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Abstrakt: 

Diplomová práce je věnována komplikacím enterální výživy u pacientů s idiopatickými 

střevními záněty. Incidence těchto onemocnění v posledních letech vzrůstá. Nutriční 

podpora je významnou součástí léčby a možností zlepšení stavu výživy pacientů, což hraje 

důležitou roli i v samotné odpovědi na jinou formu léčby či v předoperační přípravě. 

Všechny formy umělé výživy mohou přinášet i určité komplikace. Předmětem této práce je 

sledovat komplikace enterální výživy, jejich řešení a také možnosti jejich předcházení.  
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Abstract: 

The diploma thesis is devoted to complications of enteral nutrition in patients with 

idiopathic inflammatory bowel diseases. The incidence of these diseases has increased in 

recent years. Nutritional support is an important part of the treatment and the possibility of 

improving the nutritional status of patients, which plays an important role in responding to 

other forms of treatment itself or in pre-operative preparation. All forms of artificial 

nutrition might also cause certain complications. The subject of this work is to observe the 

complications of enteral nutrition, their solutions and the possibilities of their prevention. 
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Inflammatory bowel disease, malnutrition, enteral nutrition , complications of enteral 
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1. 

Úvod 

Do skupiny idiopatických střevních zánětů (IBD) se řadí chronická zánětlivá 

onemocnění trávicí trubice, jejichž příčina je neznámá. Tento fakt je odlišuje od zánětů 

s příčinou známou (infekční nebo neinfekční). 

V diplomové práci se zaměřuji na Crohnovu nemoc a ulcerózní kolitidu. Přestože jsou 

si tato onemocnění v mnoha ohledech podobná, v řadě znaků se naprosto liší. Jedná se o 

dvě samostatné nozologické jednotky. Odlišnost spočívá především v lokalizaci a typu 

zánětu, hloubce postižení střevní sliznice a rozmanité symptomatologii. 

Crohnovu nemoc a ulcerózní kolitidu nelze medikamentózně vyléčit. Vzhledem 

k neznámé etiopatogenezi obou onemocnění, je v současné době známa pouze léčba 

symptomatická. Přesto má velký význam a při správné volbě způsobu léčby příznaků a 

komplikací onemocnění je možné dosáhnout dlouhodobé remise, která se téměř blíží 

vyléčení. To má zcela zásadní vliv na kvalitu života pacientů.  

Charakteristice obou onemocnění se v následujících kapitolách věnuji pouze stručně. 

Touto prací navazuji na svou bakalářskou práci, obhájenou v roce 2015 (Možnosti nutriční 

podpory u idiopatických střevních zánětů), ve které jsem danou problematiku podrobně 

zpracovala. V diplomové práci se zabývám především sondovou enterální výživou u 

pacientů s IBD, jejími účinky, reakcí pacientů na zvolenou nutriční podporu a 

komplikacemi, ke kterým v souvislosti s podáváním sondové enterální výživy dochází. 
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2. 

Základní charakteristika idiopatických střevních zánětů 

Idiopatické střevní záněty nebyly zprvu odlišovány od ostatních zánětů tenkého či 

tlustého střeva. K oddělení obou onemocnění od hlavních infekčních střevních zánětů 

došlo až začátkem 20. století v Anglii a Francii. U nás byla definitivně osamostatněna 

ulcerózní kolitida v roce 1948. Crohnova nemoc byla odlišena od ulcerózní kolitidy 

v druhé polovině šedesátých let. (1) 

Epidemiologické údaje ukazují na prudký vzestup častého výskytu obou onemocnění. 

Tento jev je na jedné straně důsledkem používání lepších diagnostických metod, ale 

vyspělá diagnostika není důvodem jediným. Crohnovu nemoc a ulcerózní kolitidu řadíme 

k chorobám civilizačním. Ačkoli jsou onemocnění rozšířeny po celém světě, není jejich 

výskyt v jednotlivých částech světa rozložen rovnoměrně. Vyšší výskyt je zaznamenán 

v rozvinutých průmyslových zemích severní a západní Evropy a Severní Ameriky, naopak 

nízký výskyt je charakteristický pro země Jižní Ameriky, Afriky, jižní Evropy a Asie. 

Incidence Crohnovy nemoci je u nás asi 1,7 – 2/100 000 obyvatel za rok, ale nedávné 

odhady uvádí hodnoty vyšší (4 – 6/100 000 obyvatel). (2)  

Nárůst výskytu je významný zejména u dětí a dospívajících. Incidence ulcerózní 

kolitidy je v České republice 3 – 5/100 000 obyvatel za rok. Jako celosvětová incidence 

idiopatických střevních zánětů se uvádí 3 – 20 nových případů/100 000 obyvatel za rok. 

Prevalence Crohnovy nemoci je u nás odhadována na 18 – 22/100 000 obyvatel, 

prevalence ulcerózní kolitidy 40 – 45/100 000 obyvatel. Mortalita je nízká, pohybuje se 

v rozmezí 0,2 – 0,4/100 000 za rok. (3), (4) 

Postižení obou pohlaví je přibližně stejné. Srovnáním výskytu u různých rasových a 

etnických skupin, byl zjištěn vyšší výskyt u bělošského obyvatelstva a u Židů (Aškenazi). 

Pro obě onemocnění je typickým znakem bimodální věková distribuce. Nejvíce pacientů 

onemocní ve věku 15 – 30 let a ve věku 50 – 80 let. 

Etiologie a patogeneze idiopatických střevních zánětů nebyla doposud uspokojivě 

objasněna a je stále předmětem intenzivního zkoumání. Předpokládá se kombinace faktorů 

vnitřních a jejich interakce s faktory vnějšími. Zvýšený familiární výskyt ukazuje na roli 

genetické vnímavosti jedince. Studiem monozygotních dvojčat byla tato rodinná zátěž 

potvrzena. V roce 2001 byl na 16 chromozomu objeven gen NOD2 (nyní CARD 15), jehož 

polymorfismy se významně častěji vyskytují u Crohnovy nemoci, i když se nejedná o 

přímou příčinu onemocnění. Detekce těchto a dalších genetických abnormalit by ale mohla 

sehrát v budoucnosti významnou roli v časném záchytu pacienta s rizikovým genotypem a 

umožnit zvolit nejvhodnější léčbu. (5), (2) 

Vliv infekčního agens zatím nebyl prokázán. Zkoumají se účinky enterocytotoxinů 

produkovaných některými kmeny Escherichia coli, působení anaerobních bakterií rodu 

bacteroides a dalších bakterií, které jsou součástí fyziologické mikroflóry střeva.  
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Výzkumy se také výrazně zaměřují na mechanismy imunologické. Příčinou poškození 

střevní sliznice a tkáně zánětem je lokální imunitní odpověď. Experimentální studie 

ukazují na porušení fyziologické rovnováhy zánětových mediátorů subpopulací Th1 

lymfocytů, které produkují cytokiny TNF-α a TNF-γ, a Th2 lymfocytů, produkujících IL-1 

a IL-6. 

Z exogenních faktorů, jejichž interakce s faktory genetickými a imunologickými by 

mohla zvyšovat riziko onemocnění, jsou předmětem výzkumu především kouření, nutrice, 

kojení a hormonální antikoncepce. (5) 
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2. 1. 

Crohnova nemoc 

Crohnova nemoc je chronický, recidivující, nespecifický zánět trávicí trubice, 

segmentální nebo plurisegmentální, transmurální a v typických případech granulomatózní. 

(1) 

Onemocnění může postihnout jakoukoli část trávicí trubice od dutiny ústní až po 

rektum. Nejčastější lokalizací je terminální ileum a přilehlé cékum (40 – 50 %) a tlusté 

střevo (30 %). Současné postižení ilea a tlustého střeva vykazuje asi 30 % případů. Dutina 

ústní a jícen jsou zánětem zasaženy spíše vzácně (3 %). Primární lokalizace ale nemusí být 

u Crohnovy nemoci stálá a často se v průběhu onemocnění mění. Tímto dochází i ke 

změnám chování samotného onemocnění. To vše ovlivňuje průběh nemoci a prognózu. 

V době stanovení diagnózy je u většiny pacientů nález nestenozující neperforující, s délkou 

onemocnění riziko komplikací stoupá a charakter průběhu může být progresivní. Naopak u 

mnoha pacientů je možné dosáhnout stacionárního stavu s nízkým stupněm aktivity 

nemoci až regrese, kdy onemocnění přejde do klidového stavu. 

Prvním patologickým nálezem u Crohnovy nemoci je lokalizovaný erytém, který 

později přechází v aftoidní vřídky. Tyto se prokážou při koloskopii nejenom přímo v místě 

postiženém zánětem, ale i v jeho okolí. Histologické vyšetření bioptického vzorku dále 

prokáže pod vřídky přítomnost lymfoidních agregátů, které mohou obsahovat granulomy, 

v některých případech vícejaderné histiocyty. Akumulace několika histiocytárních 

elementů se označuje jako mikrogranulom. Pro pokročilejší stadium onemocnění je 

charakteristické pronikání zánětu do všech vrstev střevní stěny. Vznikající fisury vytváří 

obraz tzv. dlažebních kostek (cobblestone). Postižený úsek střeva je tímto procesem 

ztluštěn a dochází k zúžení průsvitu trávicí trubice. Typické pro Crohnovu nemoc je také 

střídání míst postižených zánětem s okrsky zdravé sliznice (tzv. přeskočené úseky). 

Z hlediska stupně postižení střevní stěny lze zjednodušeně rozlišit tři formy Crohnovy 

nemoci: zánět omezený na střevní stěnu bez fistulí, formu fistulující a formu stenozující.  

Onemocnění má téměř vždy chronický průběh, během kterého dochází ke střídání fází 

relapsu a remise. Délka jednotlivých období je velmi variabilní, roli sehrává řada faktorů 

(rozsah a aktivita zánětu, adekvátní léčba, věk a další).  

Symptomatologie Crohnovy nemoci je rozmanitá a závislá na lokalizaci a rozsahu 

zánětu. Klinické obrazy tak mohou být velmi rozdílné a to také často komplikuje či 

oddaluje diagnostiku. Typickými příznaky jsou průjem, váhový úbytek, malnutrice a bolest 

břicha. Dalšími poměrně častými projevy jsou únava a zvýšená teplota. Projevy 

komplikací dle lokalizace onemocnění shrnuje tabulka (Tab. 1). 
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Tab. 1 Projevy komplikací dle lokalizace zánětu 

Lokalizace zánětu Symptomy Zastoupení 

Ileitida Kolikovité bolesti břicha, 

krvácení, perforace, striktury, 

píštěle, abscesy 

20 % 

Jejunoileitida Obstrukce, vnitřní píštěle, 

abscesy  

5 % 

Ileokolitida (ileocekální nebo 

ileokolonická) 

Krvácení, perforace, tvorba 

striktur, obstrukce, píštěle, 

abscesy, častá rekurence po 

chirurgické léčbě 

45 % 

Kolitida  Perianální postižení, 

extraintestinální manifestace 

30 % 

Extraintestinální manifestace jsou u Crohnovy nemoci časté. Mohou mít klinickou 

aktivitu závislou na aktivitě onemocnění nebo se projevují nezávisle na aktivitě 

onemocnění. K mimostřevním projevům závislým na aktivitě nemoci se řadí projevy kožní 

(erythema nodosum, pyoderma gangrenosum), orální (aftoidní stomatitida), kloubní 

(periferní artritidy, artalgie). Do druhé skupiny příznaků, které přetrvávají bez ohledu na 

aktivitu zánětu, jsou zahrnuty sarkoileitida, ankylozující spondylartritida, psoriáza, méně 

často hepatobiliární postižení, uveitida, amyloidóza, granulomatózní postižení a steatóza 

jater. S Crohnovou nemocí mohou být také sdružené komplikace plicní (laryngitida, 

tracheitida, bronchitida, alveolitida, snížení difúzní kapacity) a ledvinné (urolithiáza, 

obstruktivní hydronefróza a hydroureter). Některé příznaky mohou dlouhodobě předcházet 

střevní manifestaci onemocnění, mohou dokonce střevní příznaky zcela skrýt a také být 

závažnější než samotný střevní zánět. 

Z hlediska výživového stavu je nutné řešit malnutrici, která je jednak důsledkem 

narušení fyziologické funkce střeva, ale také k ní významně přispívá snížený příjem 

potravy u pacienta trpícího břišními příznaky. Zhoršený stav výživy se vyskytuje typicky u 

postižení terminálního ilea. Jedná se především o malabsorpci s deficitem minerálních 

látek (Ca, Fe, Mg, Zn), vitaminů rozpustných v tucích (A, D, K), vitaminu B12 a folátu. U 

pacientů je přítomna anémie (makrocytární megaloblastová, mikrocytární hypochromní), 

hypokalcémie, hypomagnezémie, osteopenie a krvácivé stavy. Tato problematika je 

podrobně rozvedena v kapitole 3. Malnutrice u idiopatických střevních zánětů a její 

klinický dopad. (1), (2), (4), (6) 

K hodnocení aktivity onemocnění se používá CDAI (Crohn’s disease aktivity index), 

navržený W.R. Bestem a spol. v roce 1976. Jedná se o numerický výpočet odvozený ze 

součtu 8 proměnných po vynásobení váhovými faktory. CDAI v podstatě představuje 

numerický odhad lékařské interpretace symptomů pacienta.  

Klinická / laboratorní proměnná (x váhový faktor): 

 Počet tekutých nebo řídkých stolic za den v posledním týdnu (x 2) 

 Bolest břicha (hodnocena na stupnici 0 – 3) v posledním týdnu (x 5) 
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 Celkový stav, subjektivně hodnocen od 0 (dobrý) do 4 (špatný) v posledním 

týdnu (x7) 

 Přítomnost komplikací (x 20) 

 Užívání Immodia či opiátů proti průjmu (x 30) 

 Přítomnost břišní masy – 0 není, 2 podezření, 5 určitě (x 10) 

 Hematokrit < 0,47 u mužů a < 0,42 u žen (x 6) 

 Procentní odchylka od standardní hmotnosti (x 1) 

Po bodu je přidáno za každou skupinu komplikací: 

 Artalgie, artritida 

 Iridocyklitida, uveitida 

 Erythema nodosum, pyoderma gangrenosum, aftózní vředy 

 Anální fisury, píštěle, abscesy 

 Jiné píštěle 

 Horečka během posledního týdne 

Hodnoty indexu 150 a nižší ukazují na remisi onemocnění, hodnoty indexu nad 150 

ukazují na aktivní onemocnění a hodnoty indexu nad 450 ukazují na těžký průběh 

onemocnění. Odpověď na léčbu Crohnovy nemoci je obvykle definována jako pokles 

CDAI o 70 a více bodů. (7) 
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2. 2. 

Ulcerózní kolitida 

Ulcerózní kolitida je nespecifický hemoragicko-katarální nebo ulcerózní zánět 

konečníku a přilehlé části, popřípadě celého tračníku. Průběh může být nárazový nebo 

exacerbující. (1) 

Pouze stručně bych v úvodu této kapitoly poznamenala, že ustálený a používaný název 

ulcerózní kolitida není zcela přesný, protože u většiny pacientů se nejedná o zánět 

ulcerózní, ale hemoragický. Někteří autoři proto označují onemocnění jako idiopatická 

proktokolitida, což zároveň vystihuje charakteristický znak této nemoci a tím je vždy 

přítomné predilekční postižení rekta. (1) 

Onemocnění postihuje pouze tlusté střevo a vždy v souvislosti s konečníkem. Zánět se 

může libovolně daleko od konečníku kontinuálně šířit a zasahovat tlusté střevo v různé 

míře. Hlavní rozdíly mezi ulcerózní kolitidou a Crohnovou nemocí spočívají v odlišnosti 

typu zánětu a způsobu postižení střeva. U ulcerózní kolitidy se jedná o zánět povrchový 

zasahující pouze sliznici a nepronikající do střevní stěny. Další rozdíl spočívá v difúzním 

charakteru zánětu u ulcerózní kolitidy, kde v postiženém úseku nejsou přítomny úseky 

zdravé sliznice, jako je tomu u Crohnovy nemoci.  

Primárně hemoragicko-katarální zánět se histologicky projeví hustou infiltrací sliznice 

mononukleáry, eozinofily a granulocyty. Nahromaděním polymorfonukleárů ve žlázkách 

vznikají tzv. kryptové abscesy, které mohou být příčinou pozdějších ulcerací. Tento nález 

ale není pro ulcerózní kolitidu specifický, vyskytuje se i u jiných zánětlivých onemocnění 

tlustého střeva. Více typická je pro ověření diagnózy přítomnost redukce až zániku 

pohárkových buněk a následný útlum sekrece hlenu. 

Podobně jako u Crohnovy nemoci (i když v daleko menší míře) je symptomatologie 

ulcerózní kolitidy různá a odvislá od rozsahu zánětu a jeho tíže. Onemocnění vždy 

postihuje rektum a hlavním projevem nemoci je syndrom rektální. Ten je charakterizován 

přítomností častých tenesmů, kdy pacient pociťuje opakované nutkání na stolici a zároveň 

pocit neadekvátního vyprázdnění pouze malého množství stolice nebo jen krvavého hlenu. 

Zánět bývá spíše mírný, nevyskytují se komplikace, zdravotní stav pacienta je poměrně 

dobrý, stejně jako kvalita života, až na omezení v souvislosti s tenesmy. 

Pokud se zánět šíří orálním směrem od rekta a postihuje další úseky tlustého střeva, 

jedná se o syndrom kolitický. Podle rozsahu postižené oblasti je rozlišován tvar 

levostranný, kdy zánět zasahuje konečník, sigmoideum a někdy také colon descendens až 

po lineální ohbí. Příznakem jsou časté řídké až vodnaté stolice s přítomností krve, hlenu 

nebo hnisu. Toto postižení představuje klinicky středně těžký stav. Pacient vykazuje 

váhový úbytek, mohou se projevit kožní, kloubní a jiné komplikace. Laboratorně je 

zjištěna anémie, mírná hypoalbuminemie a hyperglobulinemie. Oba uvedené tvary 
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ulcerózní kolitidy (rektální i levostranný) mají obdobné zastoupení, postihují 30 – 50 % 

pacientů.  

Nejtěžší forma onemocnění, označovaná jako pankolitida (totální tvar ulcerózní 

kolitidy), postihuje 15 – 20 % pacientů. Zasahuje celý tračník, často až k ileocekální 

chlopni, u subtotální formy dosahuje k jaternímu ohbí. Příznakem je vždy silný sekreční 

průjem, vodnatá stolice s příměsí krve a hnisu. Důsledkem toxikózy je nechutenství, 

váhový úbytek, kachexie, anémie, leukocytopenie, manifestace kožní (erythema nodosum, 

pyoderma gangrenosum), kloubní (artritida, spondylitida), oční (iritida), jaterní 

(pericholangitida, hepatitida). K dalším projevům se řadí horečka, únava, abscesy 

(periproktální a perikolické), tromboflebitida, toxické megakolon. 

K typickým komplikacím onemocnění se řadí krvácení z rekta (zejména u 

proktosigmoitidy), časté jsou hemoroidy, trhliny, výhřez anu a periproktální absces. 

K perforaci nejčastěji dochází při první atace, často v sigmoideu. Nejzávažnější komplikací 

je toxické megakolon, při kterém dochází k úplné nebo segmentální dilataci kolonu a 

zvyšuje se riziko volné perforace. 

U závažnějšího poškození tračníku je u pacientů častá karence vitaminů, bílkovin, ztráty 

sodíku, draslíku, tekutin a porucha acidobazické rovnováhy. (1), (4) 
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3. 

Malnutrice u idiopatických střevních zánětů a její klinický 

dopad 

Léčba idiopatických střevních zánětů je vzhledem k jejich charakteru, neznámé etiologii 

a širokému spektru projevů a komplikací často obtížná a zároveň doživotní. Volba 

vhodného postupu závisí na formě, lokalizaci a stadiu onemocnění a také na jeho 

klinických projevech. Farmakologická léčba je paradoxně více účinná a efektivní u těžších 

forem onemocnění provázených četnými sekundárními symptomy a komplikacemi, než u 

forem lehčích, u kterých se nejvíce uplatňuje porucha s neznámou etiopatogenezí.  

Farmakoterapie zahrnuje podávání přípravků skupin uvedených níže. Rozlišují se 

přípravky zaměřené na léčbu akutního stádia onemocnění (nejčastěji kortikosteroidy) a 

přípravky podávané v klidové fázi, jako prevence relapsu (aminosalicyláty). (4) 

Farmakoterapie u idiopatických střevních zánětů: (8) 

 Aminosalicyláty 

 Kortikosteroidy 

 Imunosupresiva 

 Antibiotika 

 Anticytokiny 

 Enterální a parenterální výživa 

 Přípravky k symptomatické a podpůrné terapii 

Vzhledem k zaměření této práce se budu v dalších kapitolách věnovat řešení malnutrice 

a nutriční podpoře formou sondové enterální výživy u pacientů, jejichž onemocnění vedlo 

k významné poruše resorpce živin a sníženému příjmu stravy. Na tomto místě je vhodné 

zdůraznit, že příjem stravy může být také ovlivněn farmakoterapií, což je vždy nutné brát 

v úvahu jako jeden z mnoha důvodů nutnosti individuálního přístupu k pacientovi. 

Malnutrice se vyskytuje přibližně u 80 % pacientů s idiopatickými střevními záněty. 

Vzhledem k charakteru a lokalizaci onemocnění postihuje častěji pacienty s Crohnovou 

nemocí, zejména se stenozující a fistulující formou a při postižení proximální části tenkého 

střeva. K energetické malnutrici vedou také stavy po opakovaných resekčních výkonech 

(syndrom krátkého střeva). Ve srovnání s Crohnovou nemocí se u ulcerózní kolitidy 

vykytuje malnutrice méně často, zpravidla při relapsu a u těžších forem onemocnění 

(pankolitida).  

Zhoršený výživový stav pacientů s idiopatickými střevními záněty má více příčin. 

Velmi často se jedná o omezení perorálního příjmu, k němuž vede řada faktorů. Chuť 

k jídlu mohou snížit vedlejší účinky farmakoterapie (aminosalicyláty, některá 

imunosupresiva, antibiotika). Hypothalamické centrum příjmu potravy je negativně 

ovlivněno některými cytokiny (interleukin-1β, TNF- α), které jsou produkovány jako 
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mediátory zánětové reakce. Další a významnou příčinou je vědomé omezování množství 

přijaté stravy z důvodu strachu z nevolnosti, kolikových bolestí v břišní oblasti a častých 

průjmů. Neadekvátní dietní omezení může být také způsobeno špatným doporučením 

lékaře či zdravotnického personálu, častěji však radou nekvalifikovaného výživového 

poradce (alternativní výživové směry).  

Zvýšená zánětlivá aktivita a febrilie vedou ke zvýšení energetického výdeje. Dalšími 

faktory, které se mohou podílet na zvýšení energetického výdeje, jsou infekční 

komplikace, farmakoterapie, kouření, operační výkony či pooperační stavy. Metabolickou 

problematikou, která koreluje s aktivitou onemocnění, je také zvýšená oxidace lipidů jako 

důsledek lipolytické aktivity prozánětlivých cytokinů a snížení lipogeneze z důvodu 

snížené tvorby inzulinu a zvýšené tvorby katecholaminů a tyreoidálních hormonů. (9)  

Výsledkem kombinace nedostatečného příjmu bílkovin a katabolického stavu dochází 

ke zvýšeným ztrátám bílkovin kosterního svalstva a rozvoji sarkopenie. K dalším ztrátám, 

zejména viscerálních bílkovin, dochází stěnou střevní sliznice exudací (tzv. kapilární leak) 

a sekundární exudativní enteropatií, jejíž tíže odpovídá aktivitě onemocnění a počtu stolic. 

Zásadní roli v progresi malnutrice hraje omezení resorpční plochy střevní sliznice. 

Postižení střevní stěny zánětlivým procesem znemožňuje dostatečné vstřebávání 

základních živin, vitaminů, minerálních látek a stopových prvků. Resorpční epitel je 

redukován po resekčních výkonech a při přítomnosti píštělí (enterokutánní, enterokolické 

či jiné) nebo při syndromu slepé kličky, který vzniká v místě prestenotické dilatace, a jehož 

důsledkem je přemnožení bakterií v aperistaltickém úseku střeva a snížené využití živin. 

Při hepatobiliárních komplikacích Crohnovy choroby je zhoršujícím faktorem deficit 

žlučových kyselin. V případě přítomnosti stenóz může být významně narušena střevní 

pasáž. Příčinou malnutrice mohou být také velké ztráty vysokou stomií u fistulující formy 

Crohnovy nemoci. S nedostatečnou resorpcí živin je nutné počítat zvláště u pacientů po 

opakovaných resekčních zákrocích (syndrom krátkého střeva).  

Na průjmech se kromě zvýšené exudace podílí zvýšený osmotický tlak, zvýšená střevní 

sekrece a často i funkční motorické poruchy. Časté průjmy vedou k depleci elektrolytů, 

vody a nedostatečné resorpci živin, zejména tuků a vitaminů rozpustných v tucích. (5), (9) 

Základní ukazatele pro diagnostiku malnutrice jsou shrnuty v tabulce (Tab. 2). Referenční 

rozmezí biochemických ukazatelů jsou uvedeny v kapitole 6. Komplikace sondové 

enterální výživy (Tab. 18)  
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Tab. 2 Základní ukazatele pro diagnostiku malnutrice 

Metoda diagnostiky  

Nutriční anamnéza  Stravovací režim 

 Frekvence příjmu potravy 

 Chuť k jídlu 

 Bolest, nevolnost a další dyspeptické 

obtíže  

 Alergie a intolerance složek potravy 

 Četnost a charakter stolice (přítomnost 

krve hlenu, hnisu), průjem 

Antropometrické vyšetření  Tělesná hmotnost 

 Tělesná výška 

 BMI 

 Vývoj tělesné hmotnosti v čase (pokles 

hmotnosti za určitý čas) 

Hematologické vyšetření  Anémie 

 Leukopenie 

 Trombocytopenie 

Biochemické vyšetření  Albumin (< 35 g/l) 

 Prealbumin (< 0,2 g/l) 

 Transferin (< 2 g/l) 

 CRP, orosomukoid, fibrinogen 

 Cholesterol 

 Hormony štítné žlázy 

Vyšetření moči  Urea 

 Kreatinin 

 Dusíková bilance 

Malnutrice má mnohé dopady, které zásadně ovlivňují průběh onemocnění a prognózu 

pacienta. Nedostatečný perorální příjem vede k atrofii klků střevní sliznice, což dále 

snižuje resorpci živin. Důsledkem úbytku kosterního svalstva, spojeného se změnou 

kvality svalové tkáně, je snížení svalové síly a zhoršení hybnosti. Dochází také 

k imunosupresi, zhoršení procesů hojení a zvýšení frekvence infekčních komplikací. Častá 

je metabolická osteopenie. Deficit bílkovin vede k hypoalbuminémii, retenci tekutin a 

vzniku otoků. 

S deficitem vitaminu B₁₂ se setkáváme až u dvou třetin pacientů s Crohnovou nemocí, 

zejména pokud zánětlivé změny postihují terminální ileum či v důsledku jeho resekce. 

Vzácněji dochází k nedostatečnému vstřebávání vitaminu B₁₂ při poruše jeho uvolnění 

z vazby na R-protein. V případě bakteriálního přerůstání a při syndromu slepé kličky je 

vitamin B₁₂ spotřebováván bakteriemi. Klinicky se deficit vitaminu B₁₂ projeví vždy 

s určitou latencí (3 – 5 let). 

Deficit kyseliny listové postihuje 20 – 40 % pacientů s Crohnovou nemocí. Kyselina 

listová se vstřebává v horní části tenkého střeva a při rozsáhlém zánětu nebo po resekčním 

výkonu se deficit rozvine poměrně rychle. 

Metabolická osteopatie je výsledkem komplexních následků dlouhodobé malnutrice. 

Podílí se na ní především deficit vitaminu D společně s nedostatečným příjmem a 
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nedostatečnou resorpcí vápníku (deficit vitaminu D snižuje vstřebávání vápníku v jejunu a 

ileu), hořčíku a poruchou metabolismu fosfátů. K deficitu vitaminu D přispívá jeho 

nedostatečný perorální příjem, snížená resorpce, ale i stav, kdy enterohepatické ztráty 

vitaminu D převyšují syntézu 1,25-dihydroxycholekalciferolu v ledvinách (renální 

rezistence k parathormonu). Důsledkem je snížená osteoblastická aktivita a zvýšená 

fragilita kostní tkáně. Kromě sníženého perorálního příjmu vápníku a deficitu vitaminu D, 

způsobuje depleci vápníku porucha resorpce z důvodu zánětlivého postižení střevní 

sliznice nebo stav po resekci střeva. Souběžně s malabsorpcí vápníku dochází obvykle i 

k malabsorpci hořčíku. Negativní účinky na metabolismus kostní tkáně mají i 

protizánětlivé cytokiny a jejich stimulace osteoklastů, která vede ke zvýšení kostní 

resorpce. V neposlední řadě se na rozvoji osteopatie uplatní deficit zinku a snížení aktivity 

kostní izoformy alkalické fosfatázy, u níž je zinek klíčovým iontem. Deficit zinku se 

projeví u 40 – 50 % pacientů s Crohnovou nemocí. Zinek se účastní enterohepatálního 

oběhu a k jeho nejvyšší resorpci dochází v distálních úsecích tenkého střeva. Ostatní 

klinické projevy deficitu zinku mohu být velmi různorodé. 

Nedostatek železa se projevuje u 20 – 40 % pacientů. Železo je resorbováno v duodenu 

ve formě dvojmocného kationtu nebo heminového komplexu. Příčiny deficitu železa jsou 

podobně jako u ostatních mikronutrientů multifaktoriální: snížený perorální příjem, 

nedostatečné vstřebávání, zvýšená spotřeba nebo ztráty železa chronickým (okultním či 

zjevným) krvácením do trávicího traktu. (9) 

Důsledky deficitu vitaminů a minerálních látek jsou uvedeny v tabulce (Tab. 3). 

Tab. 3 Klinické projevy deficitu vitaminů a minerálních látek 

Mikronutrient Klinické projevy deficitu 

Vitamin B₁₂  Projeví se s větším časovým odstupem 

(asi 5 let) 

 Megaloblastová makrocytární anemie 

 Demyelinizace neuronů s postižením 

zadních provazců míšních 

 Poruchy kognitivních funkcí 

 Poruchy osobnosti 

 Slabost dolních končetin 

 Anosmie 

 Inkontinence moči a stolice  

Kyselina listová  Zvýšení homocysteinémie 

 Makrocytární anemie 

 Leukopenie 

 Trombocytopenie 

Vitamin D (v kombinaci s nedostatečnou 

resorpcí vápníku a hořčíku) 
 Osteopatie 

 Vyšší riziko fraktur 

 Snížení imunitních funkcí  

Vitamin A  Xeroftalmie 

 Šeroslepost 

 Konjunktivitidy 

 Zvýšené riziko infekce 

 Nadměrná keratinizace epitelu (zejm. 
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dýchacích a močových cest) 

Vitamin E  Spinocerebrální ataxie 

 Poruchy koagulace 

 Hemolytické stavy 

Vitamin K  Prodloužení protrombinového času 

 Koagulopatie 

Selen   Kardiomyopatie 

 Periferní neuropatie 

 Makrocytóza 

 Šedivění vlasů 

 Snížení imunitních funkcí 

 Zhoršení hojení ran 

Zinek  Průjmy, bolesti břicha 

 Blefaritis 

 Xeroftalmie 

 Alopecie 

 Dermatitis 

 Paronychia 

 Glositis 

 Nystagmus 

 Intenční tremor 

 Poruchy růstu 

 Opoždění vývoje 

 Snížení imunitních funkcí 

 Zhoršení hojení ran 

Železo  Mikrocytární hypochromní anemie 

 Snížení fyzické aktivity 

 Únavnost 

 Pokles buněčné imunity 

Vápník  Osteopatie 

 Zvýšení nervosvalové dráždivosti 

 Tachykardie 

 Koagulopatie 

Hořčík  Poškození a spazmy cévní stěny 

 Poruchy elasticity membrán 

 Zvýšení nervosvalové dráždivosti 

 Tetanie 

 Zvýšená citlivost k hlukovým podnětům 

Pokud nelze výživový stav pacienta zlepšit úpravou perorálního příjmu a doplněním 

chybějících faktorů ve formě potravinových doplňků, je nutné rozhodnout o zavedení 

enterální či parenterální výživy. V této práci se dále věnuji podrobnému popisu sondové 

enterální výživy a jejím komplikacím. (5), (10) 
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4. 

Charakteristika enterální výživy 

Podávání enterální výživy je nutné zahájit, pokud se nedaří úpravou diety dosáhnout 

zlepšení nutričního stavu pacienta. Je metodou prvé volby u pacientů v akutní fázi 

onemocnění. Ve většině případů se kombinuje ve formě doplňkové enterální výživy 

s normálním perorálním příjmem, který je vzhledem k onemocnění snížený a nepokrývá 

nutriční potřebu pacienta. Enterální výživa zajistí potřebný přísun živin, vede ke zlepšení 

imunitních funkcí a posiluje odolnost pacienta vůči onemocnění.  

Plná nebo doplňková enterální výživa se uplatňuje s výhodou u pacientů s Crohnovou 

nemocí za účelem navození remise (bowel rest). Tento mechanismus není zcela přesně 

objasněn, ale předpokládá se, že enterální výživa ovlivní střevní permeabilitu a také, že 

pokles obsahu střevních bakterií a jejich antigenů a vyloučení antigenů potravin vede ke 

snížení zánětlivé aktivity. Dalším vysvětlením je i snížení intenzity zánětu navozením 

anabolického stavu. Počáteční nadšení z bowel rest pomocí parenterální a později enterální 

výživy bylo ovšem vystřídáno oslavou účinnosti kortikoidů, imunosupresiv a biologické 

léčby. Enterální nebo parenterální výživa jako primární léčba byly zavrženy. V posledních 

15 letech proběhly v Japonsku studie, které efekt doplňkové enterální výživy v navození a 

udržení remise u Crohnovy nemoci potvrdily. V současnosti se v indikaci dlouhodobého 

udržení remise doporučuje nutriční podpora enterální výživou v dávce 50 % denní 

energetické potřeby. (10) 

Enterální výživou rozumíme podávání farmaceuticky připravených nutričně 

definovaných přípravků do trávicího traktu. Jedná se o skupinu forem nutriční podpory, 

které jsou označeny jako potraviny pro zvláštní lékařské účely a definovány vyhláškou č. 

54/2004 Vyhláška o potravinách určených pro zvláštní výživu a způsobu jejich použití 

(Zákon č. 110/1997 Sb. o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění 

některých souvisejících zákonů).  

Enterální výživa může být indikována pouze při zachovalé funkci trávicího traktu. 

V tomto případě je enterální výživa vždy upřednostňována před výživou parenterální a to i 

v případě, že by ji nebylo možné podávat v množství nutném k pokrytí nutriční potřeby 

pacienta. V takové situaci ji lze s výhodou kombinovat s výživou parenterální. Důvodem 

nutnosti ponechání dodávky alespoň malého množství enterální výživy jsou její 

nezastupitelné výhody. Předně se jedná o přirozenou cestu přívodu živin, prevenci atrofie 

sliznice střeva a udržování střevní bariéry a snížení rizika bakteriálního přerůstání. 

Enterální výživa stimuluje motilitu a představuje substrát pro enterocyty (gut mucosa 

nutrition). Udržuje hepatoportální oběh, tvorbu gastrointestinálních hormonů a prokrvení 

splanchnické oblasti. Výhodou ve srovnání s parenterální výživou je také nižší výskyt 

metabolických, infekčních, septických a trombotických komplikací. V neposlední řadě je 

enterální výživa levnější způsob nutrice v porovnání s výživou parenterální. (11) 

Kontraindikace enterální výživy jsou shrnuty v tabulce (Tab. 4). 
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Tab. 4 Kontraindikace enterální výživy (11) 

Kontraindikace všech forem umělé výživy  Stav, kdy pacient není schopen 

utilizovat živiny a profitovat z nich 

(během nebo bezprostředně po operaci, 

trauma)  

 Šokový stav  

 Laktát nad 3 – 5 mmol/l 

 Těžká hypoxie (pO2 < 50 mmHg) 

 Těžká acidóza (pH < 7,2) 

Absolutní kontraindikace enterální výživy  Náhlá příhoda břišní (mechanická, 

perforační, zánětlivá příčina) 

 Akutní krvácení do gastrointestinálního 

traktu 

 Mechanický ileus 

Relativní kontraindikace enterální výživy 

(podávání enterální výživy pouze v minimálním 

množství za Treitzovu řasu do 1. kličky jejuna) 

 Paralytický ileus 
 Žaludeční atonie 

 Neutišitelné zvracení 

 Těžké průjmy 

 Velké ztráty střevního obsahu píštělemi  

Etické aspekty  Nesouhlas pacienta 

 Neúčelnost podávání enterální výživy 

(terminální fáze onemocnění) 
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5. 

Technika enterální výživy 

Zařízení a nástroje enterální výživy se volí podle individuálních kritérií. Při výběru 

techniky je nezbytné brát ohled na řadu faktorů. Místem zavedení sondy může být 

teoreticky jakákoliv část proximálního úseku gastrointestinálního traktu. Volba závisí na 

posouzení stavu pacienta z hlediska obtížnosti zavádění sondy, stavu vědomí, schopnosti 

spolupráce, rizika refluxu a aspirace. Dalšími kritérii pro výběr techniky jsou rychlost 

přívodu a objem enterální výživy, stupeň peristaltiky, tolerance výživy, klinická stabilita a 

věk pacienta. 
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5. 1. 

Enterální sondy 

Nasogastrická sonda se zavádí v případě, že se předpokládá krátkodobé podávání 

enterální výživy. Za tuto dobu se obvykle považuje 6 – 8 týdnů, ale každý případ je nutné 

posuzovat individuálně s ohledem na faktory uvedené výše. Pro pacienty s nedostatečným 

perorálním příjmem, jejichž stav vyžaduje doplňkovou výživu, je nasogastrická sonda při 

krátkodobém zavedení spíše výhodná, ale je nutné počítat s určitým diskomfortem 

nemocného. Sonda má obvykle širší lumen, částečně překáží v nose a znesnadňuje 

polykání. Absolutní kontraindikací tohoto postupu je riziko gastroezofageálního refluxu, 

zvracení a aspirace. 

V případě uvedených kontraindikací nebo za předpokladu, že bude nutné podávat 

enterální výživu delší dobu, se volí umístění sondy za Treitzovu řasu do první kličky 

jejuna. Cesta zavedení sondy může být nasojejunální nebo perkutánní endoskopickou 

gastrojejunostomií, případně punkční jejunostomií. Toto umístění výrazně snižuje riziko 

refluxu a zvracení s rizikem aspirace a aspirační pneumonie, protože pokud je trávicí trakt 

průchodný, je peristaltika distálně od Treitzovy řasy vždy aborální. Výhodou nazojejunální 

sondy je užší lumen, sonda tolik nepřekáží v nose a krku a nehrozí polohové trauma. Při 

aplikaci výživy touto formou je také předností, že v žaludku nezůstává reziduum, nemocný 

neztrácí chuť k jídlu a kombinace s běžným perorálním příjmem bývá úspěšná. V případě 

nutnosti dlouhodobého či trvalého podávání enterální výživy se zavádí punkční 

gastrostomie, nejčastěji perkutánní endoskopická gastrostomie (PEG) či 

gastrojejunostomie (PEG-J). Další možností je výživový knoflík (feeding button – FB). 

(11), (12) 

Vzhledem k dynamickému a inovativnímu pokroku v technologii výroby enterálních 

sond, jsou v současné době k dispozici materiály s daleko výhodnějšími vlastnostmi, než 

tomu bylo dříve. Původní materiály (latex, guma a polyvinilchlorid) byly tuhé, široké a 

nepohodlné. Sondy z těchto materiálů rychle ztvrdly a způsobovaly tlakové nekrózy 

v nose, jícnu a žaludku. Nyní se používají enterální sondy vyrobené ze silikonové pryže a 

polyuretanu. Výhodou je užší lumen, větší pružnost a měkkost. Polyuretan je pevnější a 

sondy mívají širší lumen a jsou méně poddajné než sondy vyrobené ze silikonu, které jsou 

měkčí a příjemnější.  

Volba typu a materiálu sondy je závislá na více faktorech, především na úkolech, které 

má sonda splňovat. Základními parametry jsou délka enterální sondy a její průměr. 

Nasojejunální sondy pro dospělé pacienty dosahují délky 132 cm. Vnitřní průměr sondy se 

uvádí v jednotkách French (1 F = 0,33 mm) nebo Charriere (1 Ch = 0,33 mm). Sondy 

s užším lumen mají průměr 5 – 9 F (Ch). Komplikací užšího lumen může být vyšší riziko 

ucpání. Úzká sonda také vyžaduje vyšší tlak k zajištění průtoku. Pro komfort pacienta je 

přesto vhodné volit co nejmenší průměr sondy. (13) 



18 

5. 2. 

Zavádění enterální sondy 

Způsobů zavedení nazojejunální sondy je více. V současné době se sonda zavádí 

nejčastěji endoskopicky nebo pod skiaskopickou kontrolou. Původně často užívaná metoda 

zaplavání sondy, kdy je sonda spontánně zatažena za Treitzovu řasu do první kličky jejuna, 

je dnes používána méně. Některé sondy jsou pro snadnější zavádění a udržení v pozici 

opatřeny na konci přídatnými zařízeními v podobě závaží, balonků, magnetů nebo chlopní. 

Studie potvrdily, že u polyuretanových sond nehraje přítomnost závaží z hlediska 

usnadnění průchodu pyrolem a udržením sondy v pozici významnou roli. Naopak u 

měkkých silikonových sond je závaží výhodné. Hmotnost závaží je 3 – 7 g a jako materiál 

se používá inertní tungsten, méně často nerezová ocel. (5) Systém tažných balonků 

zahrnuje dva malé balonky umístěné na distálním konci sondy. Balonky se rozepnou a 

peristaltickými pohyby jsou posunovány transpyrolicky do duodena a jejuna. Balonek 

umístěný distálně je přilepen stravitelným lepidlem, které se rozpustí a balonek vyjde se 

střevním obsahem z těla. (13) 

Zavádění nazojejunální sondy nebývá za normálních okolností bolestivé, ale u naprosté 

většiny pacientů se jedná o zákrok nepříjemný. Před samotným výkonem je nutné 

minimalizovat obavy a strach pacienta názorným popisem výkonu, nácvikem techniky 

dýchání a polykání během zavádění sondy a nezbytné je také upozornění na případné 

komplikace. 

Nasojejunální sonda je zaváděna nosní dutinou, kde dochází k dráždění vláken 

čichového nervu. Distální část sondy pak postupuje do faryngu. Průchod sondy 

orofaryngem je pro pacienta nejvíce nepříjemnou fází, protože naléhání sondy na zadní 

stěnu orofaryngu vyvolává polykací a dávivý reflex. Rizikovou oblastí z hlediska 

nesprávného zavedení sondy do dýchacích cest je vchod do laryngu. Vhodné je vyzvat 

pacienta, aby polknul nebo vypil menší množství tekutiny, což vyvolá uzavření epiglottis a 

tím se zamezí vstupu sondy do trachey. Sonda dále prochází jícnem (25 cm), který se 

v několika místech zužuje. Zúžení se nachází v oblasti mezi chrupavkou prstencovou a 

páteří, v místě přiložení aorty (nekonstantní), v místě sevření s levostranným bronchem a 

sestupnou aortou a v hiatus oesophageus bránice. Sonda je dále sunuta v místě kardie do 

žaludku a poté do tenkého střeva. Lokalizace sondy ve střevě závisí na faktorech 

popsaných v předchozích kapitolách. 

5. 2. 1. Endoskopická metoda 

Endoskopická technika využívá při zavádění sondy dostatečně dlouhý vodicí drát (2 -3 

m), který umožňuje pohodlné umístění sondy do duodena. Vodiče jsou vyrobeny 

z nerezové oceli, silonu nebo jsou pokryty teflonem či lubrikantem a jsou umístěny 

v lumen sondy. Riziko poranění měkkých tkání vodičem je minimalizováno přítomností 

zarážky, která brání posunu vodiče za konec sondy. Úsek několik centimetrů proximálně 

od distálního konce sondy může být opatřen mnohočetnými postranními otvory, jejichž 
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přítomnost zabraňuje zpětnému toku sekretu a sražení enterální výživy v sondě. Podobně 

může zabránit ucpání také větší otvor na boční straně sondy. Pokud je sonda umístěna tak, 

že naléhá na sliznici, uplatní se s výhodou konstrukční řešení, kdy jsou ve stěně sondy 

umístěny dva otvory přímo proti sobě. (13) 

Techniku zavedení nazojejunální sondy musí ovládat veškerý zdravotnický personál na 

endoskopickém pracovišti. Základem je správná manipulace s vodičem a sondou a znalost 

techniky oronazální konverze (přetažení sondy vyvedené ústním otvorem pomocí 

infuzního setu dutinou nosní a zevním nosem). Zavádění provádí gastroenterolog za 

asistence sestry. 

Sestra provádí přípravu gastroskopu s pracovním kanálem 2,8 – 3,5 mm, propláchnutí 

pracovního kanálu gastroskopu sterilním jedlým olejem, přípravu jejunální sondy, 

zavedení vodiče do sondy, přípravu infuzního setu k oronazální konverzi a ustřižení konců 

infuzního setu. Po edukaci pacienta a jeho přípravě na výkon (kontrola dutiny ústní, lokální 

anestezie dutiny ústní, případně vyjmutí umělého chrupu), je pacient polohován na levém 

boku. Přívod kyslíku je zajištěn pomocí kyslíkových brýlí. Lékař ordinuje premedikaci 

(nejčastěji anxiolytikum Apaurin 10 mg i.v. a spasmolytikum Buscopan 20 mg i.v.). Sestra 

provádí monitoraci pacienta pulzním oxymetrem. 

Lékař zavádí gastroskop dutinou ústní až do sestupné části duodena na místo 

společného vyústění ductus choledochus a ductus pancreaticus (Vaterská papila). 

Nazojejunální sondu umístí co nejdále za distální konec gastroskopu. Sestra vytahuje ze 

sondy vodič a současně lékař vytahuje endoskop a přitom opačným pohybem zasouvá 

sondu, aby nezměnila polohu. Po vytažení vodiče a endoskopu sestra fixuje pomocí prstů 

sondu u otvoru dutiny ústní pacienta a lékař provlékne nosem upravený infuzní set do 

dutiny ústní a otvorem dutiny ústní zevně. Poté lékař protáhne konec sondy z dutiny ústní 

infuzním setem nosní dírkou zevně. Sestra důkladně zajistí sondu adhezivními náplastmi u 

vstupu do nosní dutiny. Následně je provedena kontrola vitálních funkcí pacienta a 

kontrola polohy sondy (viz. kapitola 5.3. Kontrola polohy sondy). (14), (15) 

5. 2. 2. Zavedení sondy pod skiaskopickou kontrolou 

Tato metoda zavedení sondy je doprovázena skiaskopickým zobrazením RTG obrazu. 

Zobrazení neprobíhá kontinuálně, ale v pulzním režimu za nízkých hodnot mA/s, což 

významně snižuje radiační zátěž pacienta. 

5. 2. 3. Metoda zaplavání  

Spontánní zaplavání sondy je založeno na využití peristaltiky trávicího traktu. Před 

zavedením sondy sestra aplikuje na zadní část dutiny ústní a kořen jazyka slizniční 

anestetikum. Sonda je potřena mesocainovým gelem. Jakmile je sonda s vodičem zavedena 

dutinou nosní do žaludku, zkontroluje se její poloha insuflací za současné askultace. 

Provede se fixace sondy ke kořeni nosu, aby nedošlo k jejímu vytažení. Sestra poté 

vytáhne vodič. Pro snadnější nasměrování sondy k pyrolu je vhodné, aby pacient ležel na 
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pravém boku. Infuzním setem připojeným na konci enterální sondy je aplikován 

fyziologický roztok rychlostí 100 ml/hod. Po 20ti minutách jsou do sondy aplikovány 2 ml 

olivového oleje, což usnadní opětovné zavedení vodiče. Sonda s vodičem je postupně 

posouvána o 10 – 15 cm každých 15 – 20 min, přičemž je nutné vodič opakovaně 

vytahovat a zavádět. Po každém vytažení vodiče se do sondy aplikuje 20 ml 

fyziologického roztoku pro vyrovnání případné kličky. Pokud přesto dojde při manipulaci 

s vodičem k odporu z důvodu vzniklé kličky, je nezbytné sondu povytáhnout a nechat 

zaplavovat dalších 20 minut. Před tímto výkonem ordinuje lékař pacientovi prokinetika. 

Bezpečnější je podobná metoda, kdy se sonda zaplavuje neustále spolu s vodičem a tím se 

snižuje riziko jejího zauzlení při opakovaném vytahování vodiče. (15)  

5. 2. 4. Perkutánní endoskopická gastrostomie a gastrojejunostomie 

Perkutánní endoskopická gastrostomie (PEG) je metoda, při které se zavádí speciální set 

s nutriční sondou pod endoskopickou kontrolou břišní stěnou do žaludku. U pacientů 

s Crohnovou nemocí, u nichž se předpokládá nutnost dlouhodobého nebo doživotního 

podávání enterální výživy se volí perkutánní endoskopická gastrojejunostomie (PEG-J). Při 

endoskopické gastrojejunostomii se zavádí sonda přes gastrostomii do jejuna. 

Před zákrokem je nezbytná dostatečná edukace pacienta. Pacient musí být před 

výkonem nalačno (12 hodin) a mít zajištěný žilní přístup periferní žilní kanylou (případně 

CŽK). Pacientovi jsou vyšetřeny koagulační parametry, které musí být ve fyziologických 

mezích. Pacient může být kryt antibiotiky, ale jejich rutinní aplikace není nutná. Zákrok se 

provádí u dospělých v analgosedaci (obvykle midazolam nebo diazepam), u dětí v celkové 

anestezii.  

Existuje více technik zavedení PEG. Nejčastěji používaná je metoda pull (popsaná 

Gauderem a Ponskim). Před výkonem je provedena lokální anestezie (mezocain 1%) a 

chirurgická dezinfekce břicha a dolní oblasti hrudníku. Do žaludku je zaveden gastroskop a 

je provedeno diafanoskopické prosvícení břišní stěny. Palpačně se určí nejvhodnější místo 

pro zavedení sondy. Kanylou je provedena punkce žaludku a jejím lumen je do žaludku 

zaveden vodič. Konec vodiče je pomocí bioptických klíštěk nebo polypektomické kličky 

vytažen spolu s gastroskopem dutinou ústní ven. Na vodič je pak navázána gastrostomická 

sonda, která je tahem vodiče protahována břišní stěnou až do chvíle, kdy se v žaludku 

nezafixuje vnitřním fixačním diskem. Sonda je pak fixována ke kůži. (16) 

Metoda push (popsaná Russellem) je přímá metoda s fixací sondy v žaludku balonkem. 

Po lokální anestezii a dezinfekci břicha je za endoskopické kontroly provedena punkce 

žaludku jehlou. Touto jehlou je do žaludku zaveden Seldingerův drát. Po vyjmutí jehly je 

do žaludku otáčivými pohyby za pomoci drátu zaveden dilatátor. Drát a trokar jsou pak 

odstraněny a je zaveden balónkový katétr. Balónek se naplní vodou a poté je oddělena 

naplňovací kanyla od katétru. Katétr s ovládací destičkou je po lehkém tahu připevněn na 

kůži. (17) 
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U perkutánní endoskopické gastrojejunostomie je vnitřkem gastrostomie zavedena 

tenká sonda za Treitzovu řasu do první kličky jejuna. Pro umístění PEG-J je zaváděná 

sonda dostatečně dlouhá na to, aby přes PEG prošla za pyrolus. Konec sondy je potom 

zachycen bioptickými kleštěmi endoskopu a sonda je tlačena co nejdále do duodena. Určitá 

délka sondy je ponechána v žaludku, aby peristaltika umožnila vytáhnout konec za 

Treitzovu řasu. I když je tento postup jednoduchý, jeho hlavní nevýhodou je riziko návratu 

sondy zpět do žaludku během odnímání gastroskopu. (18) 

Po zavedení PEG (PEG-J) je nutné monitorovat pacienta první 3 hodiny každých 15 

minut, pokud je stabilní tak další 3 hodiny po 30 minutách. V případě, že se nevyskytnou 

komplikace, monitoruje se pacient dalších 12 hodin po 6 hodinách. Kontroluje se teplota, 

krevní tlak, dechová frekvence, saturace pO₂, bolest, nevolnost a možné prosáknutí 

obvazu. (11), (19), (20), (21), (22), (23) 
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5. 3. 

Kontrola polohy sondy 

S ohledem na bezpečnost pacienta je nezbytné, aby byla poloha zavedené sondy pečlivě 

zkontrolována. Závažnou komplikací při nesprávné poloze může být aspirace a riziko 

pneumonie a respiračního selhání. Nejspolehlivější metodou kontroly správného umístění 

radioopaktní sondy je rentgenový snímek nebo skiaskopie. Pro tento účel se však 

radiologické vyšetření nedoporučuje jako rutinní metoda.  

Všechny ostatní (ekonomicky a s ohledem na zatížení pacienta) méně náročné metody 

kontroly pozice sondy jsou pouze podpůrné a ne ve všech případech spolehlivé. Za 

nejspolehlivější neradiologickou metodu kontroly umístění sondy se považuje odsátí 

malého množství sekretu (0,5 – 1 ml) stříkačkou (20 ml) napojenou na sondu a změření 

hodnoty pH pomocí pH indikátoru. Pro tyto účely se použití lakmusového proužku 

nedoporučuje z důvodu nedostatečné citlivosti k rozeznání hodnoty pH. Velmi kyselé 

hodnoty pH v rozmezí 0 – 4 ukazují na umístění sondy v žaludku. Hodnoty pH v rozmezí 4 

– 6 ukazují na umístění sondy v duodenu či jejunu, toto umístění také potvrzuje zlatožlutá 

nebo hnědozelená barva aspirovaného obsahu. Hodnoty pH v rozmezí 6 – 8 svědčí o 

nesprávném umístění sondy v dýchacích cestách. Před aspirací je nutné vyčkat nejméně 

jednu hodinu po předchozím podání výživy nebo léků a poté sondu pročistit 20 – 30 ml 

vzduchu. Po aspiraci se sonda propláchne 30 ml vody. (24), (25) 

Další možností kontroly polohy sondy je insuflace malého množství vzduchu (5 – 20 

ml) a současná askultace v levém horním břišním kvadrantu. Tato metoda také není vždy 

spolehlivá, protože k registraci probublání vzduchu může dojít i při poloze sondy 

v dýchacích cestách (přenos zvuku z hlavního bronchu do epigastria), jícnu nebo žaludku. 

Podobnou metodou je také umístění proximálního konce sondy do nádoby s vodou a 

pozorování unikajících vzduchových bublin, což má ukázat na nesprávné umístění sondy 

v dýchacích cestách. K úniku vzduchových bublin může ale dojít i ze žaludku a 

naopak k úniku dojít nemusí vůbec, přestože je sonda chybně zavedena do dýchacích cest a 

její konec je zaklíněn v bronchiolu. (26) 

Umístění sondy se musí kontrolovat: (24) 

 po prvním zavedení 

 před aplikací výživy nebo léků 

 po orofaryngeálním odsávání 

 minimálně jednou denně při kontinuálním podávání výživy 

 při dyskomfortu pacienta 

 při kašli, dávení nebo zvracení 

 při změně délky sondy 

 při výskytu známek dislokace 
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5. 4. 

Ošetřování zavedených sond 

Zdravotnický personál a pacient (nebo osoby o pacienta pečující) musí být náležitě 

proškoleni v péči o zavedenou nutriční sondu.  

Před a po jakékoli manipulaci se sondou se provede dezinfekce rukou. Nazoduodenální 

sonda musí být vždy před aplikací výživy zkontrolována (poloha, fixace, případné 

poškození). Sondu je nutné propláchnout před podáním výživy a po ní sterilní vodou, čímž 

lze předejít její kolonizaci nebo obstrukce. Pokud je výživa aplikována kontinuálně, je 

nutné sondu proplachovat každé 4 hodiny. Ovocné šťávy nebo ovocné čaje jsou pro účel 

proplachu nevhodné z důvodu rizika vyvločkování bílkovin v sondě a následného ucpání. 

Sondu je nutné propláchnout také po aplikaci léků, aby se předešlo mechanickému ucpání 

nebo vysrážení enterální výživy. (5), (15) 

Okolí zavedení PEG sondy se v prvních dvou týdnech ošetřuje každý den jako 

chirurgická rána a po dobu 4 – 6 týdnů se provádí otáčení (o 360°) a zanořování sondy (o 1 

– 2 cm), aby se správně vytvořil gastrokutánní kanál. Po této době stačí kontrola a 

manipulace 1 – 2krát týdně. V prvních dnech a v případě komplikací se může zevní disk 

podkládat nastřiženým mulovým čtvercem, jinak to není nutné. Je důležité věnovat 

pozornost správné poloze fixačního zařízení. Pokud je fixace příliš volná, hrozí únik 

výživy do okolí a riziko infekce.  

Technika převazu a manipulace s PEG: 

 Za stálého mírného tahu za sondu uvolnit fixační svorku a úchyty zevního 

disku 

 Všimnout si značek na sondě, usnadní to návrat zevního disku do původní 

polohy 

 Posunout zevní disk asi 5 cm od stěny břišní 

 Zkontrolovat, očistit a omýt místo vpichu a obě strany zevního disku 

 V prvních dnech nebo v případě komplikací místo vpichu dezinfikovat a zevní 

disk vypodložit nastřiženým mulovým čtvercem 

 Za stálého mírného tahu za sondu posunout zevní disk zpět ke kůži 

 Uzavřít úchyty zevního disku a fixační svorku 

 Mírným tahem sondy zkontrolovat, zda zevní disk dosedá na kůži (mezi kůží a 

zevním diskem není vůle) 

Ošetřovatelská péče po zavedení PEG-J je obdobná jako péče o PEG s rozdílem, že 

výživu lze do PEG aplikovat až po 12 – 24 hodinách úplného lačnění. Výživu do PEG-J je 

možné aplikovat ihned. U PEG-J se po zavedení neprovádí otáčení. (17), (20) 
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5. 5. 

Technika a režim podávání sondové enterální výživy 

Sondová enterální výživa se do duodena nebo jejuna podává pomocí enterální pumpy, 

která zajišťuje bezpečné a přesné dávkování. Také umožňuje použití tenké sondy a 

přípravků různého objemu a viskozity. Enterální pumpa pracuje většinou na principu 

peristaltiky (průtok reguluje peristaltický rotační mechanismus). Velké enterální pumpy 

používané u ležících pacientů jsou napájeny ze sítě. Malé enterální pumpy pro mobilní 

pacienty jsou vybaveny baterií a nabíječkou. Pumpy jsou také obvykle opatřeny digitálním 

ovládáním dávkování a optickou i akustickou signalizací ukončení infuze, vybití 

akumulátoru a signalizací případné poruchy (mechanická obstrukce enterální sondy, 

odchylka od nastaveného objemu enterální výživy a skutečně podaného objemu, 

zavzdušnění přívodního setu). Poruchy jsou současně zaznamenány do paměti přístroje.  

Režim podávání sondové enterální výživy prostřednictvím enterální pumpy může být 

interminentní, kontinuální nebo kontinuální noční. 

Interminentní podávání: U tohoto režimu, který trvá celých 24 hodin, se střídají 

intervaly kontinuální aplikace výživy (3 hodiny) a pauzy bez podávání výživy (2 hodiny). 

Výhodou je určitá volnost pacienta a efektivita využití živin.  

Kontinuální podávání: Enterální výživa se podává bez přerušení konstantní rychlostí 

nejméně 20 hodin, někdy s noční pauzou (4 hodiny). Tento režim je vhodný u 

hospitalizovaných pacientů. Plynulý přívod přípravku enterální výživy předchází 

nadýmání, průjmu a dumping syndromu. Výhodou je přesné dávkování i při malých 

objemech a dosažení vyššího energetického příjmu. 

Kontinuální noční podávání: Enterální výživa je aplikována kontinuálně ve večerních a 

nočních hodinách, aby měl pacient interval alespoň 8 hodin na volnou pohybovou aktivitu. 

Tento režim je vhodný pro pacienty na domácí enterální výživě. (11), (13), (17), (27) 

Po zavedení nasojejunální sondy nebo PEG/PEG-J je nezbytné přizpůsobit dávkování 

individuální snášenlivosti pacienta. Dle tolerance a schopnosti adaptace pacienta se 

postupně dávky po 24 hodinách zvyšují. V případě komplikací je nutné dávky opět snížit a 

pokusit se o navýšení po dalších 24 hodinách bez komplikací. 

Startovací režim kontinuálního podávání enterální výživy je 20 - 25 ml/hod. Dle 

tolerance se dávka zvyšuje každý den o dalších 25 ml až na 100 – 150 ml/hod. Postup 

zahájení enterální výživy je uveden v tabulce (Tab. 5) 
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Tab. 5 Postup zahájení enterální výživy (28) 

Den Objem Rychlost podání 

1. 500 ml 20 – 25 ml/hod  

2. 1000 ml 50 ml/hod 

3. 1500 ml 75 ml/hod 

4. 2000 ml 100 ml/hod 

5. 2500 ml 125 ml/hod 

Po týdnu maximální rychlost 

150-200 ml/hod 
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5. 6. 

Přípravky sondové enterální výživy 

K léčbě malnutrice se u idiopatických střevních zánětů používají nejčastěji polymerní 

přípravky enterální výživy (nutričně definované diety či diety s definovaným složením 

živin). Složení těchto vysokomolekulárních roztoků je standardizováno a odpovídá 

fyziologickým potřebám organismu. Tyto přípravky je možné používat dlouhodobě i jako 

jediný zdroj výživy. Jednotlivé živiny v roztoku jsou původní formě (intaktní proteiny, 

polysacharidy a LCT tuky). Vedle makronutrientů obsahují přípravky vitaminy, minerály a 

stopové prvky. Pokud není u pacienta vysoká aktivita zánětu, je vhodné podávat přípravky 

s obsahem rozpustné vlákniny, jako substrátu pro fyziologickou mikroflóru, která štěpí 

nestravitelné polysacharidy na mastné kyseliny s krátkým řetězcem (SCFA). SCFA (acetát, 

propionát, butyrát) mají protektivní účinky na sliznici střeva (výživa kolonocytů). 

Modifikované přípravky enterální výživy se od standardních polymerních přípravků 

mohou lišit obsahem energie, mírou rozštěpení bílkovin na peptidy, složením tuků, 

obsahem vlákniny a dalších látek. V době relapsu u Crohnovy nemoci je vhodné podávat 

přípravky s částečně hydrolyzovanými bílkovinami pro snazší resorpci a až s 50% podílem 

MCT. Stimulačně na imunitní reakci ve střevě mohou působit i přípravky imunomodulační 

obohacené glutaminem, argininem, n-3-MK či nukleotidy.  

Většina přípravků pro sondovou výživu má izokalorický energetický obsah 1 kcal v 1ml 

roztoku. Speciální hyperkalorické přípravky mají energetický obsah až 2,5 kcal v 1ml 

roztoku. Obsah energie a živin u vybraných přípravků jsou uvedeny v tabulkách (Tab. 6, 

Tab. 7). Osmolarita roztoků je obvykle 240 - 400 mOsm/l. 

Oligomerní přípravky enterální výživy jsou chemicky definované nízkomolekulární 

roztoky, které obsahují aminokyseliny či oligopeptidy, mono- nebo disacharidy a MCT 

tuky, které jsou doplněny esenciálními mastnými kyselinami ve formě LCT. Nevýhodou 

oligomerů je horší palatabilita a vyšší osmolarita 400 – 600 mOsml/l (s rizikem průjmů). 

Tyto přípravky jsou vždy bezezbytkové. Původně se předpokládal jejich pozitivní efekt u 

floridního stadia Crohnovy nemoci, ale v současné době se i u těchto pacientů 

upřednostňuje polymerní výživa. (11) 
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Tab. 6 Rozdělení přípravků pro sondovou enterální výživu (29) 

Skupina přípravků Komerční přípravky Denzita energie 

(kcal/ml) 

Obsah bílkovin 

(g/500 ml) 

standardní Nutrison Standard 1,0 20 

Fresubian Original 1,0 20 

Isosource Standard 1,0 20 

Nutricomp Standard 1,0 19 

s vlákninou Isosource Fiber 1,0 19 

Nutrison Multifibre 1,0 20 

Fresubin Original Fibre 1,0 19 

Jevity 1,0 20 

vysokoproteinové Nutrison Protein Plus Multifibre 1,25 31,5 

Nutrison Advanced Protison 1,25 37,5 

Fresubin HP Energy 1,5 37,5 

Jevity Plus HP 1,3 40,65 

vysokoenergetické a 

vysokoproteinové 

Isosource Energy 1,6 28,5 

Novasource Forte 1,5 30 

Nutrison Energy 1,5 30 

Fresubin Energy 1,5 28 

Osmolite HiCal 1,5 31,35 

Nutricomp Energy 1,5 37,5 

diabetické Diason Low Energy 0,75 16 

Diben 1,0 22,5 

Novasource Diabetes 1,0 20 

Novasource Diabetes Plus 1,2 30 

oligomerní Peptisorb 1,0 20 

Survimed OPD 1,0 22,5 

Novasource Peptide 1,0 19 

speciální Intestamin 0,5 42,5 

Novasource Start 0,75 25 

Novasource Gl control 1,0 20,5 

Cubison 1,0 27,5 

Fresubin Hepa 1,3 20 

imunomodulační Impact Enteral 1,0 28 

Reconvan 1,0 27,5 

Supportan 1,5 50 
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Tab. 7 Obsah energie a hlavních živin v objemu 500 ml vybraných přípravků enterální sondové 

výživy (29) 

 Energie 

(kcal) 

Bílkoviny 

(g) 

Sacharidy 

(g) 

Tuky (g) 

Nutrison Standard 500 20 61 20 

Fresubin Original 500 19 69 17 

Isosource Standard 525 20,5 71 17,5 

Nutrison Multifibre 500 20 61 20 

Fresubin HP Energy 750 37 85 29 

Isosource Energy 800 28,5 100 31 

Nutrison Prot Plus Multifibre 625 31,5 70 24,5 

Diason Low Energy 375 16 42 16 

Novasource Diabetes Plus 600 30 60 16,5 

Cubison 500 27,5 63 16 

Peptisorb 500 20 88 8,5 

Jevity 500 20 70,25 17,35 

Jevity Plus HP 655 40,65 72,5 21,65 

Osmolite HiCal 750 31,35 101,8 24,55 

Nutricomp Standard 500 19 69 16,5 

Nutricomp Energy 750 36 94 25 
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6. 

Komplikace sondové enterální výživy 

Komplikace sondové enterální výživy jsou v porovnání s výživou parenterální méně 

časté a méně závažné, což je také jedna z mnoha výhod podávání výživy přímo do 

gastrointestinálního traktu (výhody enterální výživy jsou uvedeny v kapitole 4. 

Charakteristika enterální výživy). I přesto se můžeme u sondové enterální výživy setkat 

s komplikacemi, které mohou ohrozit pacienta na životě. 

Výskyt komplikací lze minimalizovat pečlivou monitorací hospitalizovaného pacienta a 

v případě pacienta s domácí enterální výživou jeho dostatečnou edukací o aplikaci 

enterální výživy a v ošetřovatelské péči o sondu. 

Komplikace enterální výživy lze rozdělit do několika skupin. Skupiny se mohou 

překrývat ve smyslu, že některé komplikace náleží do více skupin současně. 

Komplikace enterální výživy: 

 komplikace při zavádění enterální sondy 

 mechanické komplikace 

 gastrointestinální komplikace 

 nutriční a metabolické komplikace 

 infekční komplikace 

Tab. 8 Komplikace enterální výživy 

Mechanické komplikace  nesprávné zavedení sondy 

 dislokace sondy 

 obturace sondy 

 zkroucení, zauzlení sondy 

 poškození sondy vč. perforace 

 eroze a vředové léze v průběhu sondy 

 komplikace PEG (dislokace, burried 

bumper syndrom, dekubitální vředy) 

Gastrointestinální komplikace  reflux s rizikem aspirace 

 průjem 

 nauzea a zvracení 

 bolesti břicha 

 nadýmání 

 obstipace 

 malabsorpce 

 ileózní stav 

 laktózová intolerance 

 krvácení do GIT 

Nutriční a metabolické komplikace  nedostatečné nutriční zajištění 

 porucha metabolismu vápníku, hořčíku, 

fosforu 

 porucha vodního hospodářství, 

hypovolémie (tube-feeding syndrom) 



30 

 hyperosmolární stav 

 edémy 

 hyperglykémie, hypoglykémie 

 dumping syndrom 

 malnutrice 

 obezita 

Infekční komplikace  mikrobiální kontaminace 

 kolonizace sondy 

 infekce v okolí sondy 

 septický stav 

 infekce paranasálních dutin při zavedení 

sondy 

 aspirační bronchopneumonie 

 infekční komplikace PEG (infekce 

vstupu gastrostomie, absces, flegmóna, 

akutní peritonitida)  
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6. 1. 

Komplikace při zavádění enterální sondy 

Jedná se o komplikace spojené se zaváděním enterální sondy. Pro předcházení 

úzkostných stavů a nepříjemných vjemů pacienta se aplikují dle ordinace lékaře 

anxiolytika, analgetika a lokální anestetika. Častou komplikací při zavádění sondy je 

iritace nazofaryngeální oblasti a případná epistaxe. Komplikací, se kterou se setkáme 

vzácně, je anafylaktická reakce na zavedení cizího tělesa do gastrointestinálního traktu. 

Závažnou, ale velice vzácnou komplikací, je perforace dýchacích cest, ezofagu, žaludku 

nebo tenkého střeva. Tento stav může být výsledkem neadekvátní snahy o zavedení sondy 

s vodičem i přes odpor nebo výsledkem pokusu o zprůchodnění ucpané nebo zauzlené 

sondy vodičem. Základním preventivním opatřením vzniku perforace je pravidlo nikdy 

nezavádět sondu proti odporu. Riziko poranění nebo perforace stěny gastrointestinálního 

traktu lze také minimalizovat používáním vhodných vodičů a dostatečnou lubrikací 

enterální sondy. Význam v prevenci těchto komplikací má dostatečná edukace pacienta 

před výkonem a jeho spolupráce. 

Pokud je zaváděna velmi tenká a flexibilní sonda, je velmi častou komplikací její 

zkroucení nebo zauzlení. V takovém případě je nutné sondu povytáhnout a postup 

opakovat (kapitola 5.2. Zavádění enterální sondy). 

Závažnou komplikací, ke které může při zavádění enterální sondy dojít, je její 

nesprávné umístění. Polohu sondy je proto nutné vždy zkontrolovat (kapitola 5.3. Kontrola 

polohy sondy). Správné zavádění a umístění sondy usnadní, pokud během zavádění pacient 

polyká malé množství vody. Také je důležité zvolit vhodný vodič umístěný uvnitř sondy. 

U pacientů bez poruchy vědomí se nesprávné zavedení sondy do dýchacích cest obvykle 

projeví dušností, kašlem či neschopností mluvit. Jedná-li se o pacienta s poruchou vědomí, 

nemusí se příznaky aspirace po intratracheálním podání enterálního přípravku vůbec 

projevit. Jestliže se vzniklý stav okamžitě neřeší, hrozí asfyxie a porucha vitálních funkcí. 

Zavádění perkutánní endoskopické gastrostomie nebo gastrojejunostomie je, ve 

srovnání s provedením tohoto výkonu chirurgicky, spojeno s menším výskytem 

komplikací. Sondy jsou pacienty obvykle velmi dobře snášeny. Přesto může dojít i po 

endoskopickém zavedení sondy k peritonitidě, vzniku píštěle, k dislokaci sondy nebo 

těsnícího knoflíku, u PEG k riziku aspirace a pneumonie. Malnutrice nebo přítomnost 

zánětlivého procesu v břiše stejně jako další faktory (např. koagulopatie) riziko komplikací 

při zavádění PEG/PEG-J zvyšují. Komplikace spojené se zaváděním sondy PEG jsou 

uvedeny v tabulce (Tab. 9). (19), (30) 

Tab. 9 Komplikace spojené se zaváděním sondy PEG 

Komplikace Příčina 

Plicní aspirace Nadměrná sedace pacienta nebo nadměrná 

insuflace vzduchu do žaludku 

Krvácení v místě punkce břišní stěny Abnormální koagulace nebo příliš těsná fixace 

disku způsobující krvácení vnější stěny žaludku  



32 

Peritonitida Pronikání žaludečního obsahu do peritoneálního 

prostoru  

Pneumoperitonitida Únik vzduchu do peritonea způsobující bolest 

Únik střevního obsahu intra-abdominálně Perforace tlustého střeva (obvykle colon 

transversum) 

Vnitřní krvácení a únik žluči Punkce jater 

Chybné umístění disku v tlustém střevě Punkce tlustého střeva 

Infekce  Kontaminace vybavení pro zavedení PEG 

a/nebo nedostatečná hygiena dutiny ústní 
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6. 2. 

Mechanické komplikace 

K mechanickým komplikacím řadíme obturaci sondy nebo její zauzlení, dislokaci 

sondy, poškození sondy, odchod sondy per vias naturales, poškození sliznice 

gastrointestinálního traktu a komplikace vzniklé v souvislosti s přívodním setem a 

enterální pumpou. Nejčastějšími komplikacemi z uvedených jsou obturace a dislokace 

sondy. 

6.2.1. Ucpání enterální sondy 

Hlavní příčiny ucpání enterální sondy jsou uvedeny v tabulce (Tab. 10)  

Tab. 10 Příčiny ucpání enterální sondy (13) 

 Použití neodpovídajícího typu přípravku enterální výživy vzhledem k malému vnitřnímu 

průměru sondy 

 Rozdrcené léky podávané sondou 

 Léky s výrazně kyselou nebo alkalickou reakcí, které způsobí vysrážení přípravku enterální 

výživy 

 Zanedbání péče o sondu (nepropláchnutí sondy po jejím použití) 

Vysrážení přípravků enterální výživy v sondě může být (kromě podávání některých léků 

sondou) způsobeno také průnikem kyselého prostředí a proteolytických enzymů z žaludku 

do lumen sondy. Toto riziko je významně sníženo při umístění sondy v tenkém střevě, kde 

je za fyziologických podmínek hodnota pH mírně alkalická.  

Základním preventivním opatřením snižujícím riziko ucpání enterální sondy je její časté 

proplachování dostatečným množstvím vody nebo izotonického roztoku. Sonda musí být 

propláchnuta vždy před a po podávání enterální výživy interminentním způsobem a v 

případě kontinuálního podávání každé 4 hodiny. Proplach sondy je nezbytný po podání 

léků v jakékoli formě – v práškové, rozdrcené i tekuté formě (z důvodu možné kyselé nebo 

alkalické reakce). Vedle ucpání sondy může její nedostatečné proplachování vést 

k mikrobiálnímu růstu a kolonizaci sondy. 

Volba správného a efektivního postupu pro řešení obstrukce enterální sondy závisí na 

charakteru materiálu, který způsobil ucpání a také na tom, v jaké délce byla sonda ucpána. 

Sraženinu je možné ze sondy vytlačit opakovanou aplikací ohřáté vody injekční stříkačkou 

(10 ml). Při této metodě je nutné postupovat opatrně, aby tlak byl velmi mírný a nedošlo 

k poškození nebo dokonce roztržení sondy. Sraženinu je možné ze sondy uvolnit také 

pomocí vodiče, ale tento způsob je spojený s určitým rizikem perforace žaludku nebo střev 

a vyžaduje velkou obezřetnost a zkušenost.  

Další možností, zejména v případě částečné okluze sondy, je sraženinu rozpustit pomocí 

mikropeletů pankreatických enzymů (chymotrypsin, papain) a natrium bikarbonátu. 

Roztok se aplikuje do sondy a ponechá po dobu přibližně 3 -4 hodin. Roztoky je nutné 

několikrát vyměňovat. (28), (31)  
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Pokud je příčinou obstrukce sondy její zkroucení nebo zauzlení, provede se dle situace 

její repozice nebo vytažení a nové zavedení. 

6.2.2. Dislokace enterální sondy 

K dislokaci sondy může dojít kašlem, zvracením, dávením nebo úmyslným či 

nechtěným vytažením sondy pacientem (např. při náhodném zachycení sondy o okolní 

předměty). V případě dislokace sondy do dutiny ústní nebo dojde-li k úplné dislokaci, je 

nutné zavést sondu znovu.  

6.2.3. Poškození sliznice gastrointestinálního traktu 

Jak bylo uvedeno v předchozí kapitole, k časté komplikaci patří iritace nazofaryngeální 

oblasti během zavádění sondy. Dlouhodobě zavedená sonda může iritovat i sliznice jícnu, 

žaludku a tenkého střeva, kde mohou vznikat eroze a vředové léze z důvodu mechanického 

tlaku v celém průběhu zavedené sondy. Příčinou iritace v dutině nosní může být nesprávná 

fixace sondy v nosních křídlech. Eroze a léze vznikají častěji v místech zúžení jícnu a 

oblasti horního a dolního jícnového svěrače a v místě tlaku konce sondy v jejunu. Použití 

kvalitních silikonových a polyuretanových sond výskyt těchto komplikací minimalizuje. 

(28) Dlouhodobá přítomnost sondy může vést také ke gastroezofageálnímu refluxu a riziku 

vzniku stenózy distálního jícnu. (31) 

6.2.4. Komplikace vzniklé v souvislosti s přívodním setem a enterální 

pumpou 

Pro předcházení komplikací, ke kterým by mohlo dojít v souvislosti s přívodním setem 

a enterální pumpou je nezbytné, aby byly splněny podmínky uvedené v tabulce (Tab. 11). 
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Tab. 11 Požadavky na přívodní set a enterální pumpu při podávání enterální výživy 

Přívodní set a rezervoár  Tuhý vstup do vaku pro snadné 

naplňování 

 Rezervoár naplněný enterální výživou 

nesmí po zchlazení nebo uskladnění a 

během transportu praskat 

 Dostatečná mechanická odolnost 

rezervoáru (odolný i při pádu z výšky 

1,5 m) 

 Vzájemná kompatibilita rezervoáru, setu 

a enterální pumpy 

 Odlišný tvar spojky na distální části setu 

v místě napojení na enterální sondu, aby 

ho nebylo možné napojit na nitrožilní 

vstup 

 Označení na distálním konci enterální 

linky „Ne pro nitrožilní podání“ 

Enterální pumpa  Bezpečnost  

 Mechanická odolnost 

 Žáruvzdornost 

 Odolnost proti vlhku 

 Dostatečný výkon pro zajištění přesného 

průtoku a dávkování (chyba nesmí 

překročit 10 % nastaveného průtoku) 

 Kalibrace (dle různých typů enterální 

výživy, dle průměru enterální sondy, 

případně dle dalších vstupních 

podmínek) 

 

6.2.5. Mechanické komplikace PEG 

K méně závažným mechanickým komplikacím PEG patří: 

Leak: Stav, jehož příčinou je netěsnost podél gastrostomické sondy a následkem pak 

obtékání žaludečního obsahu kolem kanyly. Dle literárních údajů se tato komplikace 

vyskytuje u 2,3 % případů. Prevencí je zajištění dostatečné fixace setu tak, aby vnitřní disk 

doléhal na žaludeční stěnu a nemohl kolem něj vytékat žaludeční obsah. Pokud tato 

komplikace nastane, řešení spočívá v dokonalé ošetřovatelské péči a čistém adhezivním 

krytí okolí vývodu PEG. Jestliže stav přetrvává, je vhodné vyměnit kanylu za větší. Leak 

může v některých případech vést k rozsáhlejšímu zánětu kůže a v okolí vývodu vznikne 

granulace. Řešením je kauterizace okolí vývodu AgNO₃ (v tekuté formě nebo ve formě 

lapisu). Pokud není tento postup účinný, je nezbytné sondu extrahovat a zavést ji po 

několika dnech znovu na jiném místě. (20)  

Burried bumper syndrom (syndrom zanořeného disku): Je méně častá, spíše vzácná, 

mechanická komplikace, která se objeví nejdříve po 3 týdnech od zavedení PEG. 

Nadměrné napětí mezi vnitřním a vnějším diskem, z důvodu velkého utažení fixačního 

zařízení, způsobuje ischemickou nekrózu žaludeční stěny s následnou migrací sondy do 
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břišní stěny a překrytím vnitřního disku PEG žaludeční sliznicí. Příčinou příliš velkého 

tahu může být také dlouhý kanál mezi žaludkem a břišní stěnou u tangenciálního zavedení 

do velké kurvatury. (20)  

Tato komplikace se projeví potížemi s podáváním výživy, periostomálním únikem nebo 

bolestivostí a otokem v místě zavedení trubice. Sonda by měla být co nejdříve odstraněna, 

aby se předešlo závažným komplikacím, jako je perforace žaludku a peritonitida. 

Zanedbání péče může mít i fatální následky. V závislosti na typu sondy může být sonda 

PEG odstraněna endoskopicky, chirurgicky nebo jednoduše vytažením. Této komplikaci 

lze snadno zabránit pravidelnou kontrolou polohy sondy, ponecháním malého prostoru 

mezi vnějším diskem a kůží a každodenní rotací trubice 180 - 360 stupňů. 

Dislokace sondy: Změna polohy sondy je velmi častou mechanickou komplikací. K 

dislokaci sondy dojde, když se gastrostomická sonda zasune do gastrointestinálního traktu, 

nebo je z něj vytažena. Pokud se sonda příliš zasune, může to bránit výstupu z žaludku. 

Jestliže dojde k vypuštění vnitřního balónku nebo k náhodnému odstranění vnějšího disku, 

může naopak dojít k vytažení sondy. Jedná se o běžnou mechanickou komplikaci. Některé 

studie uvádí, že se objevuje až u 12,8 % pacientů. K vytažení sondy PEG/J dojde obvykle 

neúmyslně při manipulaci s pacientem nebo náhodně samotným pacientem. U 6 % 

pacientů se popisuje migrace jejunální sondy do distálních částí trávicího traktu. Velmi 

častou komplikací je prepylorická migrace hrotu sondy, kdy dojde ke ztrátě jejunálního 

přístupu a tím narušení zvoleného způsobu nutriční podpory. Riziko migrace lze 

minimalizovat fixací konce jejunální sondy ke stěně jejuna hemoklipem nebo použitím 

sondy s tvarovou pamětí. Dalšími mechanickými komplikacemi je ucpání PEG, zalomení 

sondy nebo její perforace. (20), (23) 
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6. 3. 

Gastrointestinální komplikace 

6. 3. 1. Aspirace 

Aspirace je nejzávažnější gastrointestinální a mechanickou komplikací enterální výživy, 

která může přímo ohrozit pacienta na životě. Proniknutí přípravku enterální výživy nebo 

gastrointestinálních sekretů do plic má mnohé důsledky, jejichž závažnost závisí na 

aspirovaném objemu, hodnotě pH, složení aspirovaného materiálu (např. přítomnost částic 

a jejich velikost, mikrobiální obsah) a také na klinickém stavu pacienta. Aspirace může 

vyvolat dráždění ke kašli, dušení, bronchopneumonii, pneumonii a v nejtěžších případech 

respirační selhání a asfyxii. Pravděpodobnost pneumonie se zvyšuje s vícenásobnými 

aspiracemi. Nejvíce jsou ohroženi pacienti s akutním onemocněním, traumatem a 

malnutricí. Pneumonie je také častější u kriticky nemocných pacientů, kteří mají 

bakteriální kolonizaci orofaryngu. 

Většina epizod aspirace je ale malá v objemu a nemá většinou u stabilizovaného 

pacienta závažné důsledky. Zbytkový obsah žaludku se běžně používá jako prostředek 

k posouzení rizika aspirace během podávání sondové výživy. Snaha o minimalizaci 

frekvence aspirace zahrnuje posouzení stupně rizika pacienta a zahájení vhodných opatření 

směřujících ke snížení rizika. Všichni pacienti, kterým je podávána sondová výživa by 

měli mít dobrou péči o dutinu ústní a horní část lůžka by měla být elevována o více než 30 

– 45 stupňů. Podávání výživy do tenkého střeva úplně nevylučuje riziko aspirace, i u těchto 

pacientů je důležitá elevace. (32) 

Rizikové faktory vzniku aspirace shrnuje tabulka (Tab. 12) 

Tab. 12 Rizikové faktory aspirace při podávání enterální výživy 

 Zhoršený stav vědomí 

 Neurologická onemocnění 

 Snížený dávivý reflex 

 Narušená funkce ezofageálního sfinkteru 

 Gastroezofageální reflux 

 Tlustá výživová sonda 

 Horizontální poloha pacienta 

 Zvracení 

 Pozdě diagnostikovaná gastrointestinální obstrukce 

Dislokace enterální sondy 

Dislokace enterální sondy je spojena s vysokým rizikem aspirace zejména v případě, 

kdy je pacient léčen sedativy nebo má poruchu vědomí a tudíž nereaguje na nesprávné 

umístění sondy do dýchacích cest kašlem, pocitem dušnosti či neklidem. Prevencí rizika 

vzniku tohoto stavu je kontrola polohy sondy (kapitola 5.3. Kontrola polohy sondy). 
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Riziko aspirace se významně snižuje při umístění sondy do duodena (nebo za Treitzovu 

řasu do první kličky jejuna). Vždy je ale nutné počítat s náhodným vytažením sondy do 

žaludku nebo možným stočením sondy do prepyrolické oblasti. Z důvodu všech výše 

uvedených rizikových faktorů je nezbytná častá kontrola pozice enterální sondy a zajištění 

adekvátní rychlosti přívodu enterální výživy. (5), (13) 

6. 3. 2. Průjem 

Průjem je gastrointestinální komplikace, která se vyskytuje až u 2 - 30 % pacientů, 

kterým je podávána sondová enterální výživa. Příčinou širokého rozmezí uvedené 

incidence je nesourodost souboru a také ne zcela přesná a jednotná klinická definice 

průjmu. Příčin průjmu může být celá řada. U pacientů s idiopatickými střevními záněty je 

ovšem průjem jeden z hlavních příznaků samotného onemocnění. Je tedy obtížné přesně 

zhodnotit, zdali se při přetrvávajícím průjmu jedná o příznak onemocnění či příznak 

gastrointestinální komplikace enterální výživy. 

Průjem je často definován jako frekventní vyměšování řídké, nejčastěji vodnaté stolice 

o hmotnosti větší než 250 – 300 g při jedné defekaci a frekvencí více než 3 stolice denně. 

U tenezmů jde o časté nucení na stolici, ale objem stolice je naopak velmi malý a pacient 

má pocit nedokonalého vyprázdnění. Jak bylo uvedeno výše, jednoznačná definice průjmu 

však neexistuje, charakter a četnost stolice je nutné posuzovat individuálně s přihlédnutím 

k mnoha okolnostem. 

Hodnocení charakteru stolice: (33) 

 Frekvence: Častá stolice je stálý klinický problém, který nemusí mít vztah 

k enterální výživě. Více než 3 stolice denně nemusí být fyziologické, ale 

hodnocení musí být individuální. 

 Objem: Obvyklý objem je 100 – 150 g/24 hodin. Objem nad 200 g/24 hodin 

může ukazovat na průjem, záleží na hodnocení pacienta. 

 Konzistence: Vodnatá (90 % vody), kašovitá (85 % vody), měkká (80 % vody), 

tuhá (75 % vody). 

  Kdy nastala: Ráno, během dne, v noci, po jídle, po podání léků, po podání 

enterální výživy 

 Tvar: Stužkovitá, bobkovitá, tuhé kousky s řídkým obsahem, skybala.  

 Barva: Acholická (světlá barva bez žlučových barviv), meléna (zapáchající 

černá dehtovitá stolice způsobená přítomností natrávené krve, která pochází 

z horních částí trávicího traktu), enteroragie (přítomnost čerstvé krve značící 

krvácení do tlustého střeva), steatorea (objemná našedlá stolice obsahující 

nestrávený tuk) 

 Příměsi: Nestrávené zbytky, hlen, krev, hnis.  

 Zápach 

 Okolnosti: Strava, léky, psychická zátěž. 
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Vedle makroskopického a mikrobiologického vyšetření stolice je nutné také vyšetření 

na okultní krvácení umožňující průkaz menšího chronického krvácení, které nelze 

zhodnotit makroskopicky. Vyšetření spočívá v oxidační reakci mezi hemoglobinem (který 

působí jako peroxidáza) a bezbarvým reagens (o-toluidin, guajaková pryskyřice) na 

barevný produkt. (34) 

Hlavní příčiny průjmu v průběhu podávání enterální výživy jsou uvedeny v tabulce 

(Tab. 13) 

Tab. 13 Příčiny průjmu v průběhu podávání enterální výživy (17) 

 Příliš rychlé zvyšování denních dávek, agresivní realimentace 

 Příliš vysoká rychlost podávání enterální výživy 

 Příliš nízká teplota podávané enterální výživy  

 Složení enterální výživy 

 Příliš vysoká osmolarita přípravku enterální výživy 

 Předchozí malnutrice a deficit mikonutrientů a makronutrientů 

 Interkurentní gastrointestinální onemocnění 

 Intolerance laktózy 

 Intolerance tuku  

 Střevní dysmikrobie 

 Oportunní gastrointestinální infekce 

 Farmakoterapie (antibiotika) 

Malnutrice se podílí na vzniku průjmu několika mechanismy. Při malnutrici se snižuje 

sekrece HCl a enzymů v žaludku, sekrece pankreatických enzymů a enzymů kartáčového 

lemu střevní sliznice. Dochází k výrazným změnám na sliznici tenkého střeva způsobeným 

nedostatečnou proliferací střevní mukózy a snížením výšky střevních klků. Důsledkem je 

porucha resorpce živin. U malnutrice dochází také ke snížení sekreční imunity (snížená 

syntéza IgA) a zvýšení propustnosti slizniční bariéry pro mikroorganismy.  

Malnutrice je provázena snížením sérového albuminu. Výrazná hypoalbuminémie vede 

ke snížení onkotického gradientu ve sliznici střeva a to se projeví zhoršením tolerance 

enterální výživy. 

V případě průjmu je také nutné zhodnotit působení medikace. Průjem mohou vyvolat 

léčiva jako prokinetika nebo laxativa, ale naopak i léčiva, která motilitu trávicího traktu 

snižují (analgetika, spasmolytika, anticholinergika). Častou příčinou průjmu je podávání 

některých antibiotik, ale mechanismus není zcela objasněn. Za jednu, ale ne jedinou 

příčinu, se považuje porucha resorpce sodíku a vody z důvodu snížení produkce mastných 

kyselin s krátkým řetězcem (SCFA) saprofytickými bakteriemi. (20) 

Průjem jako komplikace enterální výživy musí být zhodnocen z hlediska závažnosti, 

trvání, charakteru a z hlediska možných příčin. Jak bylo uvedeno, průjem je u pacientů 

s idiopatickými střevními záněty jedním z nejčastějších projevů onemocnění. V takovém 

případě je nezbytné zahájit podávání enterální výživy nízkou rychlostí a v malém objemu. 

Vybírány by měly být přípravky enterální výživy s co nejnižší osmolaritou. (13) 
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Vysoká osmolarita přípravků enterální výživy byla považována za hlavní příčinu 

průjmu. Tento názor stále platí u podávání enterální výživy do jejuna. V případě podávání 

výživy do žaludku se předpokládá, že za normálních okolností pyrolus reguluje osmolaritu 

obsahu, který vstupuje z žaludku do duodena. Vysoká omolarita výživy by tedy neměla být 

považována za příčinu průjmu. 

Po zahájení enterální výživy nízkou rychlostí a v malém objemu se podle tolerance 

pacienta dávky pozvolna zvyšují. Pacienta je nutné pečlivě monitorovat. Při maldigesci a 

malabsorpci může být vhodným řešením změna přípravku enterální výživy, např. zahájit 

podávání přípravku s obsahem vlákniny a glutaminu. Zároveň je nutné posoudit, jaký podíl 

má na vzniku průjmu množství tuků v přípravku enterální výživy. (17), (33), (34) 

6. 3. 3. Další komplikace 

Nauzea a zvracení jsou zaznamenány u 10 – 22 % pacientů, kterým je podávána 

enterální výživa. Pokud je možné odhalit příčinu, řešení spočívá v jejím odstranění. 

Nauzeu a zvracení může vyvolat poloha sondy, porucha motility trávicího traktu, 

intolerance podávaného typu přípravku enterální výživy nebo psychologické faktory. Často 

je účinným řešením změna přípravku enterální výživy a režimu jeho podávání. 

U pacientů se také setkáváme s pocity nadýmání a bolestí břicha. Tyto a výše uvedené 

symptomy jsou také častým projevem onemocnění u pacientů s idiopatickými střevními 

záněty, takže v etiopatogenezi hraje hlavní roli základní onemocnění. Podílet se může 

nedostatečná resorpce některých živin, bakteriální přerůstání nebo nesprávný způsob 

aplikace enterální výživy.  
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6. 4. 

Nutriční a metabolické komplikace 

Podobně jako u gastrointestinálních komplikací je i u metabolických komplikací obtížné 

určit, nakolik je metabolická porucha důsledkem vlastního onemocnění, farmakoterapie 

nebo důsledkem podávání sondové enterální výživy. Nutriční a metabolické komplikace 

enterální výživy jsou uvedeny v tabulce (Tab. 8 Komplikace enterální výživy). 

Metabolické komplikace enterální výživy jsou v porovnání s parenterální výživou méně 

závažné. 

6. 4. 1. Nedostatečné nutriční zajištění 

Příčin nedostatečného přívodu živin může být několik. Často se jedná o chybné 

stanovení nutriční potřeby pacienta nebo nesprávnou kalkulaci. Způsoby stanovení nutriční 

potřeby pacienta uvádí tabulka (Tab. 14). 

Tab. 14 Stanovení nutriční potřeby (10) 

Odhadem  25 – 30 kcal/kg/den (35 – 40 kcal/kg/den u 

septického stavu) 

Harris-Benedickův vzorec BMR = 66 + 13,7xhmotnost + 5xvýška – 

6,8xvěk (muži) 

BMR = 665 + 9,6xhmotnost +1,8xvýška – 

4,7xvěk (ženy)  

Nepřímá kalorimetrie Měření konzumpce kyslíku a produkce oxidu 

uhličitého 

AMR = 3,914xVO₂ + 1,106xVCO₂ – 2,17 UN 

Celkový metabolický výdej TMR = BMRxTFxIFxAF 

TMR = AMR x AF 

BMR – bazální energetický výdej (basal metabolic ratio), AMR – aktuální metabolický 

výdej (actual metabolic ratio), TMR – celkový energetický výdej (total metabolic ratio), 

TF – faktor teploty (temperature factor), IF – faktor nemoci (injury factor), AF – faktor 

aktivity (aktivity factor), VO₂ – objem vdechovaného kyslíku při nepřímé kalorimetrii, 

VCO₂ – objem vydechovaného oxidu uhličitého při nepřímé kalorimetrii, UN – denní 

odpad močoviny 

Denní potřeba energie, vody, makronutrientů a mikronutrientů jsou uvedeny v tabulce 

(Tab. 15). V přípravcích enterální výživy jsou všechny živiny obsaženy dle RDA 

(recommended daily allowances). 
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Tab. 15 Rozpis denní nutriční podpory (10) 

Energie 25 – 30 kcal/kg 

Voda 30 – 40 ml/kg 

Bílkoviny  0,75 – 2 g/kg 

1 g N/200 kcal (stabilní stav) 

1 g N/100 – 150 kcal (katabolický stav) 

Podle ztrát N: katab. N (g) = UxVx0,028x1,2 + 

Z 

Sacharidy 3 – 5 g/kg 

Tuky 1 – 2 g/kg  

Na 1 – 2,5 mmol/kg 

K 1 – 2 mmol/kg 

Ca 0,2 – 0,5 mmol/l 

Mg 0,1 mmol/l 

P 0,2 – 0,5 mmol/l 

U – koncentrace urey v moči (mmol/l), V – diuréza/24 hod, Z – extrarenální ztráty 

Důvodem nedostatečného přívodu živin mohou být také přestávky přivádění enterální 

výživy a nedodržování časového rozvrhu. Příčinou přerušení aplikace enterální výživy jsou 

například diagnostické a léčebné výkony, ošetřovatelská péče, osobní hygiena apod. Ke 

změně rychlosti a času podávání enterální výživy může dojít i náhodně, např. při nesprávné 

manipulaci s ovladačem enterální pumpy. Hospitalizovaní pacienti s enterální výživou 

musí být monitorováni, aby bylo možné zabránit vzniku deficiencí nebo komplikací.  

6. 4. 2. Hypokalemie a hypofosforemie 

Hypokalemie a hypofosforemie vznikají často společně jako důsledek dlouhodobé 

nedostatečné výživy a katabolického stavu. Riziko hrozí zejména u pacientů v malnutrici, 

pokud je realimentace zahájena příliš rychle. Fyziologická koncentrace draslíku 

v extracelulární tekutině je přísně regulována v rozmezí 3,8 – 5,2 mmol/l. Toto rozmezí je 

však závislé na hodnotě pH. Při acidemii se posouvá vzhůru, při alkalemii se snižuje. 

Hypokalemie je stav, kdy koncentrace extracelulárního draslíku klesne pod 3,5 mmol/l. 

Hypokalemie zjištěná z koncentrace v plazmě ale nemusí vždy znamenat, že došlo ke 

snížení celotělových zásob draslíku. 

Pro zjištění deplece draslíku je tedy mnohem důležitější znalost odpadu draslíku do 

moči. Draslík je v buňkách vázán na bílkoviny a glykogen. Při katabolických stavech se 

draslík z komplexu bílkovin a glykogenu uvolňuje a opouští buňku do extracelulární 

tekutiny. Pokud nemá pacient renální insuficienci, je pokles draslíku v moči a současně 

v plazmě (při katabolismu a výrazné negativní dusíkové bilanci) známkou vyčerpání zásob 

draslíku v organismu. Ale i po zahájení enterální výživy může dojít k poklesu draslíku 

v moči a plazmě. Důvodem je vzestup plazmatických bílkovin a pozitivní dusíková 

bilance, což vede ke zvyšování intracelulárních zásob draslíku. Hypokalemie má pestré 

příznaky a jsou uvedeny v kapitole 6.4.5. Realimentační syndrom.  

Lehká hypokalemie se řeší odstraněním faktorů, které vedly k depleci draslíku a 

zvýšením přísunu draslíku na 40 – 60 mmol KCl/den. Stav těžké hypokalemie vyžaduje 
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intravenózní suplementaci draslíku. Při lehké hypofosforemii se fosfor suplementuje v 

množství 40 – 60 mmol/den, u těžké hypofosforemie je nutné podat fosfor v organické 

formě intravenózně. 

6. 4. 3. Hyponatremie 

Příčina deplece sodíku z nedostatku jeho příjmu je velmi vzácná. Při omezeném přísunu 

sodíku nebo jeho úplném vyloučení z diety se deplece bude rozvíjet velmi pozvolna, 

z důvodu snížení jeho vylučování ledvinami na minimum. Ztráty sodíku tedy nevznikají 

jeho nedostatečným příjmem, obvykle jde o důsledek nadměrných ztrát ledvinami nebo 

gastrointestinálním traktem. Fyziologická koncentrace sodíku v extracelulární tekutině je 

136 – 158 mmol/l. Pravá hyponatremie je u podávání enterální výživy poměrně vzácná. 

Léčba se zakládá na suplementaci sodíku. Při podávání silně zředěných přípravků enterální 

výživy je nutná restrikce tekutin. (10), (13), (35) 

6. 4. 4. Hyperalimentace 

Vzhledem k toleranci gastrointestinálního traktu dochází k přetížení nutričními 

substráty u sondové enterální výživy zřídka. Hlavními projevy jsou pocit napětí v břišní 

oblasti, bolesti břicha, křeče a průjem. Hyperalimentací jsou ohroženi pacienti výrazně 

malnutriční, při nerespektování nutnosti redukce doporučených dávek živin a energie při 

zahájení podávání enterální výživy. Vzhledem k existenci horního limitu v oxidaci 

exogenní glukózy existuje riziko sacharidové hyperalimentace. Důsledkem přetížení 

glukózou je zvýšená produkce oxidu uhličitého s hyperkapnií a rizikem respirační 

insuficience. U pacientů s kontinuálním přívodem enterální výživy je ale hyperglykémie 

spíše vzácná. Dalšími projevy hyperalimentace je hyperinzulinémií stimulovaná tvorba 

triacylglycerolů, inhibice lipolýzy a oxidace mastných kyselin. Nadměrná tvorba 

triacylglycerolů a mastných kyselin může vést k infiltraci periferních tkání tukem a 

současně ke steatóze jater. Pokud je respirační kvocient po delší dobu zvýšen nad hodnotu 

1,3, je nutné zvážit změnu nutričního režimu. (13), (10) 

6. 4. 5. Realimentační syndrom 

Realimentační syndrom (refeeding syndrom) je vážná porucha vodní a elektrolytové 

rovnováhy, která se může vyskytnout u pacientů v déle trvající malnutrici a katabolickém 

stavu po zahájení agresivní realimentace.  

Hlavní projevy refeeding syndromu jsou: 

 Poruchy bilance sodíku a tekutin 

 Poruchy metabolismu glukózy 

 Karence vitaminů (zejména thiaminu) 

 Hypofosfatémie 

 Hypomagnezémie 

 Hypokalémie 
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Rizikovou skupinou pro rozvoj realimentačního syndromu jsou pacienti se sníženým 

bazálním energetickým výdejem o 20 – 25 %, zejména jedinci s marantickým a 

proteinovým typem malnutrice. V důsledku dlouhotrvající nedostatečné výživy dochází ke 

zvýšenému katabolismu tuků a bílkovin jako hlavního energetického substrátu. Tvorba 

inzulinu je snížena a vzrůstá glukagonemie. Zdrojem energie se stávají aminokyseliny 

(převážně z kosterní svaloviny) a ketolátky, které vznikají v játrech z mastných kyselin 

uvolněných tukovou tkání. 

Neadekvátní realimentace z hlediska množství a rychlosti přísunu energie vede 

k hyperinsulinemii. Dochází k zvýšení reabsorpce sodíku v ledvinách a k retenci tekutin. 

Přechod z katabolického stavu do anabolických procesů (proteosyntéza, glykogenogeneze) 

je spojen s přestupem draslíku, hořčíku a fosforu do buněk a snížením jejich koncentrace 

v plazmě. Thiamin, který je nezbytný pro metabolismus glukózy, glycerolu a Krebsův 

cyklus, je zvýšeně utilizován a prohlubuje se jeho deficit. 

Nejkonstantnějším rysem realimentačního syndromu je hypofosfatemie, manifestující se 

při poklesu anorganického fosforu pod 0,5 mmol/l. Klinické projevy hypofosfatemie, 

hypomagnezemie a hypokalemie jsou mnohočetné. Shrnuty jsou v tabulkách (Tab. 16, 17, 

18)  

Tab. 16 Klinické projevy hypofosfatemie (36) 

Neurologické  Slabost 

 Parestezie 

 Poruchy vyšší nervové činosti 

Muskulární   Slabost 

 Myalgie 

 Rabdomyolýza 

 Pokles srdeční ionotropie 

Hematologické   Dysfunkce leukocytů 

 Dysfunkce tombocytů 

 Poruchy koagulace 

 Posun disociační křivky hemoglobinu 

doleva 

 Tkáňová hypoxémie 

Respirační  Slabost dýchacího svalstva 

Tab. 17 Klinické projevy hypomagnezemie (36) 

Neurologické   Tetanie 

 Parestezie 

 Křeče 

 Ataxie 

 Tremor 

Srdeční  Arytmie (komorové extrasystoly typu 

torsade de pointes 

 Hypertenze 

Gastrointestinální  Anorexie 

 Bolest břicha 

Metabolické  Dyslipidémie 

 Hypokalémie 
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 Hypokalcémie  

Tab. 18 Klinické projevy hypokalemie (36) 

Neurologické  Paralýza 

 Parestezie 

 Rabdomyolýza 

 Slabost a deprese dýchacího centra 

Srdeční  Arytmie 

 Hypotenze 

 Srdeční zástava 

Gastrointestinální  Zácpa 

 Paralytický ileus 

Renální   Pokles koncentrační schopnosti ledvin 

Metabolické  Metabolická alkalóza 

 Pokles sekrece inzulinu 

 Inzulinová rezistence periferních tkání 

Prevence realimentačního syndromu je založená na důkladném zhodnocení nutričního 

stavu rizikového pacienta před zahájením realimentace. V průběhu realimentace je 

nezbytné monitorování biochemických ukazatelů. Pravidelné sledování koncentrace 

sodíku, draslíku, chloridů, fosforu a hořčíku je nutné nejméně po dobu dvou týdnů od 

zahájení realimentace. 

U pacientů s rizikem realimentačního syndromu je vhodné zahájit podávání enterální 

výživy v množství nižším než 50 % stanoveného denního energetického příjmu (cca 10 

kcal/kg/den). Cílové energetické potřeby by mělo být dosaženo během týdne. Před 

realimentací a v prvních dnech by měl být intravenózně podáván thiamin (200 – 300 mg), 

později perorálně společně s ostatními vitaminy skupiny B a stopovými prvky. Dle 

sledování mineralogramu se substituuje K (2 – 4 mmol/kg/den), P (0,3 – 0,6 mmol/kg/den) 

a Mg (0,2 – 0,4 mmol/kg/den) (37), (38) 
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Tab. 19 Referenční rozmezí biochemických ukazatelů (11), (39), (40) 

Na 137 – 146 mmol/l 

120 – 220 mmol/den (moč) 

K 3,8 – 5,0 mmol/l  

35 – 80 mmol/den (moč) 

Cl 97 – 108 mmol/l  

110 – 270 mmol/den (moč) 

Ca 2,0 – 2,75 mmol/l  

2,4 – 7,2 mmol/den (moč) 

Mg 0,7 – 1,0 mmol/l 

Se 0,58 – 1,82 umol/l 

Zn 9,1 – 13,7 umol/l 

Fe 7,2 – 29,0 umol/l (muži) 

6,6 – 28,0 umol/l (ženy) 

Glykémie  4,2 – 6,0 mmol/l  

Laktát  0,5 – 2,0 mmol/l 

Urea  2,8 – 8,0 mmol/l (muži) 

2,0 – 6,7 mmol/l (ženy) 

167 – 583 mmol/den (moč) 

Kreatinin  44 – 110 umol/l (muži) 

44 – 104 umol/l (ženy) 

3,0 – 12,0 mmol/den (moč) 

TAG 0,68 – 1,69 mmol/l 

CB 65,0 – 85,0 g/l 

Albumin 35,0 – 53,0 g/l 

Prealbumin  0,2 – 0,4 g/l 

Transferin 1,69 – 3,09 g/l 

Orosomukoid 0,5 – 1,20 g/l 

Bilirubin 2,0 – 17,0 umol/l 

ALT 0,05 – 0,78 ukat/l 

AST 0,05 – 0,72 ukat/l 

ALP 0,66 – 2,20 ukat/l 

GMT 0,14 – 0,84 ukat/l (muži) 

0,14 – 0,68 ukat/l (ženy) 

CHE 87 – 190 ukat/l 

p-AMS 0,22 – 0,88 ukat/l 

0,0 – 5,83 ukat/l (moč) 

CRP 0,0 – 7,0 mg/l 

PCT 0,0 – 0,5 ug/l 
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Tab. 20 Frekvence vyšetření biochemických parametrů (11), (17)  

Sledovaný parametr Zahájení enterální výživy Podávání enterální výživy 

(stabilní stav) 

Na, K, Cl 1x týdně 1 x 1-3 měsíce 

Ca, P, Mg 1 x týdně 1 x 1-3 měsíce 

Glykémie 2 x týdně 1 x 1-3 měsíce 

Urea, kreatinin 1-2 x týdně 1 x 1-3 měsíce 

TAG 1 x týdně 1 x 1-3 měsíce 

CB, albumin 1 x týdně 1 x 1-3 měsíce 

Prealbumin 1 x týdně 1 x 1-3 měsíce 

Bilirubin, ALT, AST 1 x týdně 1 x 1-3 měsíce 

GMT, ALP 1 x týdně 1 x 1-3 měsíce 

p-AMS 2 x měsíčně 1 x 1-3 měsíce 

CRP 2 x týdně 1 x 1-3 měsíce 
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6. 5. 

Infekční komplikace 

Riziko infekčních komplikací, které vzniknou v souvislosti s podáváním enterální 

výživy, je vyšší u pacientů hospitalizovaných na jednotce intenzivní péče než u pacientů na 

standardním oddělení nebo u pacientů v domácí péči. V případě podávání výživy do 

tenkého střeva hraje v rozvoji infekce roli i absence bakteriostatického efektu žaludeční 

HCl a trávicích enzymů. Zvláště jsou ohroženi pacienti v malnutrici s imunitní insuficiencí. 

Kontaminace enterálního přípravku ještě před jeho otevřením je velmi vzácná. Naopak 

častými důvody sekundární kontaminace enterální výživy je nedodržování základních 

hygienických opatření v nemocničním i domácím prostředí. Zdrojem kontaminace 

přípravků enterální výživy jsou nejčastěji ruce personálu, který po ošetření pacienta 

nedodržuje zásady asepse. Ke kontaminaci pak dojde při manipulaci s enterálními vaky, 

sety a čerpadly. Riziko kontaminace představuje také opakované používání přívodných 

setů určených pro jednorázové použití a nedostatečná údržba enterálního setu. (13), (41) 

Schopnost existence a rychlost pomnožení mikroorganismů v přípravcích enterální 

výživy se liší v závislosti na typu podávané výživy, resp. na její osmolaritě, kdy 

hyperosmolární přípravky (s kyselejším a pH a obsahem kalium sorbátu) představují 

daleko méně příznivé prostředí pro dělení mikroorganismů než přípravky izotonické. 

Základním preventivním opatřením pro předcházení kontaminace enterální výživy je 

kvalitní edukace zdravotnického personálu a pacientů s domácí enterální výživou v oblasti 

asepse při manipulaci se zařízeními a pomůckami určenými pro enterální výživu, v oblasti 

ošetřovatelské péče o sondu či zavedenou gastrostomii a v oblasti znalostí podmínek 

skladování enterální výživy. Pacient (nebo osoby o pacienta pečující) musí mít před 

propuštěním do domácí péče osvojenou techniku pro zvládnutí postupů při podávání 

enterální výživy. Edukace se provádí ještě za hospitalizace pod dohledem vyškoleného 

personálu. Postupy ošetřovatelská péče o enterální sondu nebo PEG jsou uvedeny 

v příslušné kapitole (5.4. Ošetřování zavedených sond). 

Lokální infekce v místě vstupu sondy (exit site infection – ESI) je nejčastější 

komplikace po zavedení PEG. Prevalence se v různých studiích pohybuje v rozmezí 5% - 

25% a v některých dalších studiích se uvádí, že dosahuje až 65%. I když mírné zarudnutí 

kolem místa vstupu gastrostomie je časté (z důvodu pohybu sondy), zvětšení zarudnutí, 

purulentní výtok nebo jiné příznaky systémového zánětu by měly vyvolat podezření na 

infekci rány. Drobné infekce se obvykle vyřeší aplikací lokálních antiseptik a převazy, ale 

v případě přetrvávající infekce je nutné další vyšetření. Účinností profylaktického 

podávání antibiotik v prevenci systémové a lokální infekce se zabývalo mnoho studií. 

Většina autorů se shoduje na tom, že riziko infekčních komplikací lze snížit 

profylaktickým podáním antibiotik až o 25 %. Současným zlatým standardem antibiotické 

profylaxe je intravenózní podání jednorázové dávky cefalosporinů v první hodině před 

zavedením PEG. (20) 
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Nedávný výskyt Staphylococcus aureus (MRSA) jako patogenu infekce PEG, který je 

obecně rezistentní na cefalosporiny, vyvolal obavy z používání profylaktických 

antimikrobiálních látek. Některé studie ukázaly přínosy screeningu MRSA před zavedením 

PEG a nasofaryngeální decolonizace MRSA jako prevenci infekce rány po zavedení 

gastrostomie. (23), (42) 

Podle dalších prací je také prevencí vzniku ESI dostatečně široká incize kůže v místě 

zavedení sondy a zabránění přílišnému tahu PEG. (20) 
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7. 

Výzkumná část 

7. 1. 

Cíl výzkumu 

Ve vztahu k vybrané problematice jsem specifikovala cíl výzkumu: Retrospektivní 

kvalitativně-interpretační analýza dat zaznamenaných v lékařské dokumentaci pacientů 

s diagnózou IBD, kterým byla podávána enterální výživa formou nasojejunální sondy. 

Definice výzkumného záměru: Zmapování zvolených postupů při podávání enterální 

výživy a zhodnocení výsledků nutriční intervence ve smyslu její účinnosti a případných 

komplikací. 
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7. 2. 

Hypotézy výzkumu 

Hypotéza H1: Sondová enterální výživa vedla k minimálně 5% nárůstu tělesné 

hmotnosti. 

Hypotéza H2: Existuje závislost mezi snížením koncentrace albuminu v séru a úbytkem 

tělesné hmotnosti pacienta před zahájením podávání sondové enterální výživy. 

Hypotéza H3: Existuje závislost mezi časovým intervalem aplikace sondové enterální 

výživy a nárůstem tělesné hmotnosti.  

Hypotéza H4: Existuje závislost mezi nárůstem tělesné hmotnosti a množstvím 

podávané sondové enterální výživy plnou formou. 

Hypotéza H5: U všech pacientů bylo formou plné sondové enterální výživy dosaženo 

požadovaného energetického příjmu. 

Hypotéza H6: U pacientů se nevyskytly závažné komplikace v souvislosti s podáváním 

sondové enterální výživy. 
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7. 3. 

Metodika tvorby dat 

Zdrojem dat ke kvalitativně-interpretační analýze byla lékařská dokumentace pacientů. 

Sběr dat byl prováděn opisem v období 22. 5. 2017 – 18. 8. 2017. 

Žádost o schválení přístupu do lékařské dokumentace zvolených pacientů, z důvodu 

získání potřebných dat, schválila Etická komise Všeobecné fakultní nemocnice v Praze dne 

18.5.2017 (viz. příloha). Veškerá získaná data byla zhodnocena zcela anonymně. 

U vybraných pacientů jsem retrospektivně sledovala následující parametry: 

 Pohlaví 

 Věk 

 Indikace sondové enterální výživy 

 Změna tělesné hmotnosti pacienta v souvislosti s podáváním sondové 

enterální výživy 

 Odchylka tělesné hmotnosti pacienta od jeho optimální tělesné hmotnosti 

vzhledem k pohlaví, tělesné výšce a věku 

 Časový interval aplikace sondové enterální výživy 

 Forma podávání sondové enterální výživy 

 Způsob a místo podávání sondové enterální výživy 

 Úbytek tělesné hmotnosti před zahájením podávání sondové enterální výživy 

 Denní příjem energie a živin přijatých sondovou enterální výživou podávánou 

plnou formou 

 Laboratorní ukazatele nutričního stavu 

 Nutrition Risk Index 

 Mechanické, gastrointestinální, metabolické, infekční a jiné komplikace 

vzniklé v souvislosti s podáváním sondové enterální výživy 
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7. 4. 

Výzkumný soubor 

Subjektem kvantitativní a kvalitativní analýzy byli pacienti IV. interní kliniky 

Všeobecné fakultní nemocnice v Praze. Do zkoumaného souboru byli vybráni pacienti 

s diagnózou idiopatických střevních zánětů, kterým byla z důvodu aktivity jejich 

onemocnění či v rámci předoperační přípravy indikována enterální výživa cestou 

nasojejunální sondy. Výzkum se týkal hospitalizovaných pacientů i pacientů ambulantních, 

kterým byla indikována sondová enterální výživa ve vlastních sociálních podmínkách 

(DEV – domácí enterální výživa). 

Původně předpokládaná velikost zkoumaného souboru byla nejméně 15 pacientů. 

V průběhu šetření se velikost souboru rozšířila na 18 pacientů. Pro vyšší reprezentativnost 

výzkumu by bylo vhodné sledovat podstatně větší soubor subjektů, ale vzhledem 

k poměrně úzkému zaměření výzkumu byl tento počet na zvoleném pracovišti maximum 

možností.  
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7. 5. 

Metoda analýzy dat 

Zpracování dat bylo provedeno v počítačovém programu Microsoft Excel 2010. Ke 

statistickému hodnocení byla použita frekvenční analýza a základní statistické ukazatele 

(např. průměr, kumulativní četnost). Dále bylo provedeno třídění dat do druhého stupně a 

grafické znázornění závislostí mezi proměnnými.  
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7. 6. 

Výsledky výzkumu 

7. 6. 1. Pohlaví 

Tab. 21 Pohlaví 

Pohlaví 

  Frequency Percent 
Valid 

Percent 
Cumulative 

Percent 

Valid Muž 11 61,1 61,1 61,1 

Žena 7 38,9 38,9 100,0 

Total 18 100,0 100,0   

Z 18 sledovaných subjektů (100 %) bylo 11 mužů (61,1 %) a 7 žen (38,9 %).  

7. 6. 2. Věk 

Tab. 22 Věk 

Věk 

  Frequency Percent 
Valid 

Percent 
Cumulative 

Percent 

Valid 21 1 5,6 5,6 5,6 

24 1 5,6 5,6 11,1 

26 1 5,6 5,6 16,7 

27 1 5,6 5,6 22,2 

28 1 5,6 5,6 27,8 

32 1 5,6 5,6 33,3 

34 1 5,6 5,6 38,9 

35 1 5,6 5,6 44,4 

36 1 5,6 5,6 50,0 

40 1 5,6 5,6 55,6 

41 2 11,1 11,1 66,7 

44 1 5,6 5,6 72,2 

45 1 5,6 5,6 77,8 

46 1 5,6 5,6 83,3 

62 1 5,6 5,6 88,9 

70 1 5,6 5,6 94,4 

78 1 5,6 5,6 100,0 

Total 18 100,0 100,0   

Průměrný věk sledovaných subjektů byl 41 let.  
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7. 6. 3. Indikace sondové enterální výživy 

Tab. 23 Indikace sondové enterální výživy 

Indikace sondové enterální výživy 

  Frequency Percent 
Valid 

Percent 
Cumulative 

Percent 

Valid Malnutrice 4 22,2 22,2 22,2 

Malnutrice a bowel rest 4 22,2 22,2 44,4 

Malnutrice a relaps 2 11,1 11,1 55,6 

Malutrice a bowel rest 1 5,6 5,6 61,1 

Předoperační příprava 6 33,3 33,3 94,4 

Zlepšení nutričního stavu v těhotenství 1 5,6 5,6 100,0 

Total 18 100,0 100,0   

Z 18 sledovaných subjektů (100 %) byla sondová enterální výživa indikována v rámci 

předoperační přípravy u 6 pacientů (33,3 %), z důvodu malnutrice u 4 pacientů (22,2 %), 

z důvodu malnutrice a navození bowel rest u 4 pacientů (22,2 %), z důvodu malnutrice a 

relapsu u 2 pacientů (11,1 %), z důvodu malnutrice a stenózy u 1 pacienta (5,6 %). V 1 

případě (5,6 %) byla sondová enterální výživa indikována z důvodu zlepšení nutričního 

stavu v těhotenství. 

7. 6. 4. Forma podávání sondové enterální výživy 

Tab. 24 Forma podávání sondové enterální výživy 

Forma podávání sondové enterální výživy 

  Frequency Percent 
Valid 

Percent 
Cumulative 

Percent 

Valid Doplňková 9 50,0 50,0 50,0 

Plná 9 50,0 50,0 100,0 

Total 18 100,0 100,0   

Sondová enterální výživa byla podávána plnou formou u 9 pacientů (50 %) a 

doplňkovou formou u 9 pacientů (50 %). 
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7. 6. 5. Časový interval podávání sondové enterální výživy 

Tab. 25 Časový interval podávání sondové enterální výživy (týdny) 

Časový interval podávání sondové enterální výživy (týdny) 

  Frequency Percent 
Valid 

Percent 
Cumulative 

Percent 

Valid 1 1 5,6 5,6 5,6 

2 1 5,6 5,6 11,1 

4 5 27,8 27,8 38,9 

5 2 11,1 11,1 50,0 

6 2 11,1 11,1 61,1 

8 3 16,7 16,7 77,8 

9 1 5,6 5,6 83,3 

10 1 5,6 5,6 88,9 

14 1 5,6 5,6 94,4 

16 1 5,6 5,6 100,0 

Total 18 100,0 100,0   

Průměrná doba podávání sondové enterální výživy byla u sledovaných subjektů 7 

týdnů. Nejvyšší četnost podávání byla 4 týdny u 5 pacientů (27,8 %). 

7. 6. 6. Úbytek tělesné hmotnosti před zahájením sondové enterální 

výživy 

Tab. 26 Úbytek tělesné hmotnosti před zahájením sondové enterální výživy (%) 

Úbytek tělesné hmotnosti před zahájením sondové enterální výživy (%) 

  Frequency Percent 
Valid 

Percent 
Cumulative 

Percent 

Valid 0,0% 5 27,8 27,8 27,8 

10,0% 1 5,6 5,6 33,3 

12,0% 2 11,1 11,1 44,4 

13,0% 1 5,6 5,6 50,0 

14,0% 1 5,6 5,6 55,6 

25,0% 1 5,6 5,6 61,1 

26,0% 1 5,6 5,6 66,7 

3,0% 1 5,6 5,6 72,2 

30,0% 1 5,6 5,6 77,8 

32,0% 1 5,6 5,6 83,3 

6,0% 1 5,6 5,6 88,9 

7,0% 1 5,6 5,6 94,4 

9,0% 1 5,6 5,6 100,0 

Total 18 100,0 100,0   
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Průměrný úbytek tělesné hmotnosti byl u sledovaných subjektů 11 %. U 5 pacientů 

(27,8 %) nedošlo k žádnému váhovému úbytku. 

7. 6. 7. Změna tělesné hmotnosti po ukončení aplikace sondové enterální 

výživy 

Tab. 27 Tělesná hmotnost před zahájením aplikace sondové enterální výživy (kg) 

Tělesná hmotnost před zahájením aplikace sondové enterální výživy (kg) 

  Frequency Percent 
Valid 

Percent 
Cumulative 

Percent 

Valid 45 1 5,6 5,6 5,6 

46 1 5,6 5,6 11,1 

48 1 5,6 5,6 16,7 

49 1 5,6 5,6 22,2 

51 1 5,6 5,6 27,8 

52 1 5,6 5,6 33,3 

56 1 5,6 5,6 38,9 

58 1 5,6 5,6 44,4 

60 1 5,6 5,6 50,0 

61 1 5,6 5,6 55,6 

63 1 5,6 5,6 61,1 

68 1 5,6 5,6 66,7 

73 1 5,6 5,6 72,2 

75 1 5,6 5,6 77,8 

78 1 5,6 5,6 83,3 

80 1 5,6 5,6 88,9 

94 1 5,6 5,6 94,4 

105 1 5,6 5,6 100,0 

Total 18 100,0 100,0   

Tab. 28 Tělesná hmotnost po ukončení aplikace sondové enterální výživy (kg) 

Tělesná hmotnost po ukončení aplikace sondové enterální výživy (kg) 

  Frequency Percent 
Valid 

Percent 
Cumulative 

Percent 

Valid 52 1 5,6 5,6 5,6 

52 1 5,6 5,6 11,1 

55 1 5,6 5,6 16,7 

57 1 5,6 5,6 22,2 

58 1 5,6 5,6 27,8 

59 1 5,6 5,6 33,3 

62 1 5,6 5,6 38,9 

63 1 5,6 5,6 44,4 

64 1 5,6 5,6 50,0 

65 1 5,6 5,6 55,6 
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66 1 5,6 5,6 61,1 

75 1 5,6 5,6 66,7 

76 1 5,6 5,6 72,2 

78 1 5,6 5,6 77,8 

79 1 5,6 5,6 83,3 

82 1 5,6 5,6 88,9 

97 1 5,6 5,6 94,4 

97 1 5,6 5,6 100,0 

Total 18 100,0 100,0   

Tab. 29 Změna tělesné hmotnosti před zahájením a po ukončení aplikace sondové enterální výživy 

(%) 

Změna tělesné hmotnosti před zahájením a po ukončení aplikace sondové enterální výživy (%) 

  Frequency Percent 
Valid 

Percent 
Cumulative 

Percent 

Valid -3,1% 1 5,6 5,6 5,6 

-8,1% 1 5,6 5,6 11,1 

1,6% 2 11,1 11,1 22,2 

12,9% 1 5,6 5,6 27,8 

13,2% 1 5,6 5,6 33,3 

16,2% 1 5,6 5,6 38,9 

2,5% 1 5,6 5,6 44,4 

2,9% 1 5,6 5,6 50,0 

20,8% 1 5,6 5,6 55,6 

21,6% 1 5,6 5,6 61,1 

22,5% 1 5,6 5,6 66,7 

3,2% 1 5,6 5,6 72,2 

4,7% 2 11,1 11,1 83,3 

7,5% 1 5,6 5,6 88,9 

7,7% 1 5,6 5,6 94,4 

8,8% 1 5,6 5,6 100,0 

Total 18 100,0 100,0   

Průměr nárůstu tělesné hmotnosti sledovaných subjektů byl po ukončení aplikace 

sondové enterální výživy 8 %.  
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Tab. 30 Průměrná týdenní změna tělesné hmotnosti během aplikace sondové enterální výživy (%) 

Průměrná týdenní změna tělesné hmotnosti během aplikace sondové enterální výživy (%) 

  Frequency Percent 
Valid 

Percent 
Cumulative 

Percent 

Valid -0,6% 1 5,6 5,6 5,6 

-8,1% 1 5,6 5,6 11,1 

0,2% 2 11,1 11,1 22,2 

0,3% 1 5,6 5,6 27,8 

0,4% 1 5,6 5,6 33,3 

0,5% 2 11,1 11,1 44,4 

1,2% 1 5,6 5,6 50,0 

1,6% 1 5,6 5,6 55,6 

1,9% 1 5,6 5,6 61,1 

2,1% 1 5,6 5,6 66,7 

2,2% 2 11,1 11,1 77,8 

2,6% 1 5,6 5,6 83,3 

3,3% 1 5,6 5,6 88,9 

3,6% 1 5,6 5,6 94,4 

4,0% 1 5,6 5,6 100,0 

Total 18 100,0 100,0   

Průměr týdenního nárůstu tělesné hmotnosti během aplikace sondové enterální výživy 

byl 1%. 

7. 6. 8. Koncentrace albuminu v séru před zahájením aplikace sondové 

enterální výživy 

Tab. 31 Koncentrace albuminu v séru před zahájením aplikace sondové enterální výživy (g/l) 

Albumin v séru (g/l) 

  Frequency Percent 
Valid 

Percent 
Cumulative 

Percent 

Valid 16 1 5,6 5,6 5,6 

21 1 5,6 5,6 11,1 

25 1 5,6 5,6 16,7 

26 1 5,6 5,6 22,2 

26 1 5,6 5,6 27,8 

26 1 5,6 5,6 33,3 

27 1 5,6 5,6 38,9 

28 2 11,1 11,1 50,0 

29 1 5,6 5,6 55,6 

31 1 5,6 5,6 61,1 

32 1 5,6 5,6 66,7 

33 1 5,6 5,6 72,2 

34 1 5,6 5,6 77,8 
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36 1 5,6 5,6 83,3 

37 1 5,6 5,6 88,9 

42 1 5,6 5,6 94,4 

42 1 5,6 5,6 100,0 

Total 18 100,0 100,0   

Průměrná koncentrace albuminu v séru před zahájením aplikace sondové enterální 

výživy byla 30 g/l.  

Tab. 32 Odchylka koncentrace albuminu v séru před zahájením aplikace sondové enterální výživy 

od spodní hranice fyziologického rozmezí (%) 

Odchylka hodnoty albuminu od normálu (%) - min. hodnota 35 (g/l) 

  Frequency Percent 
Valid 

Percent 
Cumulative 

Percent 

Valid -10,3% 1 5,6 5,6 5,6 

-16,9% 1 5,6 5,6 11,1 

-2,9% 1 5,6 5,6 16,7 

-20,0% 2 11,1 11,1 27,8 

-23,7% 1 5,6 5,6 33,3 

-25,4% 1 5,6 5,6 38,9 

-26,0% 1 5,6 5,6 44,4 

-26,3% 1 5,6 5,6 50,0 

-28,0% 1 5,6 5,6 55,6 

-41,4% 1 5,6 5,6 61,1 

-5,7% 1 5,6 5,6 66,7 

-54,9% 1 5,6 5,6 72,2 

-9,1% 1 5,6 5,6 77,8 

0,0% 4 22,2 22,2 100,0 

Total 18 100,0 100,0   

Koncentrace albuminu v séru byla snížena od spodní hranice fyziologického rozmezí v 

průměru o 17 %. 

7. 6. 9. Nutrition Risk Index (NRI) 

Tab. 33 Hodnota NRI dle hodnoty koncentrace albuminu v séru a poměru stávající tělesné 

hmotnosti pacienta a optimální tělesné hmotnosti pacienta 

Nutrition Risk Index (vypočet ze skutečné hmotnosti v kombinaci s optimální) 

  Frequency Percent 
Valid 

Percent 
Cumulative 

Percent 

Valid 52 1 5,6 5,6 5,6 

61 1 5,6 5,6 11,1 

71 1 5,6 5,6 16,7 

75 2 11,1 11,1 27,8 

77 1 5,6 5,6 33,3 
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79 1 5,6 5,6 38,9 

80 1 5,6 5,6 44,4 

81 1 5,6 5,6 50,0 

85 1 5,6 5,6 55,6 

86 1 5,6 5,6 61,1 

90 1 5,6 5,6 66,7 

92 1 5,6 5,6 72,2 

93 1 5,6 5,6 77,8 

93 1 5,6 5,6 83,3 

96 1 5,6 5,6 88,9 

98 1 5,6 5,6 94,4 

98 1 5,6 5,6 100,0 

Total 18 100,0 100,0   

Průměrná hodnota NRI je u sledovaných subjektů 82.  

Tab. 34 Hodnota NRI dle hodnoty koncentrace albuminu v séru a poměru stávající tělesné 

hmotnosti pacienta a původní tělesné hmotnosti pacienta 

Nutrition Risk Index (výpočet ze skutečné hmotnosti) 

  Frequency Percent 
Valid 

Percent 
Cumulative 

Percent 

Valid 52 1 5,6 5,6 5,6 

67 1 5,6 5,6 11,1 

68 1 5,6 5,6 16,7 

69 1 5,6 5,6 22,2 

73 1 5,6 5,6 27,8 

76 1 5,6 5,6 33,3 

79 1 5,6 5,6 38,9 

81 1 5,6 5,6 44,4 

82 2 11,1 11,1 55,6 

85 1 5,6 5,6 61,1 

85 1 5,6 5,6 66,7 

90 1 5,6 5,6 72,2 

90 1 5,6 5,6 77,8 

93 1 5,6 5,6 83,3 

97 1 5,6 5,6 88,9 

105 1 5,6 5,6 94,4 

106 1 5,6 5,6 100,0 

Total 18 100,0 100,0   

Průměrná hodnota NRI je u sledovaných subjektů 82. 
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7. 6. 10. Denní energetický příjem sondovou enterální výživou 

Tab. 35 Energie přijatá sondovou enterální výživou (kcal/den) 

Energie přijatá sondovou enterální výživou (kcal/den) 

  Frequency Percent 
Valid 

Percent 
Cumulative 

Percent 

Valid 800 1 5,6 5,6 5,6 

1500 8 44,4 44,4 50,0 

2000 1 5,6 5,6 55,6 

2250 1 5,6 5,6 61,1 

2300 1 5,6 5,6 66,7 

2500 2 11,1 11,1 77,8 

3000 2 11,1 11,1 88,9 

3060 2 11,1 11,1 100,0 

Total 18 100,0 100,0   

Průměrný energetický příjem sondovou enterální výživou byl 2026 kcal/den. 
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Tab. 36 Energie přijatá sondovou enterální výživou podávanou plnou formou a doplňkovou formou 

(kcal/den) 

  

Způsob podávání 
sondové enterální výživy 

Total Doplňková Plná 

Energie přijatá 
sondovou 
enterální 
výživou 
(kcal/den) 

800 Count 1 0 1 

% within Způsob podávání sondové 
enterální výživy 

11,1% 0,0% 5,6% 

1500 Count 7 1 8 

% within Způsob podávání sondové 
enterální výživy 

77,8% 11,1% 44,4% 

2000 Count 0 1 1 

% within Způsob podávání sondové 
enterální výživy 

0,0% 11,1% 5,6% 

2250 Count 0 1 1 

% within Způsob podávání sondové 
enterální výživy 

0,0% 11,1% 5,6% 

2300 Count 1 0 1 

% within Způsob podávání sondové 
enterální výživy 

11,1% 0,0% 5,6% 

2500 Count 0 2 2 

% within Způsob podávání sondové 
enterální výživy 

0,0% 22,2% 11,1% 

3000 Count 0 2 2 

% within Způsob podávání sondové 
enterální výživy 

0,0% 22,2% 11,1% 

3060 Count 0 2 2 

% within Způsob podávání sondové 
enterální výživy 

0,0% 22,2% 11,1% 

Total Count 9 9 18 

% within Způsob podávání sondové 
enterální výživy 

100,0% 100,0% 100,0% 

Z 9 pacientů (100 %), kterým byla indikována sondová enterální výživa plnou formou 

byl energetický příjem u 2 pacientů (22,2 %) 3060 kcal/den, u 2 pacientů (22,2 %) 3000 

kcal/den, u 2 pacientů (22,2 %) 2500 kcal/den, u 1 pacienta (11,1 %) 2250 kcal/den, u 1 

pacienta (11,1 %) 2000 kcal/den a u 1 pacienta (11,1 %) 1500 kcal/den. 

Z 9 pacientů (100 %), kterým byla indikována doplňková sondová enterální výživa byl 

energetický příjem u 7 pacientů (77,8 %) 1500 kcal/den, u 1 pacienta (11,1 %) 2300 

kcal/den a u 1 pacienta (11,1%) 800 kcal/den. 
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Tab. 37 Pokrytí stanoveného denního energetického příjmu sondovou enterální výživou (%) 

  

Způsob podávání 
sondové enterální 

výživy 

Total Doplňková Plná 

Kolik 
stanovené 
energetické 
potřeby bylo 
pokryto 
sondovou 
enterální 
výživou (%) 

53 Count 1 0 1 

% within Způsob podávání sondové enterální 
výživy 

11,1% 0,0% 5,6% 

54 Count 2 0 2 

% within Způsob podávání sondové enterální 
výživy 

22,2% 0,0% 11,1% 

62 Count 1 0 1 

% within Způsob podávání sondové enterální 
výživy 

11,1% 0,0% 5,6% 

67 Count 1 0 1 

% within Způsob podávání sondové enterální 
výživy 

11,1% 0,0% 5,6% 

68 Count 1 0 1 

% within Způsob podávání sondové enterální 
výživy 

11,1% 0,0% 5,6% 

70 Count 2 0 2 

% within Způsob podávání sondové enterální 
výživy 

22,2% 0,0% 11,1% 

72 Count 1 0 1 

% within Způsob podávání sondové enterální 
výživy 

11,1% 0,0% 5,6% 

82 Count 0 1 1 

% within Způsob podávání sondové enterální 
výživy 

0,0% 11,1% 5,6% 

100 Count 0 8 8 

% within Způsob podávání sondové enterální 
výživy 

0,0% 88,9% 44,4% 

Total Count 9 9 18 

% within Způsob podávání sondové enterální 
výživy 

100,0% 100,0% 100,0% 

Z tabulky je patrné, že sondová enterální výživa indikovaná plnou formou pokryla 

stanovený denní energetický příjem (100 %) u 8 pacientů (88,9 %) z 9 pacientů (100 %). 

7. 6. 11. Komplikace vzniklé v souvislosti s podáváním sondové enterální 

výživy 

Tab. 38 Komplikace metabolické 

Komplikace metabolické 

  Frequency Percent 
Valid 

Percent 
Cumulative 

Percent 

Valid Ano 1 5,6 5,6 5,6 

Ne 17 94,4 94,4 100,0 

Total 18 100,0 100,0   
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Z 18 pacientů (100 %) se u 17 pacientů (94,4 %) nevyskytly žádné metabolické 

komplikace. Metabolická komplikace, která se vyskytla u 1 pacienta (5,6 %), je popsána 

v kapitole 7.7. Diskuze. 

Tab. 39 Komplikace gastrointestinální 

Komplikace gastrointestinální 

  Frequency Percent 
Valid 

Percent 
Cumulative 

Percent 

Valid Ano 3 16,7 16,7 16,7 

Ne 15 83,3 83,3 100,0 

Total 18 100,0 100,0   

Z 18 pacientů (100 %) se u 15 pacientů (83,3 %) nevyskytly žádné gastrointestinální 

komplikace. U 3 pacientů (16,7 %) se vyskytly nezávažné gastrointestinální komplikace 

popsané v kapitole 7.7. Diskuze.  

Tab. 40 Komplikace infekční 

Komplikace infekční 

  Frequency Percent 
Valid 

Percent 
Cumulative 

Percent 

Valid Ne 18 100,0 100,0 100,0 

U žádného pacienta se v souvislosti s podáváním sondové enterální výživy nevyskytly 

infekční komplikace. 

Tab. 41 Komplikace mechanické 

Komplikace mechanické 

  Frequency Percent 
Valid 

Percent 
Cumulative 

Percent 

Valid Ano 5 27,8 27,8 27,8 

Ne 13 72,2 72,2 100,0 

Total 18 100,0 100,0   

Z 18 pacientů (100 %) se u 13 pacientů (72,2 %) nevyskytly žádné mechanické 

komplikace. U 5 pacientů (27,8 %) se vyskytly nezávažné mechanické komplikace 

popsané v kapitole 7.7. Diskuze. 

Tab. 42 Komplikace jiné 

Komplikace jiné 

  Frequency Percent 
Valid 

Percent 
Cumulative 

Percent 

Valid Ano 5 27,8 27,8 27,8 

Ne 13 72,2 72,2 100,0 

Total 18 100,0 100,0   

Z 18 pacientů (100 %) se u 13 pacientů (72,2 %) nevyskytly žádné jiné komplikace. U 5 

pacientů (27,8 %) se vyskytly nezávažné jiné komplikace popsané v kapitole 7.7. Diskuze. 



67 

Tab. 43 Četnost komplikací 

Četnost komplikací 

  Frequency Percent 
Valid 

Percent 
Cumulative 

Percent 

Valid 0 8 44,4 44,4 44,4 

1 6 33,3 33,3 77,8 

2 4 22,2 22,2 100,0 

Total 18 100,0 100,0   

Z 18 pacientů (100 %) se u 8 pacientů (44,4 %) nevyskytly žádné komplikace. U 6 

pacientů (33,3 %) se vyskytla jedna nezávažná komplikace. U 4 pacientů (22,2 %) se 

vyskytly současně 2 nezávažné komplikace. 

7. 6. 12. Podávání sondové enterální výživy během hospitalizace pacienta 

nebo ve vlastních sociálních podmínkách pacienta 

Tab. 44 Podávání sondové enterální výživy během hospitalizace 

Za hospitalizace 

  Frequency Percent 
Valid 

Percent 
Cumulative 

Percent 

Valid Ano 9 50,0 50,0 50,0 

Ne 9 50,0 50,0 100,0 

Total 18 100,0 100,0   

Tab. 45 Podávání sondové enterální výživy ve vlastních sociálních podmínkách 

Domácí sondová enterální výživa 

  Frequency Percent 
Valid 

Percent 
Cumulative 

Percent 

Valid Ano 16 88,9 88,9 88,9 

Ne 2 11,1 11,1 100,0 

Total 18 100,0 100,0   

Z 18 pacientů (100 %) byla 2 pacientům (11,1 %) podávána sondová enterální výživa 

pouze během hospitalizace, 9 pacientům (50 %) byla podávána sondová enterální výživa 

pouze ve vlastních sociálních podmínkách. U 7 pacientů (38,9 %) byla podávána sondová 

enterální výživa během hospitalizace i ve vlastních sociálních podmínkách. 
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7. 7. 

Diskuse 

7. 7. 1. Hypotéza H1: Sondová enterální výživa vedla k minimálně 5% 

nárůstu tělesné hmotnosti.  

Graf 1 

 

Hypotéza H1 se spíše potvrdila, v průměru se tělesná hmotnost zvýšila o 8 %. 

50% 

39% 

11% 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

Zvýšení tělesné hmotnosti o 5% a více

Zvýšení tělesné hmotnosti o méně než
5%

Snížení tělesné hmotnosti

Změna tělesné hmotnosti po sondové enterální výživě  



69 

7. 7. 2. Hypotéza H2: Existuje závislost mezi snížením koncentrace 

albuminu v séru a úbytkem tělesné hmotnosti pacienta před zahájením 

podávání sondové enterální výživy. 

Graf 2 

 

Hypotéza H2 se potvrdila, z grafu lze vysledovat, že existuje závislost mezi snížením 

koncentrace albuminu v séru a úbytkem tělesné hmotnosti před zahájením podávání 

sondové enterální výživy. Se snižující se koncentrací albuminu v séru vzrůstá procentuální 

úbytek tělesné hmotnosti pacientů před zahájením sondové enterální výživy. 
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7. 7. 3. Hypotéza H3: Existuje závislost mezi časovým intervalem aplikace 

sondové enterální výživy a nárůstem tělesné hmotnosti. 

Graf 3 

 

Hypotéza H3 se potvrdila, graf až na vyjímky ukazuje, že s rostoucím časovým 

intervalem aplikace sondové enterální výživy vzrůstá i tělesná hmotnost. 
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7. 7. 4. Hypotéza H4: Existuje závislost mezi nárůstem tělesné hmotnosti 

a množstvím podávané sondové enterální výživy plnou formou. 

Graf 4 

 

Hypotéza H4 byla potvrzena, z grafu lze identifikovat závislost mezi nárůstem tělesné 

hmotnosti a množstvím podávané sondové enterální výživy. 
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7. 7. 5. Hypotéza H5: U všech pacientů bylo formou plné sondové 

enterální výživy dosaženo požadovaného energetického příjmu. 

Graf 5 

 

Hypotéza H5 byla potvrzena, až na jednu vyjímku bylo u všech pacientů dosaženo 100 

% požadovaného energetického příjmu. V průměru bylo formou plné sondové enterální 

výživy pokryto 98 % požadovaného denního energetického příjmu.  

7. 7. 6. Hypotéza H6: U sledovaných pacientů se nevyskytly závažné 

komplikace v souvislosti s podáváváním sondové enterální výživy. 

Graf 6 

 

Hypotéza H6 byla potvrzena. Nezávažné komplikace se vyskytly u 55 % pacientů. U 44 

% pacientů se nevyskytly žádné komplikace. 
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7. 7. 7. Shrnutí 

Cílem výzkumného šetření bylo zhodnocení vybraných parametrů na základě 

zpracování dat u pacientů s diagnózou IBD, kterým byla indikována sondová enterální 

výživa. Původním záměrem bylo, vzhledem k zaměření diplomové práce, zmapovat a 

podrobně analyzovat komplikace, které se u sledovaných pacientů vyskytly v souvislosti 

s podáváním sondové enterální výživy. V průběhu šetření se prokázalo, že lze až na 

vyjímky s výhodou indikovat sondovou enterální výživu s minimálním rizikem 

komplikací. Šetření jsem proto více zaměřila na sledování účinnosti nutriční intervence 

formou sondové enterální výživy. 

Indikaci sondové enterální výživy jsem v šetření rozdělila do několika skupin (bowel 

rest, stenóza, relaps, předoperační příprava, zlepšení nutričního stavu v těhotenství). 

Společným důvodem zahájení sondové enterální výživy byla u všech pacientů proteino-

energetická malnutrice, která je jedním z hlavních symptomů základního onemocnění. 

Průměrný úbytek tělesné hmotnosti před zahájením enterální výživy byl 11 %. 

K váhovému úbytku nedošlo u 5 pacientů, přesto však byla jejich tělesná hmotnost 

dlouhodobě pod spodní hranicí optimální hmotnosti. 

Na základě výsledků výzkumného šetření je možné konstatovat, že podávání sondové 

enterální výživy vedlo téměř vždy ke zvýšení tělesné hmotnosti, i když nebylo u všech 

pacientů dosaženo požadovaného minimálního 5% přírůstku. Průměrně se tělesná 

hmotnost u sledovaných pacientů zvýšila o 8 %. U dvou pacientů došlo i po aplikaci 

enterální výživy k mírnému poklesu tělesné hmotnosti. Jednalo se o obézní pacienty s 

proteinovou malnutricí, jejichž tělesná hmotnost před zahájením aplikace enterální výživy 

převyšovala o 20 % optimální tělesnou hmotnost. Pokles hmotnosti u těchto dvou případů 

nelze považovat za nežádoucí. 

Průměr týdenního nárůstu tělesné hmotnosti byl u pacientů 1 %, což je možné označit 

jako uspokojivou rychlost zvyšování tělesné hmotnosti.  

Přestože se podařilo docílit u většiny pacientů zvýšení tělesné hmotnosti, nebylo 

nutriční intervencí dosaženo optimální tělesné hmotnosti, což je dáno základním 

onemocněním. Průměrná hodnota BMI byla (vyjma pacientů obézních) před zahájením 

podávání sondové enterální výživy 19 (nejnižší hodnota BMI byla 16,5) a po ukončení 

sondové enterální výživy 20 (nejnižší hodnota BMI byla 17,6). 

Nejčastěji byla enterální výživa u sledovaných pacientů podávána po dobu 4 týdnů, 

průměrná doba podávání však 7 týdnů (nejkratší 1 týden, nejdelší 16 týdnů). U většiny 

pacientů byla tato doba spíše dostatečná, ale je nutné zohlednit formu enterální výživy a 

také individuální přístup k pacientovi. Doba podávání byla u každého pacienta ovlivněna 

několika faktory, z nichž hlavními byly důvod zahájení podávání enterální výživy, časové 

možnosti v rámci předoperační přípravy, tolerance enterální výživy a spolupráce pacienta. 

U sledovaných pacientů byla prokázána závislost mezi časovým intervalem aplikace 

sondové enterální výživy a nárůstem tělesné hmotnosti. 
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U všech sledovaných subjektů jsem hodnotila, zdali bylo prostřednictvím sondové 

enterální výživy dosaženo požadovaného energetického příjmu. Denní energetickou 

potřebu jsem stanovila u každého pacienta individuálně, vzhledem k pohlaví, věku, výšce, 

fyzické aktivitě a požadované tělesné hmotnosti.  

Na základě výzkumného šetření lze konstatovat, že u téměř všech pacientů, kterým byla 

indikována sondová enterální výživa plnou formou, bylo dosaženo stanoveného 

energetického příjmu. Pouze u jednoho pacienta bylo z důvodu intolerance nutné aplikovat 

enterální výživu sníženou rychlostí, a tedy nebylo možné dosáhnout jeho denní energetické 

potřeby.  

Denní energetický příjem u pacientů, kterým byla indikována sondová enterální výživa 

doplňkovou formou, bylo možné zhodnotit pouze jako procento pokrytí stanoveného 

denního energetického příjmu enterální výživou a nikoli jako skutečný denní příjem 

energie, z důvodu absence záznamů o perorálním příjmu pacienta. Z nárůstu tělesné 

hmotnosti u většiny pacientů s doplňkovou enterální výživou lze však usoudit, že jejich 

perorální příjem byl dostačující. 

Z laboratorních ukazatelů nutričního stavu jsem sledovala koncentraci albuminu v séru 

před zahájením aplikace sondové enterální výživy. Hodnoty albuminu byly téměř u všech 

pacientů sníženy, v průměru o 17 % od spodní hranice fyziologického rozmezí koncentrace 

albuminu v séru. Průměrná koncentrace byla 30 g/l (nejnižší hodnota byla 15,7 g/l 

s odchylkou téměř 55 % od spodní hranice fyziologického rozmezí). Nízké hladiny 

albuminu odpovídaly zhoršenému nutričnímu stavu pacientů, který provází základní 

onemocnění. Sledovala jsem také závislost mezi snížením koncentrace albuminu v séru a 

úbytkem tělesné hmotnosti před zahájením podávání sondové enterální výživy. Tato 

závislost byla potvrzena. 

Předpokládaný nárůst koncentrace albuminu v séru v průběhu a po ukončení aplikace 

enterální výživy, případně závislost nárůstu albuminu na době podávání a formě enterální 

výživy, jsem nemohla v šetření vyhodnotit. Důvodem byl nedostatek potřebných údajů 

v lékařské dokumentaci. 

Předmětem šetření byly také hodnoty Nutrition Risk Index (NRI). NRI slouží k rozlišení 

tíže malnutrice a k indikaci nutriční podpory. K výpočtu jsem použila pro srovnání 2 

následující rovnice, které se liší v jednom parametru (původní hmotnost nebo optimální 

hmotnost).  

NRI = 1,51 × aktuální sérová koncentrace albuminu (g/l) + 41,7 × (aktuální 

hmotnost/původní hmotnost) 

NRI = 1,51 × aktuální sérová koncentrace albuminu (g/l) + 41,7 × (aktuální 

hmotnost/optimální hmotnost) 
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Tab. 46 Hodnocení malnutrice dle NRI 

NRI Hodnocení 

> 100 Normální stav výživy 

99,9 – 97,5 Lehká malnutrice 

97,5 – 83,5 Středně těžká malnutrice 

< 83,5 Těžká malnutrice 

Průměrná hodnota u šetřeného souboru byla 82, což odpovídá těžké malnutrici. 

Výzkumná část práce se měla původně soustředit především na komplikace, které se 

mohou v souvislosti s podáváním sondové enterální výživy vyskytnout. Z tabulek 38 - 42 

v kapitole 7.6.11. Komplikace vzniklé v souvislosti s podáváním sondové enterální výživy 

lze identifikovat, že u 10 sledovaných pacientů k určitým komplikacím došlo, ale všechny 

byly nezávažné. Vzniklé komplikace byly okamžitě vyřešeny. 

Metabolické komplikace:  

U pacienta 1 došlo k refeeding syndromu, jako reakci na zahájení realimentace. Pacient 

s Crohnovou nemocí v ileu se stenózami do duodena byl hospitalizován pro těžkou 

proteino-kalorickou malnutrici. Stav byl upraven snížením rychlosti podávání enterální 

výživy. Pacient byl monitorován a na základě laboratorních ukazatelů mu byla rychlost 

podávané výživy postupně zvyšována s cílem dosažení požadovaného denního 

energetického příjmu. 

Gastrointestinální komplikace: 

Pacient 15 byl hospitalizován pro exacerbaci Crohnovy nemoci a malnutrici. Zavedenou 

sondovou enterální výživu podávanou plnou formou pacient netoleroval a měl průjmy. 

Stav byl upraven přechodem na oligomerní typ enterálního přípravku a dočasným snížením 

rychlosti podávání enterální výživy. 

Pacient 6 s indikací sondové enterální výživy z důvodu předoperační přípravy enterální 

výživu netoleroval ani při nízké rychlosti aplikace. Udával bolesti břicha a sondu odmítl. 

Komplikace infekční: 

U sledovaných pacientů nedošlo k infekčním komplikacím, které by přímo souvisely 

s podáváním sondové enterální výživy. 

Komplikace mechanické: 

U sledovaných pacientů se vyskytly pouze nezávažné mechanické komplikace, které 

byly ihned vyřešeny: dislokace sondy, stočení sondy ve fundu žaludku, pocit smyčky při 

polykání, vyzvracení sondy. 
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Komplikace jiné: 

Mezi jiné nezávažné komplikace jsem zahrnula odmítnutí sondy pacientem, pocit 

diskomfortu z důvodu zavedené sondy, pocit hladu. 

Nepodařilo se prokázat závislost výskytu nezávažných komplikací na indikaci, časovém 

intervalu podávání enterální výživy, úbytku tělesné hmotnosti před zahájením aplikace 

výživy ani závislost výskytu komplikací za hospitalizace nebo při podávání enterální 

výživy v domácím prostředí. Dvě komplikace souvisely s typem podávané enterální výživy 

a rychlostí podávání. Vyřešeny byly výměnou polymerního přípravku za oligomerní a 

snížením rychlosti podávání enterální výživy. 
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8. 

Závěr 

Podávání sondové enterální výživy je u mnoha pacientů s diagnózou idiopatických 

střevních zánětů nezbytnou součástí léčby. Společným důvodem indikace enterální výživy 

u pacientů s Crohnovou nemocí a u pacientů s ulcerózní kolitidou je řešení proteino-

energetické malnutrice, která je jedním z hlavních důsledků základního onemocnění. U 

pacientů v malnutrici je indikována enterální výživa dlouhodobě formou sippingu (obvykle 

300 – 600 kcal/den) nebo formou doplňkové sondové enterální výživy (obvykle 1000 

kcal/den) kombinované s perorálním příjmem. Přechodně je s výhodou indikována 

sondová enterální výživa plnou formou (obvykle 2000 kcal/den).  

Indikace enterální výživy nespočívá pouze v přívodu živin. Velký význam má její 

léčebný účinek u pacientů v akutních stavech a při relapsech. U pacientů s Crohnovou 

nemocí je vhodné indikovat plnou sondovou enterální výživu z důvodu jejího 

imunomodulačního působení na střevní sliznici k ovlivnění aktivity onemocnění, udržení 

remise a snížení rizika relapsu. Minimální doba podávání enterální výživy k navození 

remise je obvykle 6 – 8 týdnů. 

Několika sledovaným pacientům byla sondová enterální výživa indikována v rámci 

předoperační přípravy. Nutriční příprava je dle ESPEN doporučována před plánovaným 

chirurgickým výkonem u všech pacientů, kteří trpí středně těžkou až těžkou malnutricí. 

Podávání enterální výživy po dobu 5 – 20 dní snižuje riziko pooperačních komplikací a 

zkracuje délku hospitalizace. 

Možnost aplikace sondové enterální výživy ve vlastních sociálních podmínkách je 

velmi výhodným řešením u pacientů, u nichž by podávání enterální výživy bylo jediným 

důvodem hospitalizace. Domácí enterální výživa umožňuje návrat pacienta do běžného 

života a zvýšení jeho kvality. Výhodou jsou i nižší náklady oproti podávání enterální 

výživy za hospitalizace. 

Výsledky diplomové práce potvrzují, že je sondová enterální výživa spojena s velmi 

nízkým rizikem komplikací. Enterální výživa je obvykle dobře tolerována a pacienti z ní 

profitují. Případné komplikace nebyly závažné a vždy byly vyřešeny. Z hlediska 

výpovědní hodnoty výzkumného šetření je nutné poznamenat, že zkoumaný soubor byl 

velmi malý, ale odpovídal možnostem vybraného pracoviště. Výhodou malého souboru 

bylo, že jsem mohla uplatnit individuální přístup a s každým případem se důkladně 

seznámit. 
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