifikantně 

vyšší (p ≤0.05) zastoupení AA a poměru AA/EPA u obézních diabetiků 1. typu 
v porovnání s podskupinou štíhlých pacientů. Byl zaznamenán signifikantní roz-
díl (P≤0.001) v zastoupení DHGLA u podskupiny obézních diabetiků I a II typu 
(tab.1). V průběhu redukčního programu byly zaznamenány změny především v 
zastoupení DHGLA a AA. Data jsou prezentována jako medián (25;75 percentil).

Tabulka1. Charakteristika polyenových nenasycených mastných kyselin (pro-
centuální zastoupení)
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BMI (kg/m2) AA(%) AA/EPA DHGLA (%)

DMI - štíhlí 22.5 (20.8; 23.8) 5.06 (3.03; 6.03) 10.1 (7.8; 10.8) 1.35 (1.29; 1.69)

DMI - obézní 33.2 (32.4; 33.6) 6.18 (5.94; 6.99) 11.1 (8.6; 18.1) 1.52 (1.4; 1.65)

DMII- obézní 36.5 (31.5;40.1) 6.92 (5.28; 8.69)  10.25 (7.25; 12.96) 1.06 (0.97; 1.15)

Závěr
 U studijní skupiny diabetiků 1. a 2. typu byly zaznamenány signifikantní rozdí-

ly v zastoupení polyenových nenasycených mastných kyselin. V souladu s našimi 
předpoklady je zřejmá převaha proinflamatorních a naopak snížení anti- infla-
matorních prekurzorů u obézních pacientů v porování s kontrolní podskupinou 
štíhlých a tomu odpovídající hraničně signifikantní posun v zastoupení polyeno-
vých kyselin po redukčním programu.

 
Práce byla podporována grantem IGA MZ ČR NT/12287-5 a PRVOUK P 37/12 

LF UK Hradec Králové. Podpořeno projektem MZ CZ- DRO (UHHK 00179906).



XXXI. Mezinárodní kongres SKVIMP a 1. česko-slovenský kongres klinické výživy

POSTEROVÁ SEKCE 131

P08 Chceme pro naše klienty/pacienty „dostupnou“ stravu? 
Chtějme „Jídlo do ruky“

Mencová G.

nutriční specialista, Domov pro seniory Zastávka

Úvod: Často se bohužel setkáváme s problémy, že strava pro naše klienty/
pacienty není tzv. dostupná. Může být nutričně plnohodnotná, pestrá i nejrůzněji 
obohacená, ale mnohdy zůstane ležet před klientem na stole. Příčin, proč tomu 
tak je, může být mnoho. Avšak jedno společné řešení může problém zmírnit až 
zcela odstranit.

Co si můžeme představit pod pojmem „Jídlo do ruky“? Zaprvé je to strava, 
kterou klient může jíst bez pomoci příboru. Dále je správné konzistence, tedy je 
měkká, ale nerozpadá se ani se nelepí na prsty. Je od pohledu lákavá- jí se i oči-
ma. Taká by měla vždy zohledňovat nutriční požadavky dle stavu i přání klienta. 
Například rýžový nákyp, který se klasicky peče na plechu a je nutné jej na talíř 
porcovat, jsme vyzkoušeli péct ve formičkách na muffiny. Jednotlivé kousky ná-
kypu jsou kompaktní (dobře se berou do rukou), jsou uvnitř měkké (řešíme zá-
roveň i polykací potíže a potíže s chrupem) a jsou vizuálně pro klienty atraktivní 
(podporujeme chuť jíst).

Rýžový nákyp a jeho alternativa „Jídla do ruky“

Smažený řízek i bramborový salát se může stát „Jídlem do ruky“

Cílem této prezentace je upozornit na problém, že jídlo pro klienty není čas-
to tzv. dostupné, ale že existuje možnost „Jídla do ruky“. Nikdo z nás dopředu 
neví, jaké problémy se stravou u něj mohou nastat. Víme ale, že budeme chtít 
mít do poslední chvíle zachovanou svou důstojnost i soběstačnost. Budeme si 
přát, aby naše přání, co chceme jíst, někdo poslouchal a toleroval. Budeme chtít, 
aby, když se podíváme na talíř, se nám „sbíhaly sliny“. Abychom se mohli najíst 
sami a nebyli pouze krmeni. Abychom veškeré předkládané pokrmy či potraviny 
byli schopni sníst a nejlépe vlastní rukou. Proč to tedy nechtít i pro naše klienty/
pacienty?

Fotodokumentace ukázek „Jídel do ruky“- na posteru.



XXXI. Mezinárodní kongres SKVIMP a 1. česko-slovenský kongres klinické výživy

POSTEROVÁ SEKCE132

P09 EFFECTS OF BODY WEIGHT REDUCTION ON PLASMA 
Fibroblast growth factor 21 IN OBESE PATIENTS  
WITH TYPE 1 DIABETES MELLITUS

Musil F.1, Blaha V.1, Ticha A.2, Hyspler R.2, Haluzik M.3, Lesna J.1, 
Smahelova A.1, Sobotka L.1

1Department of Metabolic Care and Gerontology, Faculty of Medicine, Charles 
University and University Hospital, Hradec Králové, Czech Republic, 2Department 
of Research and Development, University Hospital, Hradec Králové, Czech 
Republic, 33rd Department Of Medicine, Charles University and General 
University Hospital, Prague, Czech Republic

Aim:
Obesity in type 1 diabetes mellitus (T1DM) patients is associated with the 

components of metabolic syndrome. The aim of this study was to explore the 
changes in the plasma Fibroblast growth factor 21 (FGF21) in obese patients 
with T1DM who underwent seven days of fasting and 21 days of low-calorie diet 
(LCD).

Methods:
The plasma FGF21 concentrations and hyperinsulinemic-euglycemic clamp 

were measured in 14 obese patients with T1DM (42,6±9,4 years, BMI 32,4±2,1 kg 
m-2) at baseline, immediately after 7 days of fasting, and after 21 days of LCD. 13 
non-obese patients with T1DM (36,9±13,9 years, BMI 22,6±2,1 kg m-2) were stu-
died only after an overnight fasting. The plasma FGF21 concentration was mea-
sured using ELISA method, Luminex 200 (Linco Research). Bioimpedance tech-
nique was used for determination of the body composition (BCM, Fresenius).

Results:
Obese T1DM patients lost 6,1±1,1 kg and decreased their fat tissue after 

fasting and LCD. Plasma FGF21 in obese T1DM increased significantly during 
the clamp (98,9±85,7 vs 507,5±382,97 ug · l-1, P< 0,05) and transiently decrea-
sed immediately after fasting (51,8±29,3 ug · l-1, P 0,07). Plasma FGF21 concen-
trations in obese T1DM patients before fasting were higher than in non-obese 
T1DM patients (98,9±85,7 vs 49,7±59,9 mmol · l-1, P 0,06) 

Conclusions: 
We conclude that obese patients with T1DM are characterized by high con-

centration of FGF21 that is increased by hyperinsulinemia, but only slightly af-
fected by prolonged fasting and low calorie diet.

Supported by: Research projects PRVOUK P 37/12, IGA MZ CR No. NT 12287-
5, MH-CZ – DRO (UHHK, 00179906)
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P10 Validace měření bioimpedance přístrojem InBody S10

Pospíšil D., Dastych M., Šenkyřík M.

Interní gastroenterologická klinika, Fakultní nemocnice Brno a LF MU Brno

Úvod: Cílem naší práce bylo zhodnocení přesnosti a  reprodukovatelnosti 
měření bioimpedance přístrojem InBody S10.

Metodika: Hodnoceno 20 mužů a žen ve věku 23-52 let, rozmezí BMI (19,4-
29,9 kg/m2). Použili jsme multifrekvenční BIA (InBody S10) s oktopolárním elek-
trodovým systémem, dosahující ve studii s korelační metodou DEXA extrémně 
těsného korelačního koeficientu 0,984. Pacienti byli opakovaně měření 10x vleže 
a 10x ve stoje, doplněno o 8x měření s umyslně chybnou absolutní hmotností. 
Hodnoceny byly svaly (SMM), SLM (libová svalová hmota), tuk (BFM), tělesná 
voda (TBW), buněčná hmota (BCM) a relativní hodnoty získané poměrem veli-
čin (SMM/BCM, BCM/BFM). Výsledky byly zhodnoceny deskriptivní statistickou 
metodou. Byly statisticky porovnány rozdíly, průměrné hodnoty a směrodatné 
odchylky měřených veličin vleže a ve stoje.

Výsledky: Na vzorku (n=20 ) byl prokázán statisticky významný rozdíl (p<0,05) 
měřených veličin párovou analýzou pro SLM, TBW, FFM, BFM a ECW. Naopak 
u měřených veličin ICW, SMM, BCM a relativní poměry SMM/BFM, BCM/BFM 
statisticky významný rozdíl prokázán nebyl. Podrobnější analýzou výsledků se 
zdá, že právě ECW může být odpovědná za rozdíl na měřených veličinách vleže 
a ve stoje. BFM, přestože nezahrnuje ECW, dosáhl v párové analýze také sta-
tické významnosti. Při hodnocení vlivu chybně zadané váhy(+/-3kg) na hodnoty 
sledovaných veličin se ukázal BFM jako nejcitlivější na změnu váhy. Naměřené 
hodnoty průměrů a směrodatných odchylek měřených veličin vleže a ve stoje se 
liší u jednoho pacienta. 

Závěr: Z  naší práce vyplývají doporučení pro praxi v  měření přístrojem 
InBodyS10. Poloha, ve které provedeme měření, by mělo záviset od preferova-
né polohy ( imobilní pacient vleže, chodící ve stoje). Při srovnání výsledků veličin 
pacienta naměřených vleže a ve stoje můžeme za srovnatelné pokládat veličiny 
ICW, SMM, BCM a  relativní poměry SMM/BFM, BCM/BFM. Ostatní sledované 
veličiny, jak vyplývá z  párové analýzy, jsou významně odlišné svou hodnotou 
a proto je nelze využít v hodnocení složení těla. Pravděpodobně příčina může 
souviset s dopočítáváním ECW pro veličiny, které vyšly v parové analýze statis-
ticky významné. 

BFM se zdá nejvíce ovlivnitelný změnou váhy. Příčina může být dopočtením 
tohoto parametru do celkové váhy. V klinické praxi je její využitelnost stále před-
mětem výzkumu.

Podpořeno MZ ČR – RVO (FNBr, 65269705)
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P11 Vznik a distribuce oxysterolů při pečení masa

Sabolová M., Ilko V., Pánek J.

Ústav analýzy potravin a výživy, VŠCHT Praha

Klíčová slova: oxysteroly, sekaná, pečení

Cholesterol a fytosteroly jsou náchylné k oxidaci v přítomnosti kyslíku, světla, 
chemických katalyzátorů a působením jiných faktorů. Může tak vznikat několik 
typů hydroxyl, epoxy, keto a triol derivátu, které jsou známy jako oxidační pro-
dukty sterolů (SOPs). Cytotoxicky, mutagenní, aterogení, potenciálně karcino-
genní a  prozánětlivý efekt oxidačních produktů cholesterolu (COPs) je dobře 
znám a prozkoumat (Ryan et al. 2005, Hovenkamp et al. 2008, Otaegui-Arrazola 
et al. 2010, Shibata et al. 2010, Poli et al. 2013). Role oxidačních produktů fy-
tosterolů (POPs) není doposud zcela objasněna. POPs jsou strukturně podobné 
COPs, proto se předpokládá, že budou mít podobný zdravotní efekt jako COPs 
(Hovenkamp et al. 2008, Vanmierlo et al. 2013).

SOPs mohou vznikat in vivo, nebo je můžeme přijímat stravou. Hlavním zdro-
jem SOPs ve  stravě jsou potraviny bohaté na  cholesterol jako maso, vaječné 
žloutky, ryby a mléčné produkty a potraviny bohaté na fytosteroly, zejména rost-
linné oleje. Studie z posledních let ukazují, že čerstvé potraviny obsahují pouze 
malá množství SOPs, nebo je neobsahují vůbec. K vzniku SOPs a zvýšení jejich 
obsahu v potravinách dochází v důsledku nevhodného skladování, při výrobě 
a zpracování potravin. Často se v různých pracích potkáváme se sledováním vli-
vu zpracování (např. rafinace, sušení) a tepelné úpravy (zejména smažení), ale 
i  netepelné úpravy (např. marinováni), i  skladováni (hlavně mražení) na  vznik 
oxysterolů (Rudzińska et al. 2009, Barriuso et al. 2012).

I během tepelného zpracování potravin v domácích podmínkách může do-
cházet k vzniku významného množství těchto ze zdravotného hlediska nežádou-
cích látek (Lakerson et al. 2000, Osada et al. 1993). Rozsah vzniku SOPs závisí 
hlavně na teplotě, době zahřívání, přítomnosti antioxidantů/ pro-oxidantů, na-
sycenosti tuku, vodní aktivitě, povrchu zpracovávané potraviny (Hur et al. 2007, 
Lee et al. 2006). 

Cílem této práce bylo sledování vzniku a distribuce SOPs při tepelném zpra-
cování masového pokrmu. V práci jsou prezentovány předběžné výsledky ana-
lýzy SOPs.

Materiál a metody
Maso. Vepřová krkovice (600g) a hovězí zadní (600g) zakoupeno v maloob-

chodní síti.
Příprava sekané. Z  pomleté směsi masa byla podle standardní receptury 

(Runštuk a kol. 2012) s malými úpravami (vynechány žloutky, bylinky a přidaný 
tuk) připravena sekaná. Sekaná byla složena z: 1200 g masa, 2 bílků, 70 g strou-
hanky, 17 g soli, 25 g polohrubé mouky a 75 ml vody.

Pečení sekané probíhalo v  pečící formě s  teflonovým povrchem (10 cm x 
20 cm x 7 cm) v předem vyhřáté (200°C) elektrické troubě. Při této teplotě byla 
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sekaná pečena 10 minut a následně byla teplota trouby snížena na 180 °C, při 
které se sekaná pekla dalších 50 minut. Na konci pečení byla skutečná teplota 
uvnitř trouby 162 °C a  ve středu mase 63°C.

Odběr vzorku. Analyzovaná byla jak syrová směs masa, tak maso odebírané 
z různých části upečené sekané po jejím rozkrájení na 1,5 cm plátky (viz obrázek 
č. 1). Detailní popis odběru vzorků je uveden v kap. Výsledky a diskuse.

Lyofilizace. Odebrané vzorky byly uloženy v mrazáku a následně lyofilizovány.
Extrakce tuku. Tuk z  lyofilizovaných vzorků byl extrahován v Soxhletově pří-

stroji směsí hexan:diethylether (80:20) po dobu 6 hodin.
SPE extrakce pomocí SPE aminokolonky Mega BE-NH2 (Agilent, USA). 

Jednotlivé frakce sterolů byly získávány elucí rozpouštědly o stoupající polari-
tě. Frakce byli odpařeny dosucha po přidání vnitřního standardu 5α-cholestanu 
(99%, Sigma-Aldrich, St. Louis, USA).

Derivatizace. Přečištěné SOPs byly převedeny na trimethylsilyl ethery pomocí 
50µl BSTFA (Bis (trimethylsilyl)-trifluoro-acetamid, Merck, Darmstadt) v  100 µl 
pyridinu (Sigma Alrdich, St. Louis, USA) při 60°C, 1 hodinu.

GC-MS analýza. Plynový chromatograf Agilent 7820A s  hmotnostním de-
tektorem Agilent 5975 Series MSD (Agilent Technologies, Palo Alto, CA, USA). 
Analyty byly separovány kapilární kolonou Supelco (SACTM5, 22m x 0,25 mm x 
0,25 µm). Nosným plynem bylo helium. 

Výsledky a diskuse 
Odběr vzorků byl realizován tak, aby bylo možno odlišit části pokrmu s odliš-

nou teplotou a přístupem kyslíku při pečení.
Pokrm byl rozdělen na dvě části: 
·středový plátek, který byl následně rozdělen do 4 oblastí, jak je znázorněno 

na obr. 1. Lze předpokládat, že v části A (střed) bude nejnižší úroveň oxidace 
a naopak v části B (kůrka) bude rozsah oxidace nejvyšší.

·krajní plátky byly rozděleny do 3 oblastí, jak je znázorněno na obr. 1. Oblast 
A´ byla následně ještě rozdělena do 3 příčných sektorů označených A´x (vnější 
plátek přiléhající k formě), A´y (střední plátek) a A´z (vnitřní plátek).

Ze všech uvedených částí, ze směsi původního syrového masa a směsi kom-
pletní suroviny byl extrahován tuk (viz kap. Materiál a metody). Obsah tuku v su-
rovinách a jednotlivých částech pokrmu je uveden v Tab. I.

Tabulka 1: Obsah tuku v surovině a upečené sekané

Obsah tuku (%)

Surovina Pokrm

střed kraje

Směs syrového masa 48,8 A 30,3 A´x 28,9

Směs kompletní suroviny 29,9 B 33,9 A´y 27,0

C 32,2 A´z 27,4

D 28,9 B 26,0

C 31,3
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Byl sledován výskyt tří obvykle nejvíce zastoupených oxysterolů – 7-ketocho-
lesterolu (5-cholesten-3β-ol-7-on), 5,6-epoxycholesterolu (5,6α-epoxycholestan-
3β-ol) a  cholesteryltriol (5α-cholestan-3β,5,6β-triol). K  detekci byl použit jed-
noduchý kvadrupol v modu SIM. Vzhledem k tomu, že se u reálného, tepelně 
opracovaného potravinářského materiálu jedná prakticky o stopovou analýzu, 
je získání spolehlivých dat poměrně obtížné. Spolehlivé výsledky jsou k dispo-
zici u stanovení oxysterolů v původní surovině, u které byl nad mezí kvantifika-
ce pouze 7-ketocholesterol - koncentrace 427 µg/kg tuku, což odpovídá 208 
µg/kg původní suroviny. Ve středovém plátku (část A) byl nad mezí kvantifikace 
opět jen 7-ketocholesterol - koncentrace 769 µg/kg tuku, což odpovídá 225 µg/
kg dané části pokrmu. U části B´ byl taky kvantifikován pouze 7-ketocholesterol 
1130 µg/kg tuku, což odpovídá 294 µg/kg dané části pokrmu. 

Ostatní hodnoty jsou zatím bez spolehlivých paralelních stanovení a  nelze 
z nich vyvozovat relevantní závěry.

Závěr
Dosud získané výsledky ukazují na to, že nejvýznamnějším oxysterolem vzni-

kajícím při tepelném zpracování masa je 7-ketocholesterol. I  ve  středu pokr-
mu, kde se předpokládá nejmenší míra oxidace je nárůst jeho obsahu možno 
považovat za významný – obsah je 1,8 násobkem obsahu v původní surovině. 
Na povrchu pokrmu kde dochází k výraznější oxidaci je nárůst obsahu 7-keto-
cholesterolu 2,6 násobkem obsahu v původní surovině (a 1,5 násobkem obsahu 
ve středu pokrmu. Výsledky ukazují, že takto nastavený experiment může po-
skytnout cenné informace o  vzniku těchto negativně hodnocených sloučenin 
a  může sloužit jako východisko k  úpravě technologických procesů vedoucích 
k minimalizaci jejich vzniku.

Financováno za účelové podpory na specifický vysokoškolský výzkum (MŠMT 
č.20/2015).
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P12 Vznik oxidovaných mastných kyselin v tepelně 
namáhaných olejích a tucích

Šimková Š., Pohořelá B., Pánek J.

Ústav analýzy potravin a výživy, VŠHT Praha

Mezi nejvýznamnější reakce, které probíhají při skladování a zpracování po-
travin, patří oxidace lipidů. Chemické reakce, které během oxidačního procesu 
probíhají, vedou k vytvoření těkavých a netěkavých rozkladných produktů, které 
mohou mít nepříznivý vliv na chuť, vůni, barvu, texturu, nutriční hodnotu a hygi-
enicko-toxikologickou kvalitu potravin [1,2]. 

Mechanismus oxidace za  zvýšené teploty je podobný autooxidaci při běž-
né teplotě. Nestabilní primární produkty oxidace, hydroperoxidy, se za zvýšené 
teploty a přítomnosti kyslíku rozkládají poměrně rychle na sekundární oxidač-
ní produkty. Oxidací vznikají netěkavé oxidované triacylglyceroly, obsahující 
hydroperoxy-, epoxy-, hydroxy- a oxo-karboxylové kyseliny, oligomerní mastné 
kyseliny nebo oligomerní triacylglyceroly. Mezi těkavé degradační produkty se 
řadí nasycené a mononenasycené hydroxy-, aldehydo-, keto- a epoxy- kyseliny 
(jejich bod varu je ale poměrně vysoký). Dále pak uhlovodíky, alkoholy, alde-
hydy a ketony, z nichž mnohé jsou senzoricky velmi aktivní. Nejvýznamnějšími 
produkty rozkladu jsou karbonylové sloučeniny. Těkavé aldehydy, alkadienaly 
(např. malondialdehyd), 2-alkenaly (např. 2-hexenal) a zejména hydroxyaldehy-
dy (typicky např. 4-hydroxy-2-nonenal), ale i méně těkavé oxo-karboxylové kyse-
liny jsou látky reaktivní a vykazují chronickou toxicitu [1-5]. 

Protože oxidované lipidy mají jen nízkou toxicitu, byl jejich účinek na zdraví 
podceňován. V potravině se vyskytují v malém množství a pro konzumenta ne-
představují významné zdravotní riziko. V určitých případech ale mohou být rizi-
kové pro obsluhující personál. Při stanovení chronické toxicity se ale nepříznivě 
projevily cyklické dimery. Vážným problémem se ale zdá být dlouhodobá sub-
chronická expozice těmito látkami. Oxidační produkty mohou v lidském orga-
nismu oxidovat bílkoviny, DNA nebo mastné kyseliny, především ty nenasycené. 
Ovlivňují aktivitu enzymů, což vede k pomalejšímu štěpení potravin a horšímu 
vstřebávání. Aldehydy mohou reagovat s bílkovinami za tvorby Schiffových bází 
a dále pokračovat v glykaci. Výsledkem těchto reakcí může být vyšší obsah LDL 
lipoproteinů v krevní plazmě, oxidační poškození biomembrán a bílkovin, což 
může vést ke  vzniku aterosklerózy, rozvoji komplikací diabetu a  dalším poru-
chám [2,6-9].

Materiál a metoda
Řepkový olej, slunečnicový olej a sádlo byly zahřívány 15 minut až 24 hodin při  

180 °C. Tento typ zpracování částečně imituje proces smažení potravin. Rozsah 
oxidace a následných reakcí mastných kyselin byl sledován, po převedení mast-
ných kyselin na methylestery dle metody IUPAC 2.301 s modifikací pro vnitřní 
standard, pomocí plynové chromatografie s hmotnostním detektorem. 
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Výsledky a diskuze
Byly identifikovány a  kvantifikovány 3 typické oxidované mastné kyseliny:  

9,10-epoxystearová kyselina, 9,10-dihydroxystearová kyselina a  9-oxostearo-
vá kyselina. U  řepkového oleje se začínají tvořit již po  šestihodinovém záhře-
vu, u slunečnicového po osmihodinovém a u sádla až po dvanáctihodinovém 
záhřevu. Obsah nasycených a  mononenasycených mastných kyselin zůstává 
po celou dobu zahřívání téměř neměnný, ale dochází k výrazné oxidaci linolové 
a linolenové kyseliny. K nejvýraznějšímu poklesu po 24hodinovém záhřevu lino-
lové kyseliny dochází u sádla a to o 68%, k nejvýraznějšímu poklesu linolenové 
kyseliny dochází u slunečnicového oleje a to o 100%. Tokoferoly přítomné v řep-
kovém a  slunečnicovém oleji se velmi rychle degradují a  na  průběh oxidace 
za této vysoké teploty prakticky nemají vliv.

Obr. 1 Závislost obsahu mastných kyselin na době záhřevu u sádla

Obr. 2 Závislost obsahu mastných kyselin na době záhřevu u slunečnicového 
oleje
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Obr. 3 Závislost obsahu mastných kyselin na době záhřevu u řepkového oleje

Závěr
 Obsah nasycených a  monoenových kyselin byl během zahřívání prakticky 

neměnný. Oproti tomu, esenciální mastné kyseliny podléhaly poměrně výrazné-
mu rozkladu. To dokazuje, že smažicí oleje, kdy při smažení jsou podmínky pro 
oxidaci daleko příznivější, nemohou být reálně dobrým zdrojem esenciálních 
mastných kyselin ani tokoferolů.

Financováno z účelové podpory na specifický vysokoškolský výzkum (MŠMT 
č.20/2015).
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P13 Růst dětí po alogenní transplantaci kmenových 
krvetvorných buněk

Tomešová J.1,3, Zemková D.2, Keslová P.2, Sedlak P.3

1Thomayerova nemocnice, Praha, 2Fakultní nemocnice Motol, Praha, 
3Přírodovědecká fakulta University Karlovy, Praha

Úvod:
Až 80 % dětských onkologických pacientů v současné době přežívá protiná-

dorovou léčbu a dožívá se dospělého věku. Proto je jedním z předmětů sou-
časné dětské onkologie vedle léčby vlastního onemocnění i  snaha o zajištění 
pozdějšího života v co nejvyšší kvalitě, k níž patří i dosažení adekvátní tělesné 
výšky v dospělosti. Ta ale bývá u dětí po prodělané hematoonkologické léčbě 
snížená. Cílem této práce bylo zjistit frekvenci a míru snížení finální tělesné výšky 
dětí po prodělané transplantaci kmenových krvetvorných buněk (HSCT) a zjistit 
její závislost na pohlaví, diagnóze a věku dítěte v době transplantace.

Soubor a metody:
Podmínky pro zařazení do souboru splnilo 89 dětí (35 dívek, průměrný věk 

10,6 roku), které mezi lety 1989 a 2012 podstoupily alogenní HSCT ve Fakultní 
nemocnici v  Praze – Motole. Děti byly od  doby transplantace až do  dosažení 
finální tělesné výšky prospektivně sledovány v Laboratoři klinické antropologie 
při Pediatrické klinice Fakultní nemocnice v Praze – Motole. Při každém vyšetření 
u nich byla sledována tělesná výška a hmotnost, vypočten BMI, určena stádia pu-
bertálního vývoje dle Tannera a kostní věk metodou TW3. Tato data, doplněná 
klinickými údaji o základní diagnóze, léčbě deficitu růstového hormonu a výsky-
tu menarché u dívek, byla dále porovnána s aktuálně používanou růstovou nor-
mou. Zjištěné výsledky byly dále statisticky hodnoceny relevantními metodami 
(t-testy, Mann-Whitheyho test, ANOVA, vícerozměrná lineární regrese).

Výsledky:
Již v době HSCT byla tělesná výška předchozí protinádorovou léčbou snížena 

na -0,4 SDS (p = 0,005) a propad vůči zdravé dětské populaci se do dokonče-
ní tělesného růstu prohloubil na finálních -0,9 SDS (p < 0,001). Mezi tělesnou 
výškou v době transplantace a  finální tělesnou výškou byl prokázán statisticky 
významný rozdíl (p < 0,001) a frekvence snížené finální tělesné výšky oproti hod-
notě v době transplantace stoupla z 10,1 na 20,3 %. Rozdíl mezi tělesným růstem 
chlapců a dívek po HSCT nebyl prokázán (p = 0,714), stejně jako vliv radiotera-
pie zařazené do přípravného režimu před transplantací (p = 0,106). Při porov-
nání diagnóz dosahují nejhorších výsledků děti transplantované pro akutní lym-
foblastickou leukémii (-1,3 SDS) a imunodeficity a další onemocnění (-1,2 SDS), 
ale od ostatních dětí transplantovaných z jiného důvodu se statisticky významně 
neodlišují (p = 0,115). Jako nejsilnější a jediný statisticky významný ze současně 
působících faktorů (věk v době transplantace, pohlaví a  zařazení radioterapie 
do conditioningu) byl prokázán věk v době transplantace (p = 0,030).
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Závěr:
Tělesná výška mladých dospělých, kteří v  dětském věku podstoupili HSCT, 

je v  dospělosti v  porovnání s  aktuálně používanou růstovou normou snížená. 
Největší rozdíl je patrný u dětí, které podstoupily HSCT v nejmladším věku.
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P14 Program zlepšení nutriční péče a snížení výskytu 
malnutrice na lůžkovém nemocničním oddělení

Tomíška M.1, Ondrušová K.2, Anteková J.2, Fišarová D.2, Jarkovský J. 3 
1Nutriční podpůrný tým FN Brno, 2Oddělení léčebné výživy FN Brno, 3Institut 
biostatistiky a analýz Masarykovy univerzity Brno

Práce byla podpořena grantem Asociace výrobců klinické výživy pro rok 2012.

Východisko
Pobyt v nemocnici představuje riziko vzniku nebo prohloubení podvýživy pro 

významnou část hospitalizovaných pacientů. 
Cílem studie bylo měřitelným způsobem zvýšit úroveň nutriční péče na dvou 

standardních lůžkových odděleních fakultní nemocnice a tím přispět ke snížení 
rizika podvýživy. V praxi osvědčené nutriční intervenční postupy by se měly stát 
základem pro vytvoření modelu zlepšení nutriční péče na nemocničním oddě-
lení.

Metodika
Na  jednom chirurgickém a  jednom interním oddělení fakultní nemocnice 

byla nutriční intervence prováděna ošetřujícím personálem lékařským i sester-
ským pomocí zavedení předem vypracovaných nutričních intervenčních postu-
pů do běžné praxe (5 dílčích postupů pro zdravotní sestry a 7 postupů pro léka-
ře). Po dobu tří měsíců byly prospektivně získávány nutriční údaje, výskyt teplot 
a spotřeba antibiotik u jednotlivých pacientů, splňujících kritéria adekvátní spo-
lupráce a pobytu delšího než 3 dny. Efekt nutriční intervence byl vyhodnocen 
srovnáním s kontrolním souborem nemocných, jehož sledování také po dobu tří 
měsíců proběhlo před zavedením intervence. 

Výsledky
V souboru 263 pacientů bylo krátkodobou nutriční intervencí dosaženo zlep-

šení některých ukazatelů nutriční péče, především pravidelného vážení nemoc-
ných, vyšetřování hladiny albuminu v séru a monitorování příjmu stravy a sip-
pingu ošetřujícím personálem za spolupráce s nutričními terapeutkami, což se 
promítlo do vyššího využití sippingu jako formy nutriční podpory. 

Nedostatečný příjem stravy (<60%, s  vyloučením prvních tří dnů hospitali-
zace) byl zjištěn na chirurgickém oddělení u 37,0 % nemocných a na  interním 
oddělení u 15,2 %, bez významné změny proti kontrolnímu souboru. Počet pa-
cientů podporovaných sippingem se na chirurgickém oddělení zvýšil ze 43,0 % 
na  53,9 % (p=0,047) a  na  interním oddělení z  10,4 % na  22,8 % (p=0,052). 
Nepodařilo se však významně zlepšit lékařské intervenční postupy týkající se 
sondové enterální výživy ani parenterální nutriční podpory. 

Navzdory zvýšené spotřebě perorálních nutričních suplementů se při srov-
nání s kontrolním souborem při mediánu doby hospitalizace 9 dnů nepodařilo 
ovlivnit parametry nutričního stavu. Netekutinová ztráta hmotnosti přesahující 
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3 % výchozí hodnoty byla zjištěna u 17,3 % chirurgických a 15,7 % interních paci-
entů, v obou případech se proti kontrolnímu souboru nesnížila.  

V souboru chirurgických pacientů s nutriční intervencí byla zjištěna nesignifi-
kantně nižší spotřeba antibiotik a statistický trend ke snížení průměrných finanč-
ních nákladů na antibiotika na jednoho léčeného nemocného. Kvantitativně byl 
počet dnů s antibiotiky nižší o 22 % a finanční náklady na antibiotika vztažené 
na jeden hospitalizační den nižší o 45 %. 

Závěr
Provedený způsob nutriční intervence se projevil částečným zlepšením úrov-

ně nutriční péče, což však vedlo pouze ke zvýšenému využití sippingu, bez mě-
řitelného zlepšení nutričního stavu. Na chirurgickém oddělení byl zjištěn trend 
k nižším finančním nákladům na antibiotika. 
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P15 Indikace transjugulárního portosystémového shuntu 
(TIPS) před rekonstrukcí abdominální katastrofy 
u nemocné s jaterní cirhozou na domácí parenterální 
výživě se syndromem krátkého střeva a hypothyreozou– 
kasuistika

Wohl Petr, Wohl Pavel, Kopecký J., Klemetová M., Zídková K.,  
Baštová H., Peregrin J., Froněk J., Oliverius M., Pelikánová T.

Institut klinické a experimentální medicíny, Praha

Cílem sdělení je popis případu 50-leté nemocné s  jaterní cirhózou (Child-
Pugh 7b) na podkladě autoimunitní hepatitidy s portální hypertenzí po rozsáh-
lých resekcích tenkého střeva pro opakované perforace při systémové ANCA 
positivní vaskulitidě na  domácí parentální výživě. U  nemocné byl preventivně 
zaveden TIPS s cílem snížení portální hypertenze před rozsáhlou rekonstrukcí 
tenkého střeva. Přechodně proběhla rozvaha o chirurgickém řešení portální hy-
pertenze (spleno-renální shunt atp.), které nebylo pro rizika komplikací nakonec 
doporučeno. Tenké střevo bylo zachované ve čtyřech oddělených úsecích v cel-
kové délce 75 cm, první jejunální klička o délce 30 cm byla derivovaná PEGem 
a enterostomií. Nemocná byla proto plně odkázána na úplnou domácí parente-
rální výživu, protože příjem per os byl kontraindikován. Jednotlivé části tenké-
ho střeva byly živeny přípravkem enterální výživy s nízkou osmolaritou v dávce 
maximálně 5 ml /den. ANCA positivní vaskulitida (v.s. polyarteritis nodosa) byla 
léčena iniciálně plazmaferézou, steroidy a cyclofosfamidem parenterálně v pul-
sech a dlouhodobě pak parenterálními preparáty (mykofenolát mofetil v dávce 
500 mg/den a  solumedrolem 125 mg denně). Dalším problémem byla těžká 
hypothyreoza, která byla přechodně léčena parenterálně. Přechodně byl prove-
den pokus o rektální aplikaci, kterou nemocná netolerovala. Pro výpadek v do-
vozu parenterálního L-thyroxinu nakonec byla léčena supramaximálními dáv-
kami L-thyroxinu per os (2000ug….600 ug) s  normalizací thyroidálních funkcí 
do operace. K prodloužení kontaktu thyroxinu se střevní sliznicí jsme po podání 
přechodně zavřeli derivační PEG a dren z první jejunální kličky.

Základním aspektem postupu u naší nemocné bylo řešení portální hyperten-
ze před rekonstrukcí. Indikace TIPS jako preventivního výkonu s cílem snížení 
portální hypertenze je zcela raritní indikací. Operační výkony v  terénu portál-
ní hypertenze jsou zatíženy vysokým rizikem komplikací. Proto je předpoklad 
ve snížení kongesce splanchniku a tím zajištění vyšší pravděpodobnosti zhojení 
úseků rekonstruovaného tenkého střeva, což znamenalo v našem případě vytvo-
ření řady nových anastomóz. U nemocné byla však rekonstrukce tenkého střeva 
a obnovení kontinuity nezbytná, protože založené derivační drény (4 drény z od-
dělených částí tenkého střeva) byly po 9 měsících  spojeny s  vysokým rizikem je-
jich dislokace či infekčních komplikací. Ke snížení portální hypertenze byla opa-
kovaně zvažována již zmíněná spojková operace, ale ta z pohledu proběhlých 
rozsáhlých nitrobřišních výkonů nebyla nakonec indikována. 2 měsíce před vý-
konem byl změřen portosystémový gradient a tlaky (HPVG: 21 a 26mmHg) a za-
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veden TIPS (Viatorr stentgraft 7/2) s gradientem 5-6 mm Hg. Po 9 měsících sledo-
vání byla u pacientky provedena úspěšná rekonstrukční operace s obnovením 
kontinuity tenkého střeva (délka změřeného tenkého střeva byla 95 cm s ileocé-
kální chlopní) s následným postupným rozvojem absorbční funkce. Po výkonu 
bylo možné zredukovat dávku thyroxinu na 200ug/den. 2. pooperační den byla 
indikována revize pro perforaci v oblasti duodena, která proběhla bez kompli-
kací. Dimise proběhla za  měsíc po  výkonu se  zajištěným perorálním příjmem 
potravy a doplňkovou TPN, která byla ukončena o měsíc později. Nemocná byla 
edukována v prevenci rizika jaterní encefalopatie při TIPS a syndromu krátkého 
střeva (dietní režim, podíl proteinů a laktuloza per os).

Závěr: Preventivní zavedení TIPSu k předoperačnímu snížení portální hyper-
tenze je zatím zcela raritní. V našem případě došlo po zavedení TIPS k úspěšné 
chirurgické rekonstrukci a k obnovení kontinuity i funkce rekonstruovaného stře-
va bez závažnějších komplikací. V případě abdominální rekonstrukce v  terénu 
portální hypertenze je tedy vždy nutné zhodnotit a snížit portosystémový gra-
dient, tak abychom mohli minimalizovat rizika operace. Zajímavým pozorová-
ním oproti literárním údajům byla skutečnost, že se nám podařilo demonstrovat 
možnost dostatečného vstřebávání thyroxinu v jejunu o délce pouhých 30 cm. 
Specifikem našeho případu byla možnost přechodného zastavení drenáže ža-
ludku i proximálního jejuna k maximalizaci vstřebávání preparátu.
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P16 Nutriční intervence u seniorů

Rambousková J., Binder M., Anděl M.

Centrum pro výzkum diabetu, metabolismu a výživy a Ústav výživy 3. LF UK, 
Praha, Výzkumný ústav mlékárenský, s.r.o. Praha

Senioři představují potencionálně zranitelnou skupinu pro výskyt poruch nu-
tričního stavu. Malnutrice ohrožuje člověka závažnými zdravotními komplikace-
mi, zvýšenou nemocností i úmrtností, zhoršuje jeho funkční výkonnost a celko-
vou kvalitu života. Sledování a hodnocení nutričního stavu seniorů je nezbytnou 
součástí péče o zdraví této populační skupiny. Z mnoha studií vyplývá, že nema-
lá část seniorů se nalézá ve stavu podvýživy (malnutrice) či v jejím riziku. Jednou 
z možností zlepšení nutričního stavu seniorů je doplnění stravy nápojem na basi 
mléka se zvýšeným obsahem proteinu a energie, podávaným formou sippingu 
(popíjení). Včasné zahájení nutriční podpory vede ke zlepšení nutričního stavu, 
a tím ke zlepšení prognózy seniorů ohrožených komplikacemi, které nesporně 
stav malnutrice přináší. 

Cílem prezentované studie bylo zhodnocení vlivu dlouhodobého podávání 
nápoje se zvýšeným obsahem syrovátkových proteinů a sníženým obsahem lak-
tózy, který byl vyroben podle nové receptury, seniorům žijícím v institucionali-
zované péči.

Do studie byli zařazeni klienti domova pro seniory v Praze (50 osob) starší 
65 let bez závažných akutních nebo chronických zdravotních problémů včetně 
nádorových onemocnění. Studie proběhla v roce 2013 v období květen – čer-
venec. Vstupním kritériem pro zařazení do studie byl body mass index (BMI) < 
23 kg/m2. Klienti byli náhodným výběrem rozděleni do dvou skupin (suplemen-
tované a  kontrolní). V  základních charakteristikách se obě skupiny významně 
nelišily. Suplementovaná skupina konzumovala denně 200 ml mléčného nápoje 
ve třech různých chuťových variantách po dobu osmi týdnů. Kontrolní skupina 
konzumovala běžnou stravu. Byla hodnocena snášenlivost nápoje při dlouho-
dobém podávání a dále antropometrické a biochemické ukazatele nutričního 
stavu seniorů.  

      V osmitýdenní klinické studii byl nutričně definovaný mléčný nápoj seniory 
dobře snášen, pozitivně hodnocen a měl příznivý vliv na vývoj hmotnosti, hla-
dinu albuminu, prealbuminu, vitaminu D a HDL-cholesterolu. Podávání nápoje 
se zvýšeným obsahem syrovátkových bílkovin lze doporučit jako doplněk běžné 
stravy seniorů, u osob v riziku podvýživy i podvyživených a lze jím také, v lékařsky 
indikovaných případech po určitou dobu, nahradit celodenní stravu.

Studie byla podpořena grantem TA ČR TA01010765 
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S01 Ošetřování onkologických ran

Adámková V.

III. interní gerontometabolická klinika, FN Hradec Králové

 Maligní rány se často vyskytují u pacientů s pokročilým nádorovým onemoc-
něním. Mohou vzniknout jako důsledek primární rakoviny kůže, metastáz či 
prorůstání nádoru kůží. Pro hojení maligních ran je důležitý komplexní přístup 
- posouzení faktorů rány, vhodný výběr obvazového materiálu, nezbytnou pod-
mínkou je výživa.

 Cílem ošetřovatelské péče u pacientů s maligními ranami je udržení a zlepše-
ní kvality jejich života.
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S02 Možnosti poskytování nutriční péče

Andrášková V.

Masarykův onkologický ústav, Brno

 Z důvodů přehlednosti, dostupnosti a zrychlení práce nutričních terapeutek 
v Masarykově onkologickém ústavu Brno byl v říjnu 2011 zaveden strukturovaný 
zápis nutriční terapie.

 Zpráva je členěna záložkami do jednotlivých kapitol. Do elektronického zá-
pisu je automaticky převáděna diagnóza pacienta ze zprávy ošetřujícího lékaře, 
vybrané laboratorní hodnoty, ordinovaná dieta, příp. přídavky a sipping. Po za-
psání hmotnosti (obvyklé i  aktuální) a  výšky pacienta dojde k  automatickému 
propočtu BMI, úbytku hmotnosti a propočtu bazálního energetického výdeje. 
Ten je pak upravován samotnými nutričními terapeuty dle aktuálního stavu paci-
enta. Výsledný údaj určuje aktuální potřebu energie. Nutriční terapeutky stano-
vují potřebu bílkovin a to na 1 kg tělesné hmotnosti. Ve zprávě se automaticky 
přepočte na celkovou potřebu bílkovin pacienta. Takto je možné určit potřebu 
dalších živin (sacharidů, tuků). V kapitole nutriční anamnéza je prostor pro 500 
znaků textu. Dále jsou zde předvolená pole nejčastějších potíží souvisejících 
s příjmem stravy, kde je opět prostor pro 100 znaků k doplnění informací. Bilanci 
stravy je možné vyjádřit zlomky a/nebo slovně, pokrytí potřeby energie a bílko-
vin vyjadřujeme procentuálně. Volný text je možné psát i v kapitole nutriční plán, 
kde je pole na určení data následující nutriční kontroly. Edukace jsou zapisovány 
s pomocí výběru z nabídky edukačních letáčků, které jsou pacientům k dispozici 
i  v  tištěné podobě. V nemocničním informačním systému pak najdeme i  sou-
hrnný přehled (tabulku) o všech pacientech v  riziku vzniku malnutrice, včetně 
skóre vyjádřeného číslicí. Je zde připojena i informace o tom, zda byl pacient již 
navštíven nutriční terapeutkou, popř. datum následující kontroly.

 Vzhledem k dobré využitelnosti dat v elektronické podobě se nabízí možnost 
poměrně přesného a jednoznačného sledování vývoje nutričního stavu pacien-
ta. V současné době lze sledovat pomocí grafického vyjádření vývoj hmotnosti 
a procento pokrytí nutriční potřeby.

 Úsek léčebné výživy má nasmlouvány kódy výkonu odbornosti nutriční tera-
peut, které je možné vykazovat v ambulantní péči. Součástí strukturované zprávy 
je přímý odkaz na formulář pro vykazování kódů.

 Strukturovaná zpráva pro zápis nutriční terapie je využívána již přes 3 roky. 
Cílem bylo zajištění komplexnosti a přehlednosti zápisu nutričních terapeutek, 
minimalizace chyb a umožnění sledování objektivních dat o poskytované péči. 
Praxe ukázala, že cíl byl naplněn. Dalším velmi žádoucím benefitem je možnost 
elektronickou podobu zprávy upravovat a  doplňovat její automatické funkce 
podle potřeb nutričních terapeutek.
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S03 Dietní opatření jako prevence jaterní encefalopatie  
při syndromu krátkého střeva - kazuistika

Mengerová O., Baštová H., Wohl Petr

IKEM, Praha

 Rádi bychom Vás seznámili s ojedinělým případem dietního opatření, které 
bylo nastaveno jako prevence jaterní encefalopatie při syndromu krátkého stře-
va.

 51-letá pacientka, s  jaterní cirhózou při autoimunitní hepatitidě, ve  stavu 
po vícečetných resekcích tenkého střeva pro mnohočetné nekrózy při vaskuli-
tidě (10-11/2013), syndromem krátkého střeva (cca 75 cm), derivací enterosto-
miemi a  PEGem, v  dispenzarizaci ambulance domácí parenterální a  enterální 
výživy Centra diabetologie IKEM. Žena byla přijata k hospitalizaci v září 2014 se 
známkami jaterní encefalopatie. Před jejím propuštěním do domácí péče bylo 
třeba pro tuto pacientku sestavit dietní režim jako prevenci jaterní encefalopatie 
a zároveň respektující další onemocnění. Ve spolupráci s lékařem byla stanove-
na nutriční potřeba příjmu stravy pacientky.

 Následně byl nutriční terapeutkou sestaven specifický dietní režim, který kro-
mě jaterní encefalopatie respektoval i  to, že pacientka měla tři segmenty ten-
kého střeva o celkové délce 75 cm. Pacientka byla formou edukace a reedukací 
s tímto režimem seznámena, byl jí předán edukační materiál (individuální dietní 
režim, seznam vhodných a nevhodných potravin respektive pokrmů, rámcový 
jídelníček a tabulky záměn potravin). Kromě edukace nutričním terapeutem byla 
provedena edukace lékařem i  sestrou v ambulanci domácí parenterální a en-
terální výživy. Pacientka měla možnost se kdykoliv spojit s nutriční terapeutkou 
prostřednictvím hot line.

Tento režim přispěl k tomu, že se u pacientky příznaky encefalopatie již ne-
projevily.
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S04 Výživa těhotných a kojících žen

Trojanová M.

nutriční terapeutka, Fakultní nemocnice Hradec Králové

 Ženy v období těhotenství a kojení mají specifické nutriční potřeby.
 V tomto období je třeba zaměřit se na příjem kvalitních bílkovin, vhodný vý-

běr tuků a sacharidů. Dostatek vlákniny, vitamínů, převážně kyseliny listové a mi-
nerálních látek.

• Výživa v období před otěhotněním
• Výživa v jednotlivých trimestrech
• Výběr rizikových potravin
• Používání bylinek a koření v období těhotenství a kojení
• Doprovodné stavy těhotenství a jejich řešení výživou
• Výživa v období kojení

Závěr:
 Nutričně vyvážená strava ovlivňuje nejen průběh těhotenství, ale i zdraví mat-

ky a dítěte a současně může být návodem, jak postupovat při budoucím stravo-
vání celé rodiny.
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S05 Jak nakrmit staršího pacienta s demencí? 
Od teoretických problémů k praktickým krokům.

Mencová G.

Domov pro seniory Zastávka

 Jistě nebude žádným velkým vědeckým objevem, když řeknu, že senioři mají 
své specifické výživové potřeby. Ale zohledňují se vždy? Senioři mají změněné 
nároky na živiny, snížený bazální metabolismus i změny v samotném tělesném 
složení. Mají vyšší nároky na některé vitaminy a minerální látky, a to hlavně z dů-
vodu jejich špatného vstřebávání. Jsou také změny v gastrointestinálním traktu. 
Často se u nich vyskytuje snížená chuť k jídlu až nechutenství. Je zhoršeno ro-
zeznávání chutí a navíc obvykle mají velké problémy se špatným či zcela chybě-
jícím chrupem. Ve stáří se objevuje i dysfagie, která ovlivňuje nejen stravu, ale 
i problematický pitný režim. Aby toho nebylo málo, přidávají se i potíže s klouby, 
svalovou slabostí. Navíc senioři užívají velké množství léků, které mohou způso-
bovat další možné problémy se stravou. Když se tady k tomuto výčtu přidají ještě 
sociální a psychické potíže, nastává nelehký úkol, jak seniora „nakrmit“.

 Jak zajistit, aby strava byla vždy plnohodnotná, správné konzistence, dobře 
stravitelná, od  pohledu lákavá, chutná i  přes změněné vnímání chutí, aby se 
dobře jedla třeba bez pomoci příboru? Zároveň chceme, abychom zachovali 
důstojnost, soběstačnost a kvalitu života seniora. Není to lehké. Kromě toho, že 
máme před sebou seniora se specifickými výživovými potřebami, máme před 
sebou navíc i seniora trpícího demencí. Měli bychom tedy zohlednit další speci-
fické potřeby spojované právě s tímto onemocněním.

 Všichni jednou budeme staří a nikdo z nás dopředu neví, jak jeho stáří bude 
probíhat. Víme ale, že budeme chtít mít do poslední chvíle zachovanou svou 
důstojnost i soběstačnost. Budeme si přát, aby naše přání, co chceme jíst, něk-
do poslouchal a toleroval. Budeme chtít, abychom se mohli najíst sami a nebyli 
pouze krmeni. Aby se někdo zajímal o to, co je pro nás vhodné a také, zda jsme 
schopni veškeré předkládané pokrmy či potraviny sníst. Jak tedy nakrmit starší-
ho pacienta s demencí?

 Jako nutriční specialista, který pracuje v sociální sféře, se nespokojím pouze 
s tím, že strava má správně propočítané nutriční hodnoty. To by měl být standard 
každého zařízení, které poskytuje celodenní stravování seniorům. Ale zaměřu-
ji se na to, aby strava byla také pro seniora tzv. dostupná! To znamená, že má 
správnou konzistenci, je lákavá, chutná, dá se jíst bez příboru a hlavně taková, že 
nezůstane ležet na talíři před klientem. Proto se snažíme upravit formu podáva-
ného pokrmu tak, aby si i klient, který má problémy například s ovládáním příbo-
ru a je mu nepříjemné nechat se krmit od ošetřujícího personálu, mohl vychut-
nat dobré jídlo sám. Například rýžový nákyp, který se klasicky peče na plechu 
a je nutné jej na talíř porcovat, jsme vyzkoušeli péct ve formičkách na muffiny. 
Jednotlivé kousky nákypu jsou kompaktní (dobře se berou do rukou), jsou uvnitř 
měkké (řešíme zároveň i polykací potíže a potíže s chrupem) a jsou vizuálně pro 
klienty atraktivní (podporujeme chuť jíst). Nebo velké ovocné kynuté knedlíky 
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sypané tvarohem a cukrem připravujeme jako menší knedlíčky o průměru max. 
5 cm, které klient může pohodlně vzít do ruky a namáčet si je třeba do sladkého 
tvarohového krému.

 Velkým impulzem k zamyšlení i praktickým krokům, jak nakrmit pacienta s de-
mencí, je program „Bon Appetit“- Radost z jídla v dlouhodobé péči, jehož jsme 
koordinátory.
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S06 Problém dysfagie a její systematické řešení

Ondrušová K.

Oddělení léčebné výživy, FN Brno

 Významným krokem pro rozšíření nastavení standardizované péče o dysfagií 
postiženého pacienta se na našem pracovišti FN Brno stalo prohloubení spo-
lupráce s klinickým logopedem. V rámci screeningového vyšetření GUSS (The 
Guggin Swallowing Screen) – rychlé a účinné metodě v určení stupně postižení 
u pacientů v riziku dysfagie (především pacienti postiženi CMP) a zároveň pro-
vedeného včasného nutričního screeningu je možno nastavit vhodný, účinný 
terapeutický postup.

 Cílem vzájemné spolupráce je zamezit rozvoji rizikům dysfagie v  podobě 
aspirační bronchopneumonie, tiché aspirace. Adekvátní nutriční intervencí pak 
eliminovat rizika malnutrice, dehydratace a  směřovat k  obnovení perorálního 
příjmu a bezpečného polykání.

 Snahou je vytvoření podrobnějšího zpracování této problematiky do jednot-
livých doporučujících, „návodových“ kroků v rámci praktického, a hlavně efektiv-
ního využívaní v komplexní ošetřovatelské péči o naše pacienty s cílem zamezit 
vzniku či rozvoji uvedených komplikací.

 Pokud pacienti nebyli schopni přijímat stravu v běžné formě, byli většinou od-
kázáni na neplnohodnotnou, tekutou dietu doplněnou o umělou výživu. Bohužel 
mnohdy i  za  stavu, kdy by byli schopni ujíst plně svoji energetickou potřebu. 
Aktuálně se ve spolupráci s klinickým logopedem u pacientů zvládajících stravu 
ve formě tekuté až pyré konzistence osvědčilo nutričním terapeutem zavedení 
individuální diety. Největším přínosem individuálního dietního režimu s výběro-
vou dietou je pružná reakce na nutriční požadavky a jejich plnění. Skladba po-
travin je konzultována s pacientem, nicméně samotný výběr probíhá vždy pod 
odborným dohledem a možností konzultace nutričního terapeuta. Vždy je cílem 
poskytnout co nejchutnější, apetit podporující stravu, a zároveň stravu nutričně 
plnohodnotnou, kdy pacient rychleji realimentuje. Úprava stravovacích zvyklostí 
v podobě změny viskozity jídla a tekutin za účelem snížení rizik dysfagie, stejně 
jako termální a chuťové intenzita sousta, modifikace množství a velikosti soust, 
slovní vedení při jídle – patří k nejčastějším intervencím v eliminaci rizik dysfagie 
i neadekvátního příjmu stravy. Úloha nutriční terapeuta je nezbytná. Je potřeba 
monitorovat a vyhodnocovat příjem stravy pacientem a reagovat tak na vzniklé 
nedostatky.

 Pokud pacient není schopen perorálního příjmu, selžou-li opatření ve formě 
modifikace konzistence stravy, fortifikace stravy nebo využití sippingu, zavádí se 
sondová enterální výživa či parenterální výživa.
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S07 Historie a budoucnost oboru Nutriční terapeut

Krajíčková K.

MEDICON Hospitals, s.r.o., Praha

 Píše se září roku 1934. Samostatná Československá republika slaví 16. výročí 
svého vzniku. Jejím prezidentem je počtvrté T.G.Masaryk.

 Je to rok významný pro svět filmu – narodila se italská herečka Sofia Loren, 
Oskara za nejlepší herecký výkon v mužské roli získal Clarke Gable za film Stalo 
se jedné noci.

 I v Praze se toho roku odehrála premiéra, ne sice filmová, ale velmi významná 
pro léčebnou výživu a dietetiku. Na podzim r. 1934 byla založena Vyšší odborná 
škola praktické dietetiky. Škola vznikla z podnětu ministerstva školství, adminis-
trativně byla připojena k veřejné odborné škole Ženského výrobního spolku čes-
kého v Resslově ulici č.4.

 O školu projevil velký zájem Prof. Prusík, přednosta tehdejší české propedeu-
tické kliniky – škola byla ke klinice připojena a tím zajištěno odborné vzdělávání 
i  praktická stránka výuky. Přednášejícími byli významí lékaři, praktickou výuku 
zajišťovaly zkušené učitelky. V roce 1936 byla na klinice otevřena první dietní po-
radna pro ambulantní pacienty. V roce 1937 byla škola rozšířena na dvouletou 
„Vyšší školu praktické dietetiky“ . Škola nepřetržitě fungovala i v době protek-
torátu a letech poválečných. Počátkem školního roku 1949/1950 získává vlastní 
prostory ve Školské ulici č.15.

 Postupně vznikly i další školy vychovávající dietní sestry, později nutriční te-
rapeuty či asistenty. V současné době je obor nutriční terapeut akreditován též 
jako vysokoškolské studium.

 Velmi užitečný a oblíbený je i systém dalšího vzdělávání.
 První absolventky školy nesnadno pronikaly do praxe. Pomohl až výnos minis-

terstva zdravotnictví, kterým bylo doporučeno nemocnicím a léčebným ústavům 
přijímání dietních instruktorek.

 Současní nutriční terapeuti nacházejí uplatnění v nemocnicích, sociálních za-
řízeních, poradnách, firmách vyrábějících speciální výživu i dalších oblastech.

 Tato odbornost má i svou profesní organizaci, kterou je Sekce nutričních tera-
peutů České asociace sester.

 Moderní dietetika je nedílnou součástí nutriční péče, bez které nelze zajistit 
poskytování kvalitních zdravotnických a ošetřovatelských služeb.

 Ke zdravému životnímu stylu patří i správná výživa aplikovaná kvalifikovanými 
odborníky. Právě v těchto oblastech mají nutriční terapeuti nezastupitelnou roli.

Literatura – použité zdroje k dispozici u autorky prezentace.
Prezentaci doplňuje poster.
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S09 Co nás trápí u pozdních komplikací pacientů s diabetem

Seidlová G.

III. interní gerontometabolická klinika, FN Hradec Králové

 Tématem přednášky je pozastavení nad nejčastější komplikací diabetu melli-
tu – neuropatií dolních končetin.

 Neuropatie na  dolních končetinách nebolí. Probíhá téměř bezpříznakově 
stejně tak jako její základní onemocnění – diabetes. To je její největší skryté riziko 
pro pacienty a signifikantně roste počet výskytu této komplikace a to závratným 
tempem.

 Přednáška poukáže na příčiny vzniku této závažné komplikace, možnosti léč-
by a především poklade důraz na prevenci.

 Jakých příznaků a varovných signálů si může sestra, jako první člen léčebného 
týmu v kontaktu s pacientem, povšimnout? Které signály by jí měly varovat a jaký 
fatální dopad může samotná neuropatie na dolních končetinách pro pacienta 
mít?

 Pojďme se pozastavit nad palčivým problémem, který trápí až 70 % pacientů 
s diabetem.

 Pojďme se věnovat prevenci této komplikace a možnostem edukace u takto 
postižených pacientů.
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S10 Výživa při gestačním diabetu

Hloušková H.

nutriční terapeutka, Fakultní nemocnice Hradec Králové

 Gestační diabetes je spojen pouze s těhotenstvím. Je to porucha metabolis-
mu sacharidů, kdy v období těhotenství dochází ke zvýšeným nárokům na pro-
dukci inzulínu. Těhotné ženy produkují těhotenské hormony, které příznivě ovliv-
ňují vývoj plodu, ale zároveň snižují účinek inzulínu, vzniká inzulínová rezistence.

 Gestační diabetes se projevuje zvýšenou hladinou glukózy v krvi.
 Zvýšené množství glukózy v krvi proniká placentou k plodu a může být příči-

nou pro vznik komplikací u matky i dítěte. Po porodu veškeré příznaky diabetu 
vymizí.

 Cílem léčby je dobrá kompenzace diabetu: glykémie při měření na osobním 
glukometru nalačno do 5,1 mmol/l, 1 hodina po jídle do 7,2 mmol/l a 2 hodiny 
po jídle do 6,6mmol/l.

 Základem léčby je zdravá racionální strava o průměrném obsahu 250g sacha-
ridů na den, s vyloučením volných cukrů a přiměřená fyzická aktivita (dle dopo-
ručení lékaře).
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S11 Nutriční podpora u dětí

Pavlíčková J.

III. interní gerontometabolická klinika, FN Hradec Králové

 Dětský pacient nemá stejné nároky na přívod energie, základních živin a mik-
ronutrientů jako dospělý člověk.

 Roste, vyvíjí se - energetická a biologická potřeba se mění v různých obdo-
bích věku. Výživa je rozepisována dle antropometrických dat, počítáme s hmot-
ností v kg. Při nedostatečné výživě mohou nastat nezvratné změny ve vývoji dítě-
te.

 Nutriční podpora je významnou součástí léčby, nutriční intervence je nezastu-
pitelnou a nedílnou součástí komplexní terapie.
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S12 Crohnova choroba u dětí

Novotná R., Skalová E.

Oddělení větších dětí 2. patro, Dětská klinika LF UK a FN Hradec Králové

 Je Crohnova nemoc problémem pouze u dospělých? Bohužel ne!!!
Touto nemocí trpí stále větší počet dětské populace, s  čímž se setkáváme 

na našem oddělení.
Následně bych Vás ráda seznámila s kazuistikou 11letého chlapce s touto di-

agnózou.

KAZUISTIKA 11letého chlapce
První projevy nemoci
Provedená vyšetření ke stanovení diagnózy
Komplexní léčba
Průběh hospitalizace

 Důležitá je spolupráce s  rodinou, nutriční terapeutkou a  psychologem. 
Zpětná vazba, při následné ambulantní terapii u propuštěných dětí a jejich ná-
vštěva u nás na oddělení, je pro nás velkou motivací a odměnou.
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S13 Ošetřovatelský proces u nemocné se syndromem 
krátkého střeva

Sýkorová M.

III. interní gerontometabolická klinika, FN Hradec Králové

 32-letá žena s agangliózou střeva po narození, v 9 měsících jí byla zrušena ko-
lostomie. V roce 2014 měla ileus, provedena chirurgická revize s nálezem srůstů, 
následně resekce 130 cm střeva. Stále vysoké známky zánětu, opět revize rány, 
resekce 25 cm střeva (zbývá 95 cm střeva), vyvedena stomie. Pooperační péče 
na ARO odd. pod obrazem SIRS. Známky zánětu neklesají. K nám na GMK JIP 
přeložena k výživě, léčbě dehiscence anastomózy, ponecháno open abdomen 
a k přípravě na zanoření stomie.
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S14 Problematika ošetřování dlouhodobých centrálních 
žilních katétrů

Šenbauerová M.

I. interní klinika FN Plzeň

 Práce se zabývá problematikou, která je spojená s  ošetřováním dlouhodo-
bých centrálních žilních katétrů. Cílem bylo zmapovat faktory, které ovlivňu-
jí vznik komplikací souvisejících s  dlouhodobým centrálním žilním katétrem 
a na základě výsledků omezit počet těchto komplikací s cílem přispět k prodlou-
žení životnosti katétru. Vzorek respondentů tvořili pacienti Fakultní nemocnice 
v Plzni se zavedeným žilním portem, sledování probíhalo v letech 2012 – 2013. 
Práce sleduje více vlivů: typ ošetřovatelské péče (profesionální či laická), sou-
běžně podávané různé látky do katétru (cytostatika, transfuze či parenterální vý-
živa), současnou péči o katétr i stomii a dobu trvání katétru.
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S15 Edukace domácí parenterální výživy

Kovářová K., Rušavý Z., Šenbauerová M.

Nutriční centrum, I. interní klinika FN Plzeň

 Domácí parenterální výživa (DPV) se v České republice rozvíjí od roku 1992. 
Stále se objevují další možnosti zlepšení ošetřovatelské péče ať již stran pou-
žívání nových typů převazového materiálu, dezinfekcí, komponentů parente-
rální výživy či přístrojového vybavení. Při aplikaci parenterální výživy v  domá-
cím prostředí leží tíha ošetřovatelské péče přímo na pacientovi nebo členech 
jeho rodiny. Velkou a nezaměnitelnou roli tak má důkladná edukace pacienta 
či jeho blízkých. Zlepšování a modernizace způsobů edukace je jednou z hlav-
ních cest vedoucích ke  zdokonalování ošetřovatelské péče o  tyto  pacienty. 
V  Nutričním centru FN Plzeň mají pacienti od  roku 2009 možnost volby typu 
edukace. Mohou si zvolit buď standardní průběh edukace, nebo edukaci s vyu-
žitím videozáznamu. Standardní edukace zahrnuje objasnění problematiky DPV, 
názornou ukázku, praktický nácvik a předání písemných edukačních materiálů. 
Edukace s  využitím videozáznamu probíhá jako standardní edukace popsaná 
výše, jen je obohacená o možnost natočit videokamerou praktický nácvik čin-
ností. Pacient provádí pod dohledem edukátora jednotlivé ošetřovatelské čin-
nosti a edukátor je zaznamenává videokamerou, slovně komentuje proces a na-
vádí pacienta k optimalizaci ošetřovatelské péče. Pacient pak nahrávku získává 
ve formě DVD. Ještě během hospitalizace má možnost si záznam přehrávat a tím 
si utvrzovat správné zásady ošetřovatelské péče. DVD se záznamem edukace si 
pacient odnáší domů a kdykoliv si tak může opakovaně připomenout správný 
ošetřovatelský postup při aplikaci DPV. Cílem našeho sdělení je prezentace zku-
šeností s edukací pacientů s DPV a vyvolání diskuze o edukačních možnostech 
a technikách v Nutričních centrech ČR.
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LIST 1
Datum:1 _ _ / _ _ / _ _ _ _

 Kód centra2    

 Kód oddělení3    
Aktuální počet využívaných lůžek13   Lůžka

Maximální počet lůžek na jednotce14   Lůžka

Hlavní skupina přijatých pacientů (použijte níže uvedený kód)15  

A interní medicína/ všeobecná

B interní medicína/ gastroenterologie a hepatologie

C interní medicína/onkologie (vč. Radioterapie)

D interní medicína/kardiologie

E interní medicína/ infekční nemoci

F interní medicína/ geriatrie

G neurologie

H psychiatrie

I Ušní, nosní, krční (ORL)

J všeobecná chirurgie

K kardiotorakální chirurgie

L ortopedická chirurgie

M úraz/trauma

N neurochirurgie

O gynekologie/porodnictví

P dlouhodobá péče

Q ostatní (popište) _____________________________________

R interní medicíma/nefrologie

S pediatrie

Osoby pracující na jednotce (kromě osob zajišťujících úklid)16

počet (ranní směna)

v přípravě řádně zaškoleni

Lékaři

Konzultanti

Administrativní pracovníci

Zdravotní sestry

Ošetřovatelé

Dietologové/Nutriční terapeuti

Dietní asistenti/ostatní

Psychoterapeuti

Je na jednotce osoba odpovědná za nutriční péči?9  ANO  NE

Je v nemocnici nutriční tým věnující se klinické výživě? 9  ANO  NE

Používáte běžně písemná doporučení pro nutriční péči? 9  ANO  NE

pokud ANO, která …... 9

národní doporučení  ANO  NE

lokální normy  ANO  NE

individuální plány nutriční péče pro pacienty  ANO  NE

Prověřujete u pacientů při přijetí riziko podvýživy? 9  ANO  NE

Jakou metodu používáte? 9

NRS 2002 (Nutritional Risk Screening)  ANO  NE

MUST (Malnutrition Universal Screening Tool)  ANO  NE

národní metodu  ANO  NE

lokální metodu  ANO  NE

zkušenost  ANO  NE

Je-li u pacienta riziko podvýživy nebo je podvyživený – jak postupujete? 10 riziko podvyživený

vypracovat individuální plán nutriční péče

přizvat dietologa

přizvat nutriční tým

přizvat gastroenterologa

Kdy vážíte své pacienty?

 při přijetí                každý týden                příležitostně                na vyžádání                nikdy

Poznámky 17
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LIST 2        List č.18      Kód centra2        Kód oddělení3        DATUM1 _ _ / _ _ / _ _ _ _
Pacienti  
na jednotce

iniciály číslo ž/m  
(žena/muž) P RRRR kg cm = počet dny Ano/Ne Ano/Ne dny 1, 2, 3, ... Infuze

a sondy PO K
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KOMORBIDITY

1 = Diabetes I/II

2 = cévní mozková 
příhoda

3 = COPN

4 = infarkt 
myokardu

5 = srdeční 
nedostatečnost

6 = ostatní

SONDOVÁ VÝŽIVA

CV = centrální žilní

NG = nasogastrická

NJ = nasojejunální

ES = perkutánní endosk. /  
chirurgická gastrostomie

PEG = perkutánní endoskopická 
gastrostomie

PEJ = perkutánní endoskopická 
jejunostomie

KÓD KLINICKÉ VÝŹIVY

1 = enterální V.
2 = parenterální V.
3 = enterální + parent. V. 
4 = speciální dieta
5 = doplněk bílkovin/energie
6 = jiné
7 = nemocniční strava

KÓD NEMOCNÉHO

H = potřeba pomoci  
s vyplněním listů

NA = nelze použít/nepoužitelné
C = neposkytl souhlas
T = nevyléčitelně nemocný
N = není nevyléčitelně 

nemocný

RETENCE (zadržení 
tekutin v těle)

= normální/běžné

 přetížený

 suchý

1 = mozek, nervy

2 = oko, ucho

3 = nos, hrdlo

4 = srdce, krevní oběh

5 = plíce

6 = játra

7 = gastrointestinální trakt

8 = ledviny, močové cesty/
ženské pohlavní ústrojí

9 = endokrinní systém

10 = kostra/kost/sval

11 = krev/kostní dřeň

12 = kůže

13 = ischemie

14 = onkologické 
onemocnění*

15 = infekce

16 = těhotenství
* prosím vyplňte do onko listů 1-3

POSTIŽENÉ ORGÁNY

nutritionDay 2015 - mezinárodní den výživy

PACIENT - List 3b        Pacient č.5      Iniciály4        Kód oddělení3        DATUM1 _ _ / _ _ / _ _ _ _
Vyberte a označte v kruhu pro každé jídlo, kolik jste dnes snědl a vypil
Příklad:
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~ 200 ml  vše  1/2  1/4  nic

vše  1/2  1/4  nic

Označte prosím pro jedno jídlo29

Myslíte si, že dnes máte svou obvyklou chuť k jídlu?

Pokud NE              Pokud ANO, co jste jedl?

Jedl jste nějaké jiné jídlo kromě nemocniční stravy?   Ano  Ne

Pokud ANO, co jste jedl?

Toto jídlo bylo30   oběd  večeře

Počet31

Nesnědl jsem vše, protože
 Neměl jsem hlad
 Měl jsem pocit na zvracení/zvracel jsem
 Nemohl jsem jíst
 Nemohu jíst bez pomoci
 Nechutnalo mi to
 Byl jsem na vyšetření/operaci a zmeškal jsem jídlo
 Byl jsem unavený
 Jím méně normálně
 Objednal jsem si menší porci
 Jídlo mi nevonělo.

Nesnědl jsem vše, protože12

 Neměl jsem hlad
 Měl jsem pocit na zvracení/zvracel jsem
 Nemohl jsem jíst
 Nemohu jíst bez pomoci
 Nechutnalo mi to
 Byl jsem na vyšetření/operaci a zmeškal jsem jídlo
 Byl jsem unavený
 Jím méně normálně
 Objednal jsem si menší porci
 Jídlo mi nevonělo.

 Nemám hlad hlad
 Měl jsem pocit na zvracení/zvracel jsem
 Nemohl jsem jíst

vypište jídla, např. snídani,  
svačinu, oběd,svačinu,večeři

 čerstvé ovoce   chlebíček   sladkosti 

 moje oblíbené jídlo  mléčné výrobky  koláče, sušenky

Jaké druhy nápojů  
jste vypil? 10 

 voda

 mléko

 ovocná šťáva

 čaj, káva

  nealkoholické  
nápoje

Nápoje
Nutriční 
doplňky

x
x
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Jméno a příjmení
Datum narození

nebo štítek s daty pacienta 33
Iniciály4

Číslo  
pokoje34

nepovinné

List 2
číslo

List 2  
číslo pacienta5

Datum  
propuštění  

z nemocnice  
dd/mm/rr 35

Výsledek  
a propuštění  
z nemocnice  

A,B,C....36

Opakované 
přijetí do 

nemocnice9  
zaškrtněte  
ANO-NE

Komentáře37

PŘÍKLAD

Ma Mu 5 1 1 17. 2. 08 B
 Ano 

 Ne

1 1
 Ano 

 Ne

1 2
 Ano 

 Ne

1 3
 Ano 

 Ne

 Kód centra2    

 Kód oddělení3    
Datum hodnocení výsledku:32  

_ _ / _ _ / _ _ _ _
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x

Výsledek + Datum 
A =stále v nemocnici
B =překlad do jiné nemocnice
C =překlad do LDN
D =rehabilitace
F =opakované přijetí do nemocnice
G = úmrtí
H =ostatní

Seznam pacientů a výsledky  
(všichni pacienti v auditu)
Ponechte prosím pouze na oddělení

Centrum/jednotka:

Hlavní specializace: chirurgie-ortopedie

Vážení kolegové,

děkujeme za Vaši účast v mezinárodním jednodenním auditu nutritionDay 2013 a 
úsilí, které jste vynaložili při sběru dat. Zasíláme hodnotící zprávu pro Vaši jednotku 
na základě následující velikosti vzorku poskytnutých dat:

Referenční skupina pro hodnotící zprávu Vaší jednotky je založena na datech z 
hlavní specializace pro nutritionDay 2010-2012.

Zpráva se skládá ze 3 částí:

Část I odpovídá organizaci a struktuře jednotky.

Část II popisuje pacienty podle dotazníku “list 2”.

Část III obsahuje souhrn informací o výživě uvedené pacienty dle listu 3a a 3b.

Příští rok se bude konat nutritionDay dne 6. listopadu 2014. Věříme, že se opět 
účastníte. Budeme Vás průběžně pravidelně zasílat další informace.

S přátelským pozdravem

nutritionDay-Team!

nutritionDay
WORLDWIDE

Prof. Dr. Michael Hiesmayr PD.               Dr. Karin Schindler                 Sigrid Kosak, MA

Počet patientů v nutritionDay:   28

Počet patientů, kteří vyplnili list 3a:  27

Počet patientů, kteří vyplnili list 3b:  27

Zpráva pro jednotku
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> nD na odděleních nemocnic
> nD na onkologii 
> nD na JIP
>  nD v domech s pečovatelskou

službou

Jeden den - 4 možnosti

Zlepšení výživy pacientů a prevence malnutrice

www.nutritionday.org

Národní partneři: Mediální partner: Mezinárodní partneři:

Co získáte?
>  nástroj pro hodnocení 

kvality nutriční péče

>  srovnání s jinými 
pracovišti

>  argumenty pro boj 
s podvýživou

Sběr 
dat

Hodnotící 
zpráva

Až 40 % hospitalizovaných pacientů trpí podvýživou související s jejich onemocněním. 
Povýživa nepříznivě ovlivňuje prognózu pacientů, prodlužuje pobyt v  nemocnici 
a  zvyšuje náklady na léčbu. Účastí v  nutritionDay 2015 pomůže i  Vaše pracoviště 
získat hodnotná a srovnatelná data, která poslouží jako argument k vyjednání lepších 
podmínek pro podávání klinické výživy v nemocnicích a domech s pečovatelskou služ-
bou, což pomůže v boji s podvýživou.

PŘIPOJTE SE!více účastníků znamená
silnější argumenty



Literatura: 
1. Data Abbott on file. 2. www.sukl.cz. 3. www.nutrica.cz. 4. Voss AC, et al. Effect of two carbohydrate-modified tube-feeding formulas on metabolic 
responses in patients with type 2 diabetes. Nutrition 2008;24:990-997. 5. Morohoshi Y, Mori Y, Ohta T, et al. Effect of a high-fat and low-carbohydrate 
concentrated fluid diet in type 2 diabetic patients on tube feeding as assessed by continuous glucose monitoring. Diabetes 2009;Abstract A430.
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www.vyzivapropacienty.cz

Síla

Energie

Vitalita

Ensure® Plus Advance
Výživa nové generace

Život naplno

obsahuje Nutrivigor™
k udržení nebo obnovení aktivní  
a svalové tělesné hmoty



Olimel N9/N9E  
Tøíkomorové All-In-One vaky pro parenterální výživu

Zkrácené informace o léčivých přípravcích OLIMEL/PERIOLIMEL

Názvy přípravků: PERIOLIMEL N4E; OLIMEL N5E; OLIMEL N7E; 
OLIMEL N9E; OLIMEL N9
Infuzní emulze
Kvalitativní a kvantitativní složení: Přípravky OLIMEL/PERI-
OLIMEL jsou dodávány v 3komorových vacích. Léčivé látky: Olivae 
et sojae oleum ra�  natum, alaninum, argininum, acidum aspar-
ticum, acidum glutamicum, glycinum, histidinum, isoleucinum, 
leucinum, lysinum, methioninum, phenylalaninum, prolinum,  
serinum, threoninum, tryptophanum, tyrosinum, valinum, natrii 
acetas trihydricus, natrii glycerophosphas hydricus,  kalii chlori-
dum, magnesii chloridum hexahydricum, calcii chloridum dihyd-
ricum, glucosum. Terapeutické indikace: Přípravky OLIMEL/
PERIOLIMEL jsou indikovány pro parenterální výživu dospělých 
a dětí starších 2 let v případě, že perorální nebo enterální výživa 
je nemožná, nedostatečná nebo kontraindikovaná. Dávkování 
a způsob podání: Vzhled směsi po rekonstituci je homogenní 
mléčně zbarvená emulze. U dospělých a dětí starších dvou let věku 
Dávkování závisí na energetickém výdeji, klinickém stavu pacienta 
a jeho schopnosti metabolizovat složky přípravků OLIMEL/PERIO-
LIMEL, jakožto i další energii nebo proteiny podané perorálně/en-
terálně. Proto je nutné zvolit velikost vaku s ohledem na tělesnou 
hmotnost pacienta. Způsob a délka podávání Díky své nízké osmo-
laritě je možné přípravek  PERIOLIMEL podávat do periferní nebo 
centrální žíly. Přípravky  OLIMEL s vysokou osmolaritou  pouze 
do centrální žíly. Doporučená doba trvání infuze pro parenterální 
nutriční vak je mezi 12 a 24 hodinami. Pokud se podává přípravek 
dětem starším než 2 roky, je nezbytné použít vak, jehož objem 
koresponduje s denním dávkováním. Kontraindikace: Podávání 
přípravků OLIMEL/PERIOLIMEL je kontraindikováno v následu-
jících situacích: nedonošení novorozenci, kojenci a děti mladší 
2let, hypersenzitivita na vaječné proteiny, sójové nebo arašídové 

proteiny nebo na kteroukoli léčivou nebo pomocnou látku pří-
pravku; vrozené abnormality metabolismu aminokyselin; závažná 
hyperlipidémie nebo závažné poruchy metabolismu lipidů charakt
s elektrolyty navíc patologicky zvýšená plazmatická koncentrace 
sodíku, draslíku, hořčíku, vápníku a/nebo fosforu. Zvláštní upo-
zornění: Příliš rychlé podání roztoků plné parenterální výživy 
může vést k závažným nebo fatálním následkům. Infuzi je nutné 
okamžitě zastavit, pokud se objeví jakékoli abnormální příznaky 
nebo symptomy alergické reakce (např. pocení, horečka, třesav-
ka, bolest hlavy, kožní vyrážka nebo dyspnoe). K žádné složce 
vaku ani rekonstituované emulzi nepřidávejte žádný jiný léčivý 
přípravek nebo látky bez předchozího ověření jejich kompatibili-
ty a stability výsledného přípravku (především stability lipidové 
emulze). Při zahájení intravenózní infuze je vyžadováno speci� cké 
klinické monitorování. V průběhu léčby sledujte rovnováhu vody a 
elektrolytů, osmolaritu séra, sérové triglyceridy (nesmí v průbě-
hu infuze překročit 3 mmol/l), acidobazickou rovnováhu, krevní 
glukózu, jaterní a ledvinové testy, koagulaci a krevní obraz včetně 
destiček. Pravidelně je nutné sledovat schopnost těla odstraňo-
vat lipidy. U pacientů s jaterní insu� ciencí používejte přípravek 
s opatrností kvůli riziku rozvoje nebo zhoršení neurologických 
poruch spojených s hyperamonémií. U pacientů s renální insu� ci-
encí používejte přípravek s opatrností, zejména v případě hyper-
kalémie. U pacientů s poruchami koagulace, anémií, diabetem 
mellitus a hyperlipidémií používejte přípravek také s opatrností. 
Opatrnosti je třeba při podávání přípravku PERIOLIMEL pacien-
tům se zvýšenou osmolaritou, nedostatečnou funkcí nadledvin, 
srdečním selháním nebo plicní dysfunkcí.  Nepřipojujte vaky do 
série, aby nedošlo ke vzduchové embolii reziduálním vzduchem 
obsaženým v primárním vaku. V případě použití periferní žíly
u přípravku PERIOLIMEL se může vyvinout trombo� ebitida. 
Místo zavedení katétru je nutné denně sledovat, zda se na něm 
nevyskytují místní známky trombo� ebitidy. Interakce s jinými 

léčivými přípravky: Přípravky OLIMEL/PERIOLIMEL nesmí být 
podávány současně s krví stejným infuzním setem, neboť hrozí 
riziko pseudoaglutinace. Lipidy mohou interferovat s výsledky 
určitých laboratorních testů (např. bilirubin, laktátdehydrogená-
za, saturace kyslíkem, krevní hemoglobin), pokud je vzorek krve 
odebrán před odstraněním lipidů.. Dále nesmí být podávány 
společně s antibiotikem ceftriaxonem, z důvodu rizika vzniku 
precipitátů ceftriaxon-vapenatých solí. Přípravky s elektrolyty 
obsahují draslík. Zvláštní pozornost je třeba věnovat pacientům 
užívajících draslík šetřící diuretika (např. amilorid, spironolacton, 
triamterene), inhibitory angiotenzin konvertujícího enzymu (ACE), 
antagonisty receptoru angiotensinu II nebo imunosupresiva takro-
limus nebo cyklosporin z pohledu rizika hyperkalémie. Nežádoucí 
účinky: možné nežádoucí účinky mohou nastat jako následek 
nevhodného použití (např. předávkování, příliš vysoká rychlost 
infuze). Na začátku infuze může být kterýkoli z následujících 
abnormálních příznaků (pocení, horečka, třes, bolest hlavy, kožní 
vyrážka, dyspnoe) důvodem pro okamžité přerušení podávání 
infuze. Časté nežádoucí účinky (≥1/100 až <1/10): tachykardie, 
anorexie, hypertriglyceridémie, bolest břicha, průjem, nauzea, 
hypertenze. Podmínky uchovávání: Uchovávejte v ochranném 
obalu. Chraňte před mrazem. Registrační čísla: 76/389/10-C, 
76/384/10-C, 76/385/10-C, 76/387/10-C, 76/388/10-C. Datum 
revize: 14.5.2014. Držitel rozhodnutí o registraci: BAXTER 
CZECH spol. s r.o., Praha, Česká republika 

Úplné souhrny informací o léčivých přípravcích OLIMEL/PERIOLI-
MEL naleznete na www.baxter-vpois.cz
Výdej léčivých přípravků vázán na lékařský předpis.
Přípravky Olimel nejsou hrazeny ze zdravotního pojištění..

Kontakt: BAXTER CZECH spol. s r.o., Karla Engliše 3201/6, Praha 5
Tel. +420 225 774 111

Přípravky řady Olimel/Periolimel jsou charakterizovány obsahem dusíku v 1000 ml (např. Periolimel N4E = 4g N/l, Olimel N5E, N7E, N9 = 5; 7 nebo9g N/l). Verze s elektrolyty jsou označeny E 
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•  Ke krytí zvýšených nárokù na proteiny a energii u kriticky nemocných 
mají vaky Olimel N9/N9E vyšší obsah bílkovinného dusíku 
než jiné komerèní vaky (1)

• Olimel N9/N9E dodává velké množství dusíku při minimalizaci 
 dodávky glukózy (1)

• Olimel N9/N9E z dostupných komerèních vakù vykazuje 
 nejvyšší poměr mezi obsahem dusíku a objemem vody (1)

• Odpovídá ESPEN guidelines pro chirurgii a intenzivní péèi (2,3) 

• NOVĚ dostupný v objemech 1000 ml a 2000 ml

1. SPCs OLIMEL N9(E), Kabiven, SmofKabiven, NuTRI� ex Lipid/Omega Special. 
2. Singer P et al. Clin Nutr. 2009;28:387-400. 
3. Braga M et al. Clin Nutr. 2009;28:378-386.

Enterální výživa

  Nutricomp® Intensiv
  Vysokokalorická, vysokoproteinová enterální výživa s nízkým 

obsahem sacharidů, obohacená o MCT, určená pro pacienty 
v intenzívní péči, s poruchou respiračních funkcí

  Nutricomp® Immun
  Vysokokalorická a vysokoproteinová 

enterální výživa, obohacená o glutamin 
a rybí olej, určená pro pacienty s poruchou 
imunitních funkcí, zánětlivým onemocněním, 
při metabolickém stresu

  Nutricomp® Hepa
  Vysokokalorická enterální výživa, obohacená o BCAA  

pro stimulaci proteinového metabolismu a MCT pro snadnější 
vstřebávání, určená pro pacienty s poruchou jaterních funkcí

B. Braun – Váš partner pro klinickou výživu

B. Braun Medical s.r.o.  |  Divize Hospital Care
V Parku 2335/20  |  CZ-148 00 Praha 
Tel. +420-271 091 111  |  Fax +420-271 091 112 
www.bbraun.cz
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Doplňková 
parenterální výživa

k dosažení 
nutričního cíle 
při omezené 
gastrointestinální 
toleranci
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NÁZEV PŘÍPRAVKU: SmofKabiven® 
KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ: balení 493 ml: Glukoza 42 % 149 ml, aminokyseliny 250 ml, tuková emulze 94 ml. To odpovídá následujícímu celkovému složení: Alaninum 3,5 g, Argininum 3,0 g, Glycinum 2,8 g, 
Histidinum 0,8 g, Isoleucinum 1,3 g, Leucinum 1,9 g, Lysinum (jako Lysini acetas) 1,7 g, Methioninum 1,1 g, Phenylaninum 1,3 g, Prolinum 2,8 g, Serinum 1,6 g, Taurinum 0,25 g, Threoninum 1,1 g, Tryptophanum 0,5 g, Tyrosinum 
0,10 g, Valinum 1,6 g, Kalcii chloridum (jako dihydricum) 0,14 g, Natrii glycerophosphas (jako hydricus) 1,1 g, Magnesii sulfas (jako heptahydricus) 0,30 g, Kalii chloridum 1,1 g, Natrii acetas (jako trihydricus) 0,9 g, Zincii sulfas 
(jako heptahydricus) 0,0033 g, Glucosum (jako monohydricum) 63 g, Sojae oleum rafinatum 5,6 g, Triglycerida saturata media 5,6  g, Olivae oleum rafinatum 4,7 g, Pisci oleum omega-3-acidis abundands 2,8 g. Odpovídá: 
aminokyseliny 25 g, dusík 4 g, tuky 19 g, uhlohydráty – glukoza 63 g, obsah energie – celková cca 550 kcal, nebílkovinná cca 450 kcal, Osmolalita – cca 1800 mosmol/kg vody, Osmolarita – cca 1500 mosmol/l, pH po smíchání 
cca 5,6, Elektrolyty – sodík 20 mmol, draslík 15 mmol, hořčík 2,5 mmol, vápník 1,3 mmol, fosfáty (kontribuce z roztoku aminokyselin a tukové emulze) 6 mmol, zinek 0,02 mmol, sulfáty 2,5 mmol, chloridy 18 mmol, acetáty 
52 mmol. Terapeutické indikace: Parenterální výživa pro dospělé pacienty, pokud není možná, nebo dostačující perorální nebo enterální výživa nebo je kontraindikována. Dávkování a způsob podání: Dávka je individuální 
a řídí se klinickým stavem pacienta a tělesnou hmotností. Rozmezí dávkování 13 ml–31 ml přípravku SmofKabiven®/kg těl. hm/den pokrývá potřebu u většiny pacientů. U obézních pacientů má být dávka stanovena na jejich 
ideální váhu. Rychlost infuze by neměla překročit 2,0 ml/kg těl. hm./hod. Denní maximální dávky jsou různé a závisí na klinickém stavu pacienta a mohou se měnit ze dne na den. Doporučená maximální denní dávka je 35 ml/kg 
těl. hm./den. Kontraindikace: Hypersenzitivita na rybí, vaječnou, sojovou bílkovinu, na bílkovinu obsaženou v burských oříšcích nebo na kteroukoli léčivou látku nebo jinou látku obsaženou v přípravku. Těžká hyperlipidemie. 
Těžká jaterní insuficience. Těžká porucha krevní srážlivosti. Vrozená porucha metabolizmu aminokyselin. Těžká renální insuficience, bez potřeby hemofiltrace nebo dialýzy. Akutní šok. Nekontrolovaná hyperglykémie. Všeobecné 
kontraindikace infuzní terapie: Hemofagocytární syndrom. Proměnlivé stavy (např. těžké posttraumatické stavy, nekompenzovaný diabetes mellitus, akutní infarkt myokardu, mrtvice, embolie, metabolická acidóza, těžká 
sepse, hypotonická dehydratace a hyperosmolární koma). Interakce s jinými léčivými přípravky a jiné formy interakce: Podávání heparinu může vyústit ve zvýšenou plazmatickou lipolýzu, po které následuje přechodné 
snížení trigliceridové clearance. Zvláštní upozornění a opatření pro použití: Koncentrace triglyceridů v séru nemá přesáhnout během infuze 4 mmol/l. Předávkování může vést k syndromu přesycení z tuku. Tento léčivý 
přípravek obsahuje sojový olej, rybí olej a vaječné fosfolipidy, které vzácně způsobují alergickou reakci. Zkřížené alergické reakce byly pozorovány mezi sojou a burskými ořechy. Aby se zamezilo rizikům spojeným s vysokou 
infuzní rychlostí, doporučuje se vést dobře kontrolovanou, kontinuální infuzi, pokud možno s použitím volumetrické pumpy. SmofKabiven® by měl být podáván s opatrností při poruše tukového metabolizmu, který se může 
objevit u pacientů s renálním poškozením, diabetes mellitus, pankreatitidou, s poruchou funkce ledvin, hypothyroidismem a sepsí. Porucha elektrolytové a vodní bilance by se měly upravit před začátkem infuze. Pokud by se 
objevily abnormální příznaky, musí se infuze zastavit. Musí být dodržovány přísné aseptické podmínky, aby nedošlo ke kontaminaci během zavedení katetru a manipulace s ním. Rovněž se musí monitorovat hladina glukózy, 
elektrolytů v séru a osmolarita, stejně jako vodní a acidobazická rovnováha a jaterní testy. Je-li tuková emulze podávána delší dobu, je nutné monitorovat krevní obraz a krevní srážlivost. U pacientů s renální insuficiencí, se 
má pečlivě sledovat hladina fosfátů a draslíku, aby se předešlo hyperfosfatemii a hyperkalemii. Množství podaných elektrolytů se řídí klinickým stavem pacienta a častým monitorováním jejich hladiny v séru. Opatrnost při 
parenterální výživě je nutná v případě laktátové acidózy, při nedostatečném zásobování buněk kyslíkem a zvýšené sérové osmolaritě. Objeví-li se jakékoliv příznaky anafylaktické reakce je nutno okamžitě infuzi přerušit. Tuk 
obsažený ve SmofKabiven® může zkreslovat některé laboratorní výsledky, je-li krev odebrána předtím, než se tuk z krevního řečiště vyloučí. Intravenózní infuze aminokyselin je provázena zvýšeným vylučováním stopových prvků, 
zejména mědi a zinku, močí. Toto je nutné mít na zřeteli při dávkování stopových prvků, zvláště, při dlouhodobé intravenózní výživě. U podvyživených pacientů počátek parenterální výživy může srážet tekutinu, vyvolávající 
plicní edém, srdeční selhání a stejně tak snižovat sérovou koncentraci draslíku, fosforu, hořčíku a vitamínů rozpustných ve vodě. Tyto změny se mohou objevit během 24 až 48 hodin, a proto se doporučuje u této skupiny pacientů 
opatrný a pomalý začátek parenterální výživy, spolu s monitorováním a doplňováním tekutin, elekrolytů, minerálů a vitamínů. SmofKabiven® by se neměl podávat současně stejným infuzním setem současně s krví vzhledem 
k riziku pseudoaglutinace. Vzhledem ke složení SmofKabivenu®, není tento přípravek vhodný pro použití u novorozenců a dětí mladších 2 let. Nežádoucí účinky: Časté – slabé zvýšení teploty. Méně časté – nechutenství, 
nausea, zvracení, změna hladiny jaterních enzymů, svědění, závratě, bolest hlavy. Zvláštní opatření pro uchovávání: Uchovávat při teplotě do  25  °C, nezmrazovat, uchovávat v  původním přebalu. Doba použitelnosti 
po smíchání a po přidání aditiv viz úplné znění Souhrnu údajů o přípravku. DRŽITEL ROZHODNUTÍ O REGISTRACI: Fresenius Kabi s.r.o., Praha, Česká republika. REGISTRAČNÍ ČÍSLO: 76/387/08-C DATUM REVIZE TEXTU: 
2. 5. 2012 ZPůSOB ÚHRADY: Léčivý přípravek je smluvnímu zdravotnímu zařízení ústavní péče hrazen ze zdravotního pojištění formou lékového paušálu. Způsob výdeje: Výdej léčivého přípravku je vázán na lékařský předpis.
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Obklopte se opravdovými 
profesionály
Zlatý standard v enterální výživě
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Uvedené přípravky jsou potraviny pro zvláštní výživu – potraviny pro zvláštní lékařské účely. 
Materiál je určen pro odbornou veřejnost.
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