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Anotace 

Problematikou této bakalářské práce je seznámení s problematikou sondové výživy. 

Snažím se blíže popsat cesty vstupu pro podávání umělé výživy. Další kapitolou jsou 

druhy přípravků enterální výživy a možnosti podání. V neposlední řadě se zmiňuji o 

možných komplikacích, které se při různých aplikacích mohou vyskytnout.  V kapitole 

o komplikacích se zároveň snažím najít i preventivní opatření, díky kterým se lze řadě 

z nich vyvarovat. 

 

Klíčová slova: 

Gastrointestinální trakt, malnutrice, klinická výživa, polymerní výživa, gastrostomie, 

aspirace,komplikace  

 

Summary 

The issue of this thesis is to introduce tube feeding. I am trying to further describe the 

pathways for the administration of artificial nutrition. Another chapter are types of 

products, enteral nutrition and the possibility of submission. Finally, I mention the 

possible complications, which are in various applications may occur. In the chapter on 

complications are also trying to find preventive measures that make it possible to avoid 

many of them. 
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Úvod 

Velká část pacientů s akutními a chronickými onemocněními trpí současně i 

různým stupněm podvýživy (malnutrice). Mezi příčiny výskytu malnutrice u 

nemocných patří vedle katabolických procesů také velmi často porucha příjmu nebo 

trávení potravy, nejčastější je komplikace zvýšeného katabolismu s anorexií, které jsou 

výsledkem metabolické odpovědi na onemocnění, tzv. stresové hladovění. Malnutrice je 

významný rizikový faktor, který je spojován s delším pobytem v nemocnici, zvýšením 

počtu komplikací základního onemocnění a vyšší mortalitou. Léčba malnutrice spočívá 

hlavně v odstranění její příčiny. Proto je enterální výživa v algoritmu umělé výživy 

metodou prvé volby a slouží hlavně k překlenutí období do obnovení adekvátního 

příjmu potravy per os. U některých pacientů ale tento příjem již nelze v dostatečném 

rozsahu obnovit a enterální, popř. parenterální výživa zůstává trvalou potřebou a 

prakticky život zachraňujícím výkonem.  

Enterální výživa je indikována u těch pacientů, kteří nechtějí nebo nemohou jíst, 

případně je jejich perorální příjem stravy nedostatečný z hlediska obsahu základních 

živin nebo energetické hodnoty. Další podmínkou je funkční trávicí trakt. Velkou 

předností enterální výživy je udržení integrity střevní sliznice (a tím střevní bariéry), 

zachování peristaltiky a zábrana bakteriálnímu přerůstání (a to i v množstvích, která 

nepostačí k výživě celého organismu, ale pouze k výživě enterocytů, tedy k výživě 

střeva – gut mucosa nutrition (16). 

Jako každá mince má své dvě strany, tak i enterální výživa přináší pacientovi 

pozitiva i negativa. Pokud jsou však pacienti správně edukováni, jsou dodržovány 

všechny principy správného zavádění, ošetřování a užívání enterální výživy, 

komplikace jsou minimální. Tehdy lze z enterální výživy jen profitovat. 

Téma enterální výživy a jejich komplikací jsem si zvolila, jelikož mě toto téma připadá 

velmi zajímavé a ve své praxi i během studia se setkávám s lidmi, jimž se enterální 

výživa stala součástí života a do jisté míry ho ovlivnila. 

 

 



 

 

I. Teoretická část  

 

 

Potřeba je důsledek nedostatku. Něco, co člověka pohání k jeho odstranění a její 

naplnění udržuje homeostázu organismu. Pokud z nějakého důvodu dochází k 

neuspokojení potřeb člověka, může toto vyústit až ke vzniku stresu či distresu. Při 

opakovaném neustálém střetu s nepřekonatelnou překážkou mluvíme o pocitu frustrace. 

Naplňování potřeb je pro člověka důležité, je provázáno s kvalitou lidského života a s 

jeho zachováním. Každý člověk uspokojuje své potřeby specifickým způsobem. V 

průběhu života však dochází ke změnám v kvantitě i kvalitě. Všichni lidé mají společné 

potřeby, ale jejich uspokojování je jedinečné pro každého z nás (30). 

Lidské potřeby lze rozdělit podle různých kritérií. Například Abraham Maslow 

přichází s individuálním hierarchickým systémem základních potřeb, podle kterého jsou 

lidé motivováni ke svému jednání. Potřeby řadí vzestupně od základních, 

fyziologických (potřeba pohybu, spánku, výživy), po nejvyšší (potřeba seberealizace) a 

metapotřeby. Člověk není schopen kvalitně uspokojit vyšší potřeby, aniž by měl 

saturovány potřeby základní.   

Na základě Maslowovy teorie je možné hovořit o potřebách primárních a 

sekundárních. Primární jsou ty, bez kterých není lidský jedinec schopen přežít. Saturace 

těchto potřeb je stěžejní náplní základní ošetřovatelské péče. Jedná se o potřeby 

biologické a fyziologické. Sekundární potřeby jsou vázané na sociální život člověka. 

Jedná se například o potřebu společnosti druhých lidí, potřebu tělesného kontaktu, 

vzdělávací potřeby, potřeby přesahu.  

Mezi základní biologickou potřebu řadíme i výživu. Jde o potřebu trvalého rázu, 

její uspokojování je nezbytné po celý život člověka (28). 

 

 

1. Výživa jako základní lidská potřeba 



 

 

1.1. Historie 

Historie sondové enterální výživy sahá až do starověkého Egypta. V hlavní roli 

zde bylo zavádění klystýrů s výživnými látkami do konečníku. Používaly se směsi vína, 

bílku, vývarů z pšenice a ječmene. S výživou podávanou rektálním způsobem se 

setkáváme i během 19. století, kdy se začaly přivádět směsi syrového hovězího masa, 

whisky, vajec, mléka, pankreatických žláz zvířat, krve, zbavené fibrinu, často se 

přidával i tabák, vosk, škrob, nebo červené víno.  

Již od 16. století se setkáváme také s proximálním zaváděním živin cestou 

nosohltanových trubiček a trubiček procházejících z úst do hltanu, následně pak do 

jícnu, či s trubičkami vedené z úst až do žaludku. Jako trubička byla například 

používána velrybí kost pokrytá úhoří kůží nebo kožené a stříbrné trubice.  

Následovaly experimenty s trávicí a absorpční schopností tenkého střeva. A v 

roce 1918 doktor Adersen zavedl peroperačně gumovou gastroduodenální sondu do 

jejuna a ihned po operaci bylo zahájeno podávání výživného roztoku vyrobeného z 

natráveného mléka, alkoholu, dextrosy v malém objemu každé dvě hodiny. V 

padesátých letech 20. století se začaly používat jejunostomie, byly vyvinuty žaludeční a 

jejunální sondy z polyetylénu, zaznamenáváme také první použití pumpy pro enterální 

výživu. Michael W. L. Gauderer provedl spolu s endoskopistou Jeffreym Ponskym 

první perkutánní endoskopická gastrostomie 4,5 měsíčnímu dítěti roku 1979.  

V šedesátých letech 20. století dochází k rozmachu parenterální výživy. Z 

důvodu vyšší efektivity a nižší frekvence závažných komplikací a farmakoekonomické 

výhodnosti enterální výživy oproti parenterální, dochází v sedmdesátých letech 20. 

století opět k upřednostňování enterální výživy.  

V padesátých letech 20. století se začínají také využívat komerčně připravené 

směsi, zajišťující příjem proteinů, tuků, sacharidů, vitamínů a minerálních látek. Firmy 

jako Mead Johnson a Wyeth-Ayerst připravovaly mnoho odlišných enterálních směsí do 

sterilních, zatavených vaků. Pro příklad experimentální nasogastrický výživný roztok 

poskytoval 3 500 kcal, 210 g proteinů, 600 g sacharidů, 30 g tuků, vitamíny a minerální 

látky v doporučených denních dávkách. V roce 1970 byl představen roztok enterální 

výživy, který poskytoval složení hlavních živin potřebných jako pro zdravého člověka. 



 

 

30% energie z tuků, 20% z proteinů, 50% ze sacharidů. Mnoho enterálních přípravků je 

nyní založeno na myšlence 11 tohoto standardního složení, avšak mnoho produktů je 

bezlaktozových a používá kaseinové hydrolyzáty. Mohou být obohacovány o vitamíny, 

minerální látky, vlákninu.  

Aby pacienti pochopili důležitost enterálních přípravků, často je zmiňováno 

jejich použití již u astronautů, kteří jako první vstoupili na Měsíc.  

Ačkoliv se nutriční podpora sondovou enterální výživou nikdy nevrátí do svých 

počátků, stala se nyní bezpochyby kombinací dávných znalostí a moderních poznatků a 

dovedností (1,6,17).   

 

1.2. Faktory ovlivňující výživu  

Fyziologicko-biologické faktory – Příjem potravy a její využití je závislé na 

stavbě a funkci trávicího systému a na optimálním složení potravy. Energetické 

požadavky jsou ovlivněny například věkem, růstem, pohlavím. V období dospívání 

hrozí vznik závažných poruch výživy (bulimie, anorexie), v dospělosti může při 

nedodržování zásad správné výživy docházet ke zdravotním potížím, jež vedou ke 

vzniku civilizačních chorob, starší lidé pak mají zpomalenější metabolismus, přijímají 

méně potravy. Příjem potravy může být ovlivněn ne zcela funkčním chrupem, změnami 

ve vnímání chutí a vůní, úrovní sebepéče a soběstačnosti. Zdravotní stav, například 

onemocnění v dutině ústní, operační výkony, nádorová onemocnění, podávání 

některých skupin léků, zásadně ovlivňují stravovací zvyklosti a celkový stav výživy 

(30).   

Psychicko-spirituální faktory – Podstatný význam pro výživu mají negativní 

emoce, psychická traumata, reakce na konflikty, stres a deprese. Mezi závažná 

psychosomatická onemocnění řadíme bulimii a anorexii.  

Sociálně-kulturní faktory – Způsob stravování a výživy udává také příslušnost 

k určitému etniku a náboženskému vyznání. Ošetřující personál by měl mít rámcovou 

představu o těchto odlišnostech. Zcela zásadním způsobem je stravování určováno 



 

 

životním stylem. Mohli bychom jmenovat vliv neustálého spěchu, reklamy a finančních 

možností (18). 

  Faktory životního prostředí – Na kvalitě potravin se nepochybně podílí zdravé, 

neznečištěné životní prostředí – voda, půda, ovzduší (30). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Trávicí trakt  

„Je svalová trubice dlouhá asi 10 metrů, která začíná ústy a končí řitním otvorem. 

Trávicí trubice je ve skutečnosti součástí dvou rozličných systémů. Prvním je trávicí 

systém, zahrnující struktury od úst po konec tenkého střeva. Druhý, od tlustého střeva 

po řitní otvor, jímž se vylučují nestrávené odpadové látky ven z těla, je součástí 

vylučovacího systému.“(31).  

 

2.1. Anatomie trávicího traktu 

Gastrointestinální trakt začíná dutinou ústní (cavum oris), která je vstupní 

branou pro potravu. V dutině ústní začíná mechanické zpracovávání jídla. Po 

rozmělnění stravy dojde k promísení se slinami. Dutina ústní je ohraničena rty – labia 

oris. V ústech máme dvě řady zubů (v dětství máme mléčný chrup – 20 zubů, 

v dospělosti máme trvalý chrup – 32 zubů). V každé čelisti jsou 4 řezáky, 2 špičáky, 4 

zuby třenové a 6 stoliček. Zub se skládá z korunky, krčku a kořene. Povrch zubu je 

tvořen sklovinou. Pod sklovinou je zubovina. Uvnitř každého zubu je dutina – cavum 

dentis, která je vyplněná zubní dření – pulpa dentis, ve které jsou nervy a cévy, které 

zajišťují inervaci a krevní zásobení zubu. 

Dále se v ústech nachází slinné žlázy. Ty jsou v párech, čili jsou párovými 

orgány. Jsou schopné vyprodukovat 1 – 1,5 l slin za den. Sliny obsahují trávicí enzym 

ptyalin, který slouží jak pro zvlhčení potravy, tak pro štěpení škrobů. Škroby jsou 

rozkládány na jednodušší cukry a molekuly. Hlavní funkcí slin je tedy pomoc při 

trávení. Pomáhají udržovat vlhkost v ústech při jídle a zvlhčují i suchou potravu, čímž 

ulehčují žvýkání a polykání. Hlen ve slinách obaluje sousto a působí jako „vazelína“, 

která nám pomáhá polykat. Sliny nám také umožňují ochutnávat potravu a nápoje. 

Největší slinné žlázy máme tři. První je podčelistní – glandula submandibularis, druhá 

2. Trávicí soustava a její funkce 



 

 

je podjazyková- glandula sublingualis a třetí příušní – glandula parotis. V ústech máme 

také menší slinné žlázy, které jsou roztroušené po celé dutině ústní. 

Nejvíce místa v dutině ústní zabírá jazyk – lingua. Pohyb jazyka ovládají svaly, 

kterými je tvořen, jimiž se připojuje k okolí a způsob, jakým je fixován ve své poloze 

v ústech. Jednou z hlavních činností jazyka při jídle je posouvání stravy k zubům, jež ji 

požvýkají a zformují změklou potravu do bolusu – sousta, připravovaného k polknutí.  

Jazyk přitom vykonává celou řadu krouživých pohybů a pohybů směrem nahoru a dolů. 

Po splnění tohoto úkolu tlačí jazyk sousto do zadní části dutiny ústní ke kořenu jazyka. 

To vyvolá polykací reflex a sousto je přes hltan posunuto dále do jícnu a do žaludku. 

Důležitou úlohu má jazyk při mluvení. Pomáhá vytvářet artikulovanou řeč. Slova z větší 

části tvoří pohyby rtů, jazyka a měkkého patra řízené mozkovou kůrou. 

Trávicí trubice dále pokračuje hltanem – pharynx, který má tři části. První částí 

je nosohltan – nasopharynx, dále ústní část nosohltanu (zde se kříží dýchací systém 

s trávicím) a poslední částí je hrtan – larynx. „Mezi hltanem a hrtanem je hrtanová 

příklopka – epiglottis.Ta odděluje oba křížící se systémy. Její hlavní funkcí je zabránit 

vniknutí stravy při polykání do dýchacích cest“(27). Občas se příklopka neuzavře včas a 

potrava nebo tekutina se dostanou do hrtanu. Silný kašel okamžitě vypudí špatně 

polknutou a téměř vdechnutou látku. Říkáme, že nám „zaskočilo“. 

  Potrava dále sestupuje jícnem do žaludku. Jícen – oesophagus je pružná trubice 

dlouhá asi 25 cm a široká asi 2,5 cm. Podobně jako zbylá část zažívací trubice se i jícen 

skládá ze 4 vrstev. Výstelka z mukózní membrány ulehčuje transport potravy, 

submukózní udržuje sliznici na místě, dále relativně tlustá vrstva svaloviny, kterou tvoří 

kruhové a podélné vrstvy svalových vláken a poslední vrstvou je vnější ochranný obal. 

Hlavní funkcí jícnu je posun stravy od dutiny ústní dále do žaludku.  

Žaludek – gaster je svalový vak uložený v horní části břišní dutiny. V horní části 

je spojen s jícnem – kardie, a ve spodním konci přechází přes dvanáctník – duodenum 

do tenkého střeva. Tomuto místu se říká pylorus. Žaludek slouží hlavně jako zásobník 

potravy. Jen co se strava dostane do žaludku, hormon gastrin stimuluje žaludeční buňky 

k sekreci kyseliny chlorovodíkové, pepsinu a mucinu (to je hlenovitá látka, která 

povleče sliznici a tím ji chrání proti působení HCl). Ptyalin přestává působit, začínají 

však probíhat nové chemické reakce, které jsou spouštěné nervovými impulzy. 



 

 

V žaludku je potrava promíchána s trávicími šťávami, vytvoří se kašovitá hmota – 

chymus, která je peristaltikou dále tlačena do dvanáctníku.  

Duodenum vyrábí a uvolňuje velké množství hlenu, které napomáhá chránit 

sliznici před působením HCl. Duodenum měří asi jen 12,5 cm. V místě spojení žaludku 

a dvanáctníku je prstenec svalů – pylorický sfinkter (vrátnicový svěrač). Ten se čas od 

času uvolní a umožní tak průchodu potravy dále přes vlastní duodenum do tenkého 

střeva. Do dvanáctníku též proudí trávicí šťávy ze slinivky břišní a značné množství 

žluče ze žlučových cest. Tomuto místu v duodenu se říká vaterská papila. Žluč se tvoří 

v játrech a uskladňuje se ve žlučníku, je-li nepotřebná.  

„Slinivka břišní – pankreas je žláza s vnitřní sekrecí. Dělí se na tři části, a to 

hlavu, tělo a ocas. Má dvojí roli. Jednak produkuje pankreatické hormony inzulin a 

glukagon, které pomáhají udržovat hladinu cukru v krvi – glykémii a jednak má 

důležitou funkci při procesu trávení, protože vylučuje trávicí enzymy do tenkého 

střeva“(27). Pankreatické enzymy pomáhají kromě tuků trávit i uhlohydráty a proteiny. 

Mezi tyto enzymy patří trypsin – štěpí bílkoviny, lipáza štěpí tuky a amyláza štěpí 

uhlohydráty. 

Natrávená potrava pak postupuje do další části trávicího systému, a to do 

tenkého střeva – intestinum tenua. První částí tenkého střeva je lačník – jejunum, který 

je asi 2 – 2,5 metru dlouhý. Druhou částí je kyčelník – ileum, který je dlouhý asi 2,5 – 3 

metry. Zde probíhá poslední fáze chemické proměny potravy. Tenké střevo je dlouhé 

asi 3,5 – 5,5 metrů. Jeho sliznice je zvrásněna tzv. klky. Sliznice obsahuje žlázky, které 

produkují střevní šťávy. Nejvíce živin se vstřebává v kyčelníku. 

Poslední, ale neméně důležitou částí GITu je tlusté střevo – colon. Tlusté střevo 

je dlouhé asi 1,5 metru a nemá klky jako tenké střevo. Potrava se zde zahušťuje. 

Dochází zde k resorbci vody a soli. Skládá se ze slepého střeva – caecum, s červovitým 

přívěskem – apendixem. Ten obsahuje lymfatickou tkáň. Další částí je tračník. Ten se 

dělí na vzestupný – colon ascendens, příčný – colon transversum a sestupný – colon 

descendens. Tračník končí konečníkem – rectum. V této části se shromažďuje stolice, 

která je následně přes anální kanál s řitním otvorem – anus, vyvedena z těla ven. Funkcí 

tlustého střeva je transportování tuhého materiálu peristaltickými pohyby ke konečníku 

a z těla ven. 



 

 

Dalším důležitým orgánem GITu jsou játra – hepar. Játra jsou největší žlázou 

lidského těla a po kůži jsou i největším orgánem v těle. Váží asi 1,3 – 1,8 kg. Játra se 

skládají ze dvou laloků. Pravý lalok je větší a zabírá celou horní část pravé strany dutiny 

břišní. Levý lalok je menší a dosahuje do poloviny levé části dutiny břišní. Jaterní 

funkce jsou četné a komplexní. Mají nezastupitelné místo v řadě chemických reakcí, 

které probíhají nepřetržitě v lidském těle a slouží k zachování stálosti vnitřního 

prostředí. Podílejí se na metabolismu sacharidů a hrají významnou roli v udržení stálé 

koncentrace životně důležité glukózy v krvi. Dále se účastní látkové přeměny lipidů, 

porfyrinů a bilirubinu. V játrech se tvoří celá řada bílkovin a některé faktory nezbytné 

pro krevní srážlivost. Dochází zde i ke katabolickým procesům jako je například štěpení 

bílkovin na aminokyseliny apod. Další významnou funkcí jater je schopnost ukládání 

životně důležité látky. V játrech se tvoří a vylučuje žluč, která se vylučuje do střev a 

pomáhá při procesu trávení. Zcela unikátní roli mají v procesu odbourávání škodlivin – 

detoxikační funkce. Játra dokáží odbourávat jedovaté látky jak z vnějšku – alkohol, 

jedy, léčiva, tak i toxické látky, které vznikají v průběhu látkových přeměn 

v organismu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Jedná se interdisciplinární obor, kdy nutriční intervence vytváří optimální 

podmínky pro vlastní obranné mechanismy, autoregulaci a ve svých důsledcích i 

prostředí pro úspěch cílené léčby. Dostatečná výživa je základním předpokladem 

uzdravení pacienta. Nemocný by neměl hladovět (je-li v dobrém výživovém stavu) více 

jak 3-5 dnů, maximálně však 7 dnů. 

Umělá výživa nahrazuje výživu přirozenou a obsahuje: 

- energetické zdroje jako jsou cukry a tuky, 

- minerály, 

- stopové prvky a vitamíny, 

- aminokyseliny a bílkoviny, 

- vodu. 

Základním cílem umělé výživy je zajistit přívod živin a tekutin těm skupinám 

nemocných, kteří nemohou, nechtějí nebo nesmějí přijímat běžnou stravu v aktuálně 

nutném množství i složení obvyklou cestou. Měla by přinést do organismu energetické 

zdroje ve zvýšeném množství a v takové formě, aby mohly být účinně využity. Dalším 

cílem umělé výživy je doplnit nebo úplně nahradit výživu přirozenou nebo její složky 

v optimálním složení a energetické hodnotě, aby nedošlo k malnutrici. 

Mezi další cíle umělé výživy patří například ještě zvýšení odolnosti vůči působení 

mikrobů ze střev nebo zklidnění zánětlivých procesů ve střevní sliznici.  

 

 

 

3. Klinická výživa 



 

 

3.1. Hodnocení stavu výživy 

Pro posouzení nutričního stavu a případné odhalení malnutrice je nutné 

zohlednit ukazatele anamnestické, antropometrické i laboratorní a celkový vzhled 

pacienta. Včasná diagnostika malnutrice a včasná a adekvátní léčba včetně provádění 

léčebné výživy podle moderních poznatků zřetelně sníží průběh a závažnost 

malnutričních stavů u hospitalizovaných pacientů (16,21).  

Při hodnocení stavu výživy se používají dvě metody – screening (vyhledávání) 

rizikových nemocných a assessment (objektivní hodnocení výživy) (20). 

 

3.1.1. Nutriční screening 

 Základní součástí zhodnocení nutričního stavu je nutriční screening. Jedná se o 

jednoduchý dotazník – jednotlivé modifikace odpovídají zaměření dle potřeby 

nemocných (děti, senioři, onkologičtí pacienti…), který slouží k jednoduchému a 

rychlému zhodnocení rizika malnutrice. Zde je zhodnocen současný stav výživy, 

dynamiku váhových změn, schopnost samostatného příjmu potravy a závažnost 

celkového stavu nemocného. 

 Na základě tohoto vyšetření můžeme vytipovat pacienty s hrozící či již rozvintou 

malnutricí a věnovat jim zvýšenou pozornost. 

 V chirurgických oborech nutriční screening pomáhá najít pacienty ohrožené 

pooperačními komplikacemi v důsledku špatného stavu výživy již v době před operací a 

můžeme tak zahájit včasnou předoperační nutriční podporu. 

 Existuje řada metodik, které jsou používány v konkrétních ambulancích a 

nemocničních oddělení (např. senioři, onkologicky nemocní): 

MNA – Mini Nutricional Asessment – slouží k hodnocení nutričního stavu seniorů, 

hlavně v programech domácí péče, sanatoriích a nemocnicích, zahrnuje také mentální 

aspekty, které mohou ovlivňovat příjem stravy.  



 

 

Nottinghamský screeningový dotazník - používá se pro rychlé zhodnocení míry rizika 

malnutrice u hospitalizovaných nemocných. Hodnotí BMI, nechtěný váhový úbytek, 

gastrointestinální potíže, stres. 

Dotazník hodnocení nutričního rizika – dotazník pro onkologické pacienty, hodnotí 

váhový úbytek, příjem stravy, přítomnost nutričně rizikové diagnózy. 

V současnosti by již měl být nutriční screening běžnou pomůckou všech lékařů 

napříč všemi klinickými obory (20). 

3.1.2. Klinické zhodnocení a anamnéza  

V klinickém zhodnocení je naším cílem definovat aktuální nutriční a 

metabolický stav pacienta a dále zjistit, je-li malnutrice způsobena snížením příjmu 

potravy (poruchou digesce a resorpce), zvýšenou energetickou potřebou nebo 

kombinací obou příčin. V anamnéze je důležitým krokem určení zdravotních, dietních a 

sociálních rizikových faktorů.  

Mezi důležité klinické ukazatele vedoucí k malnutrici patří anorexie, dysfagie, 

průjem, zvracení, nauzea, změna charakteru stravy (tekutá, kašovitá, odpor k masu a 

tučným jídlům), stupeň stresu (hematologická a onkologická onemocnění, aktinoterapie 

a chemoterapie, trauma, infekce, bolest, steroidy).  

Semikvantitivní metody (odhad energetického příjmu formou konzultace s 

pacientem, konzultace s nutričním terapeutem, metoda vážení jídla pacientem, 

24hodinový zápis denního příjmu) jsou založené na anamnestických údajích od pacienta 

a jejich význam spočívá pouze v odhadu energetického příjmu. Metody tohoto typu je 

možné provádět u pacientů s dobrou compliancí, jsou zatíženy nepřesností a nelze je 

použít u nemocných v kritickém stavu. 

 

3.1.3. Antropometrie 

Antropometrické metody se používají k měření dlouhodobého nutričního stavu, 

nejsou vhodné k měření míry katabolizmu, lze obecně říci, že mají své místo v 



 

 

zhodnocení účinnosti nutriční podpory a v dlouhodobém sledování nemocných s 

malnutricí. Součástí antropometrického vyšetření je stanovování tělesných indexů a 

rovněž, pro přesnější odhad složení těla, měření tloušťky kožní řasy a výpočet středního 

obvodu svalstva paže (36). 

a) Váha, výška 

 Patří k základním antropometrickým vyšetřením. U imobilních pacientů lze váhu 

sledovat např. integrovaným váhovým systémem v lůžku. 

b) Měření kožní řasy, měření obvodu svalstva paže 

Používají se k zhodnocení tukové a svalové hmoty na nedominantní končetině a 

z důvodů variability podkožní tukové tkáně na více místech (m.triceps, m.biceps, 

m.subscapularis a m.suprailiakálně). Tloušťka kožní řasy je ovlivněna pohlavím, rasou a 

věkem. 

Měřením obvodu paže, od kterého je odečtena vrstva podkožního tuku 

vyhodnocená kaliperem, získáme informace o stavu kosterního svalstva. U proteino-

energetického typu malnutrice je zmenšen obvod paže, neboť je snížena svalová hmota 

(32). 

c) Antropometrické indexy 

 Základní antropometrická data jsou zpracována v indexech. 

Index tělesné hmotnosti = H [kg] / (V[m])
2 

Brocův index (BI) = H [kg] / (V [cm] – 100) 

Poměr pasu a boků = obvod pasu [cm] / obvod boků [cm] 

 

3.1.4. Aspekce  

V případě rozvinuté proteino – energetické malnutrice se objevují vystupující 

lícní kosti v obličeji, oči se „propadají“, výrazně vystupují kosti pletence horní 

končetiny, žebra, ochabuje kůže v gluteální krajině. Rovněž hodnotíme vzhled vlasů, 

kůže, obličeje, končetin, břicha, stav kostí, kardiovaskulárního systému, nervového 

systému a další specifické symptomy (36). 



 

 

 

3.1.5.  Laboratorní vyšetření 

 V diagnostice malnutrice je posuzována hladina sérových proteinů. Hlavním 

markerem deplece viscerálních proteinů je albumin  (35 – 53 g/l). Při hodnocení 

albuminu je třeba přihlédnout k aktuálním krevním a extravaskulárním ztrátám, které 

jsou jen zvolna kompenzačně hrazeny jaterní syntézou albuminu. Za podmínek 

chronické malnutrice je pak pokles albuminu rychlý, prolongovaný a jeho normalizace 

trvá týdny. V klinickém kontextu vyšetření albuminu (pokles pod 25–30 g/l) patří mezi 

nutriční markery. Prealbumin (hladina < 0,2 g/l, poločas 16 hodin ) je senzitivní marker 

nutričního stavu vhodný k diagnostice i nutriční intervenci. Prealbumin je možné použít 

k měření rychlých změn výživového stavu a odráží vliv dietní restrikce i intervence. 

Transferin (poločas 8–9 dní) je další protein syntetizovaný v játrech, jeho funkcí je 

transport železa v plazmě. Vzhledem k malému tělesnému poolu je považován za 

vhodný ukazatel deplece především viscerálních proteinů. Cholinesteráza (poločas 24 

hodin) má význam srovnatelný s prealbuminem, její pokles naznačuje katabolizmus, 

není-li přítomno jaterní onemocnění. 

Mezi další sledované parametry lze zahrnout hodnoty krevního obrazu, 

minerálů, stopových prvků, kreatininu a urey. Těžké malnutriční stavy korelují 

s patologickým imunologickým nálezem a sníženou hladinou T3 a T4. Pro zjištění 

malnutrice z přebytku je hodnocena hladina celkového cholesterolu, LDL, HDL, 

triacylglycerolu, hladina krevního cukru (12). Dále musíme sledovat známky 

dehydratace, sledujeme příjem potravy – metoda talíře a v neposlední řadě je pro nás 

důležitá také nutriční anamnéza. Ta spočívá ve zjišťování aktuálních údajů u pacienta, 

jako např. úbytek hmotnosti za určitý časový úsek, chuť k jídlu, stravovací návyky a 

současná onemocnění. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Malnutrice je patologický stav způsobený nedostatkem jak základních živin, tak 

i mikronutrientů a makronutrientů. Patologickým stavem je označována porucha stavu 

výživy jak směrem nahoru (nadvýživa, nadváha, obezita), tak i směrem dolů 

(podvýživa). V dalším textu bude malnutricí označen pouze stav podvýživy, tak jako se 

uvádí v odborné literatuře (37). 

Malnutrice není častá jen u nemocných před přijetím do nemocnice, přibližně 

v 30% případů se vyvine až při pobytu v nemocnici jako iatrogenní malnutrice. 70% 

nemocných již do nemocnice přichází s různým stupněm malnutrice a ta se během jejich 

pobytu v nemocnici znatelně zhorší. U 3-4% hospitalizovaných pacientů je malnutrice 

natolik závažná, že pokud není okamžitě nasazena umělá výživa, vede ke smrti 

pacienta.  

Malnutrice se vyskytuje ve vysokém počtu případů hlavně u následujících 

skupin nemocných: 

- senioři – 50% 

- nemocní s chronickými respiračními chorobami – 45% 

- nemocní se zánětlivými střevními chorobami – 80% 

- nemocní s nádorovým onemocněním – 85% 

- nemocní v kritickém stavu – 65% 

Nejčastější příčinou malnutrice je snížení chuti k jídlu nebo rozvinutá anorexie, 

porucha trávení a absorpce živin, nezvyklý typ potravin v nemocnici, změny časového 

rozložení jídel a přítomnost bolesti, infekcí či stresových stavů. Vyskytuje se také často 

při vystupňovaném katabolismu v důsledku zranění, operací a endokrinních poruch či 

při ztrátách bílkovin a tekutin píštělemi a rozsáhlými ranami (37). 

 

4. Malnutrice  



 

 

4.1. Dělení malnutrice dle poruchy příjmu energie a bílkovin 

Termín malnutrice vznikl spojením dvou latinských slov, „male“ – špatně, zle a 

„nutrio“ – živit, vyživovat. Výraz je především chápán jako podvýživa. Obecně 

rozlišujeme dva typy malnutrice: maratický typ (proteino – energetická malnutrice) a 

kwashiorkorový typ (malnutrice způsobená převážně deficitem proteinů). Podmínkou 

pro rozvoj malnutrice je buď prosté hladovění, nebo stresové hladovění, spojené se 

stresem vyvolaným chorobou (8,37). 

a) Marantický typ malnutrice  

Charakterizuje se zachováním normálního metabolismu nutričních substrátů a 

energie se získává převážně z tukových zásob, z čehož plyne, že tělesné proteiny jsou 

prioritně chráněny před katabolismem. Pro tento typ malnutrice je typický klinický 

obraz kachektického člověka, přičemž laboratorní nálezy, zejména koncentrace proteinů 

v séru a imunoreaktivita, jsou zpočátku změněny relativně málo a ke zhoršení v těchto 

oblastech dochází až při delším trvání a prohlubování malnutrice (37). 

b) Kwashiorkový typ malnutrice  

Jedná se o malnutrici způsobenou převážně deficitem proteinů. Vyskytuje se u 

pacientů v těžkém akutním stavu (např. úraz, popáleniny, sepse), kdy hladovění 

doprovází stres.  

U nemocných s tímto typem malnutrice dochází k hromadění vody a solí 

v extracelulárním prostoru, což se klinicky manifestuje tvorbou otoků a hromaděním 

tekutiny v tělních dutinách. Oproti marantickému typu malnutrice se hmotnost naopak 

zvyšuje. Laboratorně sledujeme snížení albuminu, transferinu a počtu erytrocytů. 

 

4.2. Dělení malnutrice dle vzniku 

Toto rozdělení bere v úvahu podmínky, za kterých dojde k malnutrici. Jedná se o 

hladovění prosté a stresové. 

 



 

 

a) Prosté hladovění  

Při hladovění dochází v organismu ke štěpení látek. Při tomto ději klesá 

glykémie a vlivem neurohumorální stresové odpovědi na hypoglykemii klesá 

uvolňování a tvorba inzulinu a zvyšuje se sekrece dalších hormonů, např. 

glukokortikoidů, glukagonu, adrenalinu. Glukózu prioritně potřebují ke správné funkci 

mozek a erytrocyty. Zprvu glykémii udržují glykogenolýzou játra, k vyčerpání 

glykogenu v játrech však dochází do 24 hodin. Po vyčerpání zásoby cukrů se glukóza 

získává ze svalové bílkoviny a tukových zásob. Cílem těchto metabolických pochodů je 

co možná nejvíce snížit celkové energetické zásoby organismu. Po půl roce může být 

energetická zásoba nižší až o 40%. Ztráta bílkovin vede k poruše funkcí orgánů a 

systémů, v nejtěžších případech až ke smrti. Jedná se o marastický druh malnutrice, lze 

se s ním setkat např. u mentální anorexie. Prosté hladovění se dělí dle časového kritéria 

na krátkodobé hladovění (do 72 hodin) a protrahované hladovění (delší jak 72 hodin) 

(23). 

b) Stresové hladovění  

Stresové hladovění je typ hladovění, při němž dochází k současnému působení 

podvýživy a onemocnění, především akutní infekce, zranění nebo kombinace více 

katabolických vlivů (37). 

Reakcí na tělesné poškození je neuroendokrinní stresová odpověď, která je 

ovlivněna fyziologickými rezervami, věkem, stavem výživy, a její výše je odvislá od 

velikosti stresu. Jejím cílem je mobilizace vnitřních zdrojů a poskytnutí dostatku 

energie vzhledem k zachování života nemocného (23). 

Charakteristické symptomy stresového hladovění jsou pokles sérového albuminu 

a rozvoj edému. Energetická potřeba organismu je pokryta proteiny ze svalu. Pokud 

dojde k úbytku svalové hmoty o 20%, dochází k poruše motorických funkcí. Úbytek 

svalové hmoty o 50% a tukové tkáně o 95% je označován jako život ohrožující. 

U tohoto typu hladovění je nutné odstranit vyvolávající příčinu stresu 

(polytrauma, popáleniny, sepse), aby byl nastolen anabolický metabolismus. Jedině za 

těchto podmínek lze vhodnou nutriční podporou ovlivnit malnutrici (32,37).   



 

 

Důvodem zahájení nutriční podpory je neschopnost nemocného přijímat potravu 

po dobu delší než tři dny (pokud je stav výživy, stanovený podle doporučených kritérií, 

normální). Nepochybně nejlepším způsobem, jak zajistit výživu nemocného, je 

perorální příjem a k němu je potřeba pacienta navrátit tak rychle, jak to dovolí 

okolnosti. „Je nutné zdůraznit, že parenterální a enterální výživa z hlediska indikace 

nestojí proti sobě, ale že se často kombinují nebo po sobě následují. Otázka 

parenterální a enterální výživy tedy není „buď anebo“, ale jde o metody, jejichž efekt se 

podstatně zvyšuje, jsou-li použity současně. (37). 

 

5.1. Indikace nutriční podpory (parenterální nebo enterální, popřípadě 

kombinované) 

- neschopnost pacienta přijímat potravu perorálně 

- předpoklad, že pacient nebude přijímat výživu perorální nebo enterální cestou po 

dobu minimálně čtyř dnů 

- průkaz malnutrice stanovené standartním způsobem, který zahrnuje 

anamnestické vyšetření, somatické vyšetření a zhodnocení stavu výživy 

- zhodnocení původu malnutrice a ovlivnitelnost výživou 

- zhodnocení kvality periferního nebo centrálního řečiště pro podání nutriční 

podpory a rozhodnutí o možnosti gastrické či jejunální sondy (37) 

Nepochybně nejlepším způsobem, jak zajistit výživu nemocného, je perorální 

příjem a k němu je nutné pacienta navrátit tak rychle, jak to dovolí okolnosti. Dokonce i 

malý perorální příjem je výhodný, protože stimuluje sekreci gastrointestinálního traktu a 

udržuje rovnováhu v bakteriální flóře GIT, stimuluje sekreci gastrointestinálních 

hormonů, a tím využití nutričních substrátů v intermediárním metabolismu. Enterální 

výživou jsme schopni suplementovat nutriční potřebu i u pacientů s poměrně velkým 

energetickým výdejem. Navíc má tento způsob výživy výhodu stimulace 

 
5. Umělá výživa 



 

 

gastrointestinálního traktu, a tím zamezuje atrofii sliznice a zhoršení funkce střevní 

bariéry (37). 

 

5.2. Enterální výživa 

 Jako enterální výživu označujeme příjem farmaceuticky připravených směsí živin do 

trávicího traktu. Tekuté dietetikum je podáváno do trávicího traktu perorální cestou, 

nasogastrickou nebo nasojejunální sondou, pomocí PEG nebo PEJ či chirurgickou 

gastrostomií nebo jejunostomií (23).  

Ze širšího pohledu rozumíme enterální výživou jakýkoliv přísun živin do 

zažívacího traktu. EV tedy zahrnuje jak perorální příjem stravy a nutričních doplňků 

formou sippingu, tak podání tekuté enterální výživy sondou zavedenou do některé z 

etáží zažívacího ústrojí (29). 

 

5.2.1 Indikace podání enterální výživy 

Enterální výživa je indikována u pacientů, u kterých je zachována funkčnost 

gastrointestinálního traktu, ale nejsou schopni jíst z nějaké jiné příčiny. Tímto druhem 

podání je zachována fyziologie trávení potravy, podporuje se funkce střevní bariéry a 

působí se proti atrofii střevní sliznice. Zásadně mají být tekuté enterální výživy 

podávány do gastrointestinálního traktu tam, kde již je schopen živiny využít a 

absorbovat. Z tohoto důvodu jsou tekuté výživy upraveny tak, aby byly snadněji 

resorbovatelné, např. ve formě peptidů, oligopeptidů, případně elementárních výživ 

(37). 

5.2.2 Kontraindikace podání enterální výživy 

I když podání enterální výživy musí být vždy první volbou, existují důvody, pro 

které podána být nemůže.  

 



 

 

Jsou to: 

- úplná ztráta funkce střeva způsobená selháním, těžkými záněty nebo poruchami 

motility (pooperační stavy) 

- úplná střevní obstrukce 

- nemožnost přístupu do gastrointestinálního traktu z důvodu těžkých popálenin, 

mnohočetného traumatu, poleptání v horní etáži GIT 

- velké ztráty střevního obsahu píštělemi 

Relativní kontraindikací enterální výživy sondou je zvýšené riziko oportunních 

infekcí po maxilofaciálních operacích a po chemoterapii, pokročilý terminální stav, 

extrémně těžké zvracení a průjmy (37). 

 

5.3. Technika podání enterální výživy 

 Přípravky pro enterální výživu lze podat do různých oddílů trávicího traktu. Při 

volbě způsobu podání je nutné postupovat přísně individuálně a je třeba zohlednit 

onemocnění, spolupráci a pohyblivost nemocného, tolerování výživy a sondy 

nemocným, klinickou stabilitu nemocného, stav vyprazdňování žaludku, typ, objem a 

rychlost podání enterální formule. Enterální výživa může být podávána jako plná 

(nemocný nemá jiný zdroj energie a živin) či doplňková (37). 

 

5.3.1 Sipping  

Sipping je vhodný pro pacienty s funkčním gastrointestinálním traktem, u nichž se 

nedaří udržet dostatečný perorální příjem a tělesnou hmotnost. Do kategorie sippingu 

však patří i přípravky připravené speciálně pro určité skupiny pacientů, např. pacienty 

s dekubity, pacienty se zvýšenou potřebou či sníženým příjmem bílkovin apod. Sipping 

je možné používat jako úplnou nebo doplňkovou náhradu stravy. Úplnou náhradu stravy 

sippingem lze krátkodobě doporučit u pacientů, kteří nedokáží příjmem běžné stravy 

pokrýt všechny nutriční potřeby organismu. Jako doplněk stravy je sipping podáván 



 

 

v případě, kdy je třeba překonat určité období, kdy pacient není schopen přijímat 

běžnou stravu v dostatečném množství nebo kdy je tento příjem omezen, např., při 

zánětu dutiny ústní, před a po operacích apod. V takových případech se obvykle 

doporučují 2 přípravky denně alespoň po dobu 14 dní, ovšem množství je přísně 

individuální a záleží na tom, kolik je schopný pacient ujíst. Zásadou správného užívání 

sippingu je vždy popíjení po malých dávkách, protože takto se živiny lépe vstřebávají. 

Sipping má být podáván po jídle nebo mezi jídly, aby nemocný přijímal tuto výživu nad 

rámec normální stravy. V klinické praxi je k dispozici široká nabídka typů a chuťových 

variant přípravků sippingu. Přijaté množství je nutné vždy zaznamenat do 

ošetřovatelské dokumentace (5). V některých případech, např. u dobře spolupracujících 

nemocných s Crohnovou chorobou, lze perorální cestu využít i pro podání plné enterální 

výživy. Nemocní ale netolerují dlouhodobě podání velkého množství přípravku a jeho 

chuť (32). 

 

5.3.2 Výživa sondou 

Sondová výživa a její přípravky jsou řešením pro pacienty, kteří nemohou 

potravu či sipping přijímat ústy, případně jejich perorální příjem nepokrývá jejich 

celkovou nutriční potřebu. Sondová výživa je vždy kompletní, obsahuje tedy všechny 

nezbytné živiny, minerály, vitamíny a stopové prvky, a to v optimálním poměru pro 

konkrétního pacienta.  

Sondy určené k podání enterální výživy můžeme využít k podání výživy do 

žaludku, duodena a za Treitzovu řasu do proximální části jejuna. Enterální sondy jsou 

nejčastěji zaváděny nosem. Orogastrické zavedení je u dospělých používáno v případě 

maxilofaciálního poranění nebo při nemožnosti zavedení sondy nosem (37). 

Gastrická sonda  

Nasogastrická cesta – sonda je zavedena nosem přes nosohltan a hltan, jícnem 

do žaludku. Pokud není možné sondu zavést nosem, je možná ještě cesta ústy = 

orogastrická sonda. Tato varianta se využívá u pacientů s kraniocerebrálním poraněním 



 

 

nebo u poranění obličejové části nemocného. Nazální cesta přístupu k zažívacímu traktu 

ve většině případů nevyhovuje požadavkům dlouhodobé nutriční podpory, především z 

důvodu omezené tolerance sondy a diskomfortu pro pacienta. Pokud však nemocný tuto 

cestu toleruje, může být takto živen dobu mnohem delší než 1 měsíc (29). Enterální 

výživa nasogastrickou cestou se většinou využívá jako přechodné řešení nebo tam, kde 

je předpoklad krátkodobé enterální výživy. Vše za předpokladu, že je funkční celý 

zažívací systém. Délka sondy je mezi 60 a 80 cm. Nejjednodušší cestou je tzv. 

zaplavení sondy ze žaludku na určitou pozici nebo pod rentgenovou (RTG) či 

endoskopickou kontrolou. Tenké sondy jsou komfortnější pro pacienta, mohou se použít 

i v domácím prostředí a nevylučují současnou perorální výživu. Po zavedení sondy je 

nutné zkontrolovat, zda je správně zavedena. Nejlépe je kontrolu provést vstříknutím 5 

– 20 ml vzduchu Janettovou stříkačkou do sondy. Zároveň však musíme 

fonendoskopem poslouchat v levém horním kvadrantu břicha bublající vzduch. Další 

kontrola je například sledování nemocného, zda nekašle nebo se nedusí – to je znamení, 

že je sonda zavedena do dýchacích cest. 

Kontrolou je i aspirace žaludečních šťáv do Janettovy stříkačky. Pokud je u 

pacienta odpad ze žaludeční sondy, ponechává se sonda vždy určitý čas na samospád do 

sběrného sáčku. Při snižujícím se množství odpadu lze sondu intermitentně zaštipovat a 

případně aplikovat léky na zklidnění žaludku jako jsou antacida apod. Pokud není žádný 

odpad, sondu uzavřeme. 

 

Přednost se dává podávání výživy v bolusech před kontinuálním podáváním. 

Strava je tak lépe přijímána a lépe energeticky zpracována. Podává se nejčastěji ve 2 – 3 

hodinových intervalech s noční pauzou, nejčastěji mezi půlnocí a 6 hodinou ranní. Před 

krmením se sonda musí zkontrolovat odsátím na přítomnost a množství zbytků případně 

vzduchu v žaludku. Pokud nasajeme více než 100 ml žaludečního obsahu, již pacienta 

nekrmíme. Podávaná porce stravy musí být čerstvá a bez kontaminace. Aplikaci 

provádíme pomalu, abychom eliminovali riziko vzniku erozního -  stresového vředu. Po 

podání porce sondu propláchneme vodou nebo čajem. Uzavíráme ji prázdnou, 

vyplněnou vzduchem. 



 

 

Mezi rizika NG sondy patří bezesporu nebezpečí aspirace a druhotně vzniku 

aspirační pneumonie, dále iritace nosohltanu a jícnu, nebezpečí vzniku dekubitálního 

vředu, dekubity v místě zavedení – nosní průchod, tracheoesofageální píštěle nebo 

poškození dolního svěrače jícnu. Ucpání sondy v ústí žaludečním obsahem – 

insuflujeme vzduchem nebo malou dávkou vody, případně vypadnutí či vytržení sondy 

pacientem. 

Faryngostomie – je vyústění hltanu navenek a tímto otvorem se potom zavádí 

tenká sonda do GITu. Této možnosti se využívá například u rozštěpů dutiny ústní… 

Esofagostomie – je vyústění jícnu navenek a opět se tímto otvorem zavádí tenká 

sonda do GITu. Toto řešení se volí hlavně u atrézií jícnu. 

 

                 

                                  Obr. 1 Gastrické sondy a Janettovy stříkačky 

Enterální sondy  

 Nasoduodenální cesta – je pokračující formou nasogastrické sondy. U zavedení 

sondy do duodena je menší riziko regurgitace, aspirace či akutní dilatace žaludku. Do 

nasoduodenální sondy je výživa nejčastěji podávaná kontinuálně enterální pumpou. 

Dávka výživy je vždy upravena dle tolerance pacienta.  



 

 

Vyrábí se ze stejného materiálu jako NG sondy. Sondy délky 110-130cm a šířky 

6-12 F se používají pro podání výživy do první kličky tenkého střeva nebo za Treitzovu 

řasu do jejuna. Do enterálních sond se používají pouze komerčně vyráběné formule 

v kontinuálním režimu pomocí enterální pumpy. Zavádí se do tenkého střeva metodou 

zaplavení či endoskopicky. Indikace pro zavedení enterální sondy je výživa u pacienta 

se zpomaleným vyprazdňováním, refluxem, zvracením a vysokým odpadem z NG 

sondy a předpokládaná dlouhodobá enterální výživa. 

.  

                   

                                   Obr. 2 Enterální pumpa a nasojejunální sonda 

5.3.3. Výživa gastrostomií a jejunostomií 

Perkutánní endoskopická gastrostomie – PEG 

„Je to metoda používaná k aplikaci enterální výživy. Jde o zavedení setu pro 

výživu přímo do žaludku přes břišní stěnu pomocí endoskopického přístroje – 

gastroskopu“.(17). Je určena pro pacienty, u kterých je předpokládaná doba podávání 

enterální výživy delší než 6 týdnů. „Nejčastější indikací pro perkutánní endoskopickou 

gastrostomii jsou onkologická onemocnění horní části zažívacího traktu, nemocní po 



 

 

resekci tenkého střeva, při těžké podvýživě, mentální anorexii, při stomatochirurgických 

a stomatologických onemocnění, při nemocech centrálního nervového systému 

spojených s poruchou funkčního polykacího aktu, dále u nemocných v kritickém stavu – 

polytrauma či vigilní kóma apod.“.(17). 

„Perkutánní endoskopická gastrostomie je cílenou perforací dutého orgánu s 

vytvořením rány. Úskalím péče o PEG může být skutečnost, že lékař zavádějící tento 

přístup dále o pacienta nepečuje a předává jej nutričnímu specialistovi. Ten musí proto 

být obeznámen se způsobem péče o PEG, který v prvních dnech vyžaduje každodenní 

převazy a kontroly rány. Zevní destička nesmí stlačovat břišní stěnu, naopak musí 

umožňovat volný pohyb sondy o 1 cm dovnitř a ven, což snižuje riziko lokálního po- 

škození tkáně s rizikem vzniku zánětu. Výživa cestou PEG má být zahájena již za 4 

hodiny po zavedení přístupu, přičemž nutričního cíle může být dosaženo postupným 

zrychlováním přívodu již druhý den. Některé sety pro gastrostomickou výživu umožňují 

zavedení tenké sondy až do jejuna k výživě jejunální (PEG/J)“ (29). 

„Pro pacienty při vědomí není tento výkon bolestivý, pouze nepříjemný pro 

pocit dávení. Je to reflexivní děj, který vznikne při podráždění kořene jazyka při 

zavádění gastroskopu. Tento nepříjemný pocit můžeme zmírnit, pokud se během 

vyšetření bude nemocný soustředit na klidné a pomalé dýchání. Délka výkonu je asi 5 – 

15 minut“.(17,35) 

Pacientovi je provedená gastroskopie, při které se odsaje žaludeční obsah. 

Žaludek se naplní vzduchem, aby se přiblížila stěna žaludku ke stěně břišní. Prosvícení 

stěny žaludku a stěny břišní gastroskopem pomáhá verifikovat punkční místo. Provede 

se lokální anestezie, nejčastěji opichem 1% Mesocainu. Punkce se provádí pod 

neustálou kontrolou endoskopem. Z jednoho vpichu přes stěnu žaludku a břišní stěnu 

zvenku se vsune set do žaludku. Sondu zafixujeme ke stěně žaludku i ke stěně břišní 

malým diskem – násadcem, který pak slouží k tomu, aby PEG set nevyklouzl ven. 

     Po zavedení PEG by se měl pacient minimálně 24 hod vyvarovat činnostem, při 

kterých dochází k namáhání břišní stěny. První den po výkonu se na ústí kanyly 

přikládá sterilní krytí. U nemocného se monitorují fyziologické funkce jako je krevní 

tlak, puls a případně saturace periferní krve, a to hlavně pokud byl pacient během 



 

 

výkonu uveden do celkové anestezie. Po výkonu nedostane pacient asi 3 – 4 hodiny nic 

per os ani enterální výživu do PEG. 

Po kontrole lékařem můžeme aplikovat nejprve malé množství fyziologického 

roztoku nebo převařené vody do sondy a následně dávku opakovat po 2 – 3 hodinách. 

Před a po podání výživy sondu vždy propláchneme 30 – 50 ml čaje nebo teplé vody, 

abychom eliminovali riziko ucpání kanyly. Výživu do sondy podáváme pouze tehdy, je-

li jisté, že podstatná část předchozí dávky už žaludek opustila. To zjistíme aspirací 

žaludečního obsahu do stříkačky 

Při pocitu plného žaludku, vzedmutého nadbřišku, a jestliže po otevření setu vytéká 

pod tlakem žaludeční obsah, je třeba podání další porce stravy odložit. Mohlo by dojít 

k nauzee nebo ke zvracení. Pokud obtíže přetrvávají, je třeba se poradit s lékařem a 

následně upravit velikost dávky porce, případně časový interval mezi jednotlivými 

porcemi. Po skončení aplikace stravy je nezbytné set uzavřít, aby nedocházelo k úniku 

výživy nebo žaludečních šťáv. Je to také místo vstupu infekce. Takže tím předejdeme 

například vzniku druhotného zánětu. 

  Nemůže-li pacient z jakéhokoliv důvodu přijímat léky per os, je třeba léky 

podávat do PEG. Je vždy výhodou, pokud se tablety dají nahradit formou kapek či 

sirupů. Pokud tato varianta není možná, je nutné tablety důkladně rozdrtit. Prášek 

získaný rozdrcením tabletek nebo kapslí musíme rozpustit v malém množství čaje nebo 

vody (nejlépe převařené). Tuto směs nasajeme do Janettovy stříkačky a po jídle podáme 

do sondy. Musíme si ale uvědomit, že úpravou léků (jako je drcení a rozpuštění 

v jakékoli tekutině) se mohou změnit jejich vlastnosti. Proto je potřeba se o podávání 

jednotlivých léků poradit s ošetřujícím lékařem. Stejně tak se musí zvolit správný druh 

přípravku enterální výživy, protože při kontaktu stravy se směsí podávaných léků může 

dojít ke sražení. To mohou způsobovat například některé ovocné šťávy, limonády nebo 

minerálky. Po podání léků je nutné set dostatečně propláchnout, nejlépe převařenou 

vodou nebo slabým čajem. 

Ve chvíli, kdy se pacientův zdravotní stav zlepší natolik, že již není potřeba 

PEG, lze tuto sondu odstranit. PEG odstraňujeme také v případě, že je indikováno 

zavedení výživového knoflíku, v případě některých komplikací či poškození 

gastrostomického setu. (22). Existuje několik způsobů, jak set odstranit. Je to například 



 

 

vytažení tahem, odstranění metodou „cut and push“ = odstřihnutí a vtlačení sondy do 

žaludku nebo varianta endoskopické extrakce (22). Po odstranění gastrostomie se 

doporučuje cca 6 hodin nic nepít a pokud možno se do druhého dne nedoporučuje ani 

podávání jídla. Jde o to, aby se uzavřelo místo prostupu sondy přes stěnu žaludku břišní 

stěnou navenek. Pokud by se otvor nestačil dostatečně stáhnout, mohlo by dojít 

k protékání stravy nebo žaludečních šťáv do dutiny břišní a následně by vzniklo reálné 

nebezpečí rozvoje akutní peritonitidy. Zevní ústí kanálu se překryje sterilním 

obvazovým materiálem. Místo vpichu se do 10 -  12 hodin zcela zatáhne a zhojí (22). 

Perkutánní endoskopická jejunostomie – PEJ  

V podstatě to samé jako PEG, rozdíl je pouze v tom, že konec sondy, kterou je 

podávána strava, neústí do žaludku, ale do jejuna. K PEJ se přistupuje až tehdy, není-li 

možné podávat výživu do žaludku. Žaludek tvoří jakousi přirozenou bariéru proti 

vstupu infekce. Pokud je strava podávána přímo do jejuna, mohou být jiné nároky na 

typ výživového preparátu, kde musí být výživa více naštěpená a i technika jejího 

podávání bývá odlišná, než do PEG. Bolusové podávání je prakticky nemožné. Vyšší 

jsou i nároky na bezinfekčnost. Tak jako u PEG platí, že pokud je pacient schopný 

alespoň částečně přijímat stravu a tekutiny ústy, funguje PEJ i PEG pouze jako 

doplňující cesta k úplnému dennímu příjmu všech živin a potřebných látek, které lidské 

tělo potřebuje. 

Chirurgická jejunostomie přímá – jde o invazivní jejunostomii prováděnou při 

velkých operačních výkonech v dutině břišní. Tato varianta jejunostomie se zavádí 

pooperačně při těchto výkonech. Provádí se incizí na jejunu a poté zavedením enterální 

sondy do tenkého střeva. Tento druh sondové výživy umožňuje časné zahájení podávání 

enterální výživy. 

V jejunu totiž dochází k obnově peristaltiky dříve, než v žaludku, kde může 

atonie přetrvávat i několik dní. Indikace k zavedení chirurgické jejunostomie touto 

metodou jsou stejné jako u PEG. Výkon je minimálně doprovázen komplikacemi (11). 

Chirurgická jejunostomie katetrová tenkou jehlou – je opět prováděna při 

velkých operacích na GITu, jen princip nespočívá v incizi střevní stěny jako u přímé 

metody, ale v její punkci tenkou jehlou. Po vyndání mandrénu z punkční jehly se 



 

 

zavede tenká jejunální sonda. Další postup je stejný jako u předchozího druhu 

chirurgické jejunostomie (11). 

Radiologicky asistovaná gastrostomie – RAG 

Je podobná metoda jako PEG. Je prováděna bez pomoci endoskopu. Sondu pro 

insuflaci vzduchu použijeme tenkou enterální, která může projít stenózou v horní části 

GITu (je myšleno stenózou, kterou neprojde gastroskop). Insuflace vzduchem je nutná 

k eliminaci rizika perforace tenkého střeva. Vše je prováděno pod RTG kontrolou. 

K insuflaci se může použít i voda nebo fyziologický roztok při zobrazování 

ultrazvukem. Rozdílem je plnění fixačního balónku vodou a RTG kontrastní látkou, pro 

možnost zjištění polohy setu skiaskopicky. 

U těžších stavů je nutné provést punkci žaludku tenkou jehlou pod RTG 

kontrolou. Kanyla je zaváděna po insuflaci žaludku tenkou jehlou přímo přes břišní 

stěnu metodou push - tlačením (na rozdíl od PEG, kde je metoda pull – tahem). Vše je 

pod RTG nebo ultrazvukovou kontrolou. 

Indikace pro RAG je hlavně u onkologických pacientů, kde tumorózní proces 

znemožňuje průchod gastroskopu horní částí GITu, dále u nemocných s poruchou 

polykání na podkladě tumorů mozku či z důvodu zlepšení výživového stavu u pacientů 

s nádorovou kachexií. Péče o sondu, stejně tak i aplikace enterální výživy, je potom 

stejná jako u PEG (11). 

Chirurgická gastrostomie  

Je metoda zavádění sondy do žaludku při chirurgickém výkonu v dutině břišní. 

Tato metoda je vzácná. Indikace k tomuto řešení je opět při nemožnosti zavedení 

gastroskopu nebo při riziku interpozice orgánů mezi žaludkem a břišní stěnou. U 

předpokladu dlouhodobé enterální výživy po rozsáhlých operačních výkonech je 

vhodné zavést jejunostomii tenkým katétrem již během operace. 

 Chirurgickou gastrostomii lze provést buď klasicky invazivní otevřenou 

technikou – tzv. laparotomická gastrostomie - LTG, anebo méně invazivní metodou 

laparoskopicky – tzv. laparoskopická gastrostomie – LSG. Laparotomická gastrostomie 

se používá tehdy, jestliže byly všechny ostatní metody kontraindikovány anebo pokud 



 

 

byly techniky neproveditelné. Výkon lze provést dle stavu pacienta v lokální, regionální 

nebo celkové anestezii. Pacient musí mít v rámci předoperačního vyšetření 

trombembolickou prevenci – heparinizace nízkomolekulárním heparinem + bandáže 

dolních končetin elastickými obinadly a samozřejmě také antibiotickou profylaxi. Při 

samotném výkonu je na přední stěně žaludku provedena incize, kterou se zavede sonda. 

Ta je vyvedena přes stěnu břišní ven. Incize na žaludku se zašije, aby nedocházelo 

k prosakování žaludečního obsahu nebo stravy do dutiny břišní. Hrozí tím riziko vzniku 

peritonitidy. Ta by ohrožovala už tak oslabeného pacienta smrtí. Zevně je katétr přišit 

ke kůži. 

Nutriční roztok může být podán již první pooperační den. Laparoskopická 

gastrostomie je méně invazivní metoda než LTG. Kontraindikací k této variantě jsou 

mnohočetné srůsty v dutině břišní nebo třeba nemožnost celkové anestezie. Při LSG je 

postup v podstatě stejný jako při LTG, ale s tím rozdílem, že vše je prováděno 

laparoskopicky (11). 

 

 

5.3.3.1 Indikace a kontraindikace PEG 

Indikací  k  zavedení PEGu jsou všechna onemocnění a stavy, při kterých 

nemocný nemůže po dobu delší než 6 týdnů přijímat potravu per os nebo by problémy s 

jejím příjmem mohly díky léčbě základního onemocnění nastat (17).  

Onkologická indikace -  onkologická onemocnění bývají jednou z nejfrekventovanějších 

indikací pro implantaci PEGu. Gastrostomie je zaváděna nemocným s nádorovým 

onemocněním měkkých i kostěných struktur obličeje, s nádorovým onemocněním 

orofaryngu (dutina ústní, jazyk, baze dutiny ústní, měkké patro, hltan, hrtan), nádory 

jícnu. Jednou z onkologických indikací jsou také tumory mozku, jelikož způsobují 

poruchu polykání, dále pak generalizované malignity s nádorovou anorexií (jako je 

např. leukémie, nádory střev, jater, pankreatu). Kromě výše uvedených důvodů je ve 

většině případů onkologickým nemocným PEG zaváděn jako prevence možných 



 

 

vzniklých komplikací radioterapie a chemoterapie (17). Malnutrice u onkologických 

nemocných vzniká jako důsledek samotné malignity, zároveň jako následek terapie 

malignity (způsobuje dyspeptické potíže nebo anorexii; při malignitě v oblasti hlavy a 

krku působí také nepříznivě na sliznici horního úseku GIT). Nezbytně nutné je 

předcházet jejímu vzniku a v případě výskytu, adekvátně a v co nejkratší době ji řešit 

(26). 

Neurologická indikace  - neurologická onemocnění bývají další z častých stavů, které 

nemocného indikují k založení PEGu. Jedná se zejména o pacienty, kteří prodělali 

CMP, trpí degenerativním onemocněním CNS (amyotrofická laterální skleróza, 

Parkinsonova choroba a další), hydrocefalus, koma vigile, demence (Alzheimerova, 

vaskulární demence) (17). 

Gastroenterologická indikace - mezi gastroenterologická onemocnění, která vyžadují 

aplikaci enterální výživy delší dobu, jsou např. stenóza jícnu, akutní a chronické 

pankreatitidy (dříve byla akutní pankreatitida kontraindikací enterální výživy), někteří 

nemocní s Crohnovou chorobou, cystickou fibrózou. U malých dětí je nejčastější 

indikací atrézie jícnu (17). 

Stomatologická a stomatochirurgická indikace - stomatologická a stomatochirurgická 

onemocnění se do značné míry kryjí s onkologickou indikací. PEG je indikován u 

nemocných se stomatologickými nádory (nádory alveolárních výběžků mandibuly), 

poraněním obličeje a dutiny ústní, jak vídáme u polytraumat (17). 

Gerontologická indikace - gerontologické indikace se týkají zejména polymorbidních 

seniorů, kteří prodělali CMP, a to zejména s bulbární symptomatologií. Dále se pak 

jedná o seniory trpící demencí nejrůznější etiologie, ale s nemožností nebo neochotou 

polykat (17). 

Psychiatrická indikace  - z psychiatrických nemocných je možné PEG zavést 

nemocným vyššího věku, kterým jejich psychiatrické onemocnění nedovoluje přijímat 

stravu běžným způsobem. Možnou indikací je též mentální anorexie (17). 



 

 

Kontraindikací k zavedení PEGu je nemožnost provedení samotné gastroskopie 

(není možné zavést endoskop, kardiovaskulárně nestabilní nemocný, nemocný 

nepodepsal souhlas s výkonem), stavy, při kterých je kontraindikováno podání EV 

(NPB, mechanický ileus, akutní krvácení do GIT …). Dále pak existují stavy, které 

znamenají absolutní nebo relativní kontraindikaci (34). 

Absolutní kontraindikace  

Mezi absolutní kontraindikace lze zařadit situace, ve kterých není možnost průkazné 

diafanoskopie (viz dále), pacienti, kteří trpí difúzní peritonitidou, mají ascités; pacienti, 

u kterých  byl diagnostikován karcinom žaludku nebo karcinomatóza peritonea. Stejně 

tak výkon nelze provést nemocným, u kterých se vyskytuje některá z poruch koagulace 

(17). 

Relativní kontraindikace  

Do výčtu těchto kontraindikací lze zařadit stavy, při kterých záleží na indikujícím 

lékaři, aby zvážil benefit výkonu pro pacienta a možná rizika vyplývající ze stavu 

nemocného a výkonu samotného. Jedná se o stav po operaci horní poloviny břicha, 

jelikož je zde vyšší riziko výskytu srůstů a větší riziko interpozice tračníku a jejuna. 

Rovněž pacienti po resekci žaludku, s velkou hiátovou hernií, vředovou chorobou 

žaludku, pacienti s těžkou portální hypertenzí, pacienti s peritoneální dialýzou a obézní 

nebo naopak kachektičtí nemocní jsou relativně kontraindikováni k zavedení PEGu 

(34). PEG lze zavést v podstatě pacientu kteréhokoliv věku. Vyvstávají zde ale etické 

otázky  – právo nemocného na výživu, na druhou stranu právo na důstojnou smrt, kdy 

zavedení PEGu pouze prodlužuje končící život nevyléčitelně nemocného. V dřívějších 

dobách byla za absolutní kontraindikaci považována Crohnova choroba. Příčinou byly 

obavy ze vzniku gastrokutánní píštěle po zrušení PEGu. V současnosti je Crohnova 

choroba relativní kontraindikací a opět záleží na lékaři a zvážení benefitu pro pacienta. 

PEG lze také zavést u nemocných s popáleninami, zejména v oblasti obličeje a dutiny 

ústní – prevence nebo případná léčba již vzniklé malnutrice výrazně zlepšuje stav 

nemocného a vede k daleko rychlejší úzdravě popálených ploch. Překážkou PEGu také 



 

 

není eventuální gravidita, jak uvádí Pendlebury (17), který ve svém článku z roku 1997 

pojednává o ženě, která byla touto cestou živena celé těhotenství. 

 

5.4. Režimy podávání enterální výživy 

 Enterální výživu lze podávat sondou či do výživové stomie bolusově, 

kontinuálně nebo interminentně. 

Bolusové podávání – využívá se u neklidných pacientů, nemocných 

v rekonvalescenci nebo u nemocných, u kterých není možné trvalé připojení k enterální 

pumpě. Tento režim se nejčastěji používá k podání výživy do NGS a gastrostomie. 

Obvykle se podává 200-300ml enterální výživy po třech hodinách. 

Interminentní podávání – v tomto režimu je výživa podávána v tříhodinovém 

časovém úseku, po kterém následuje dvouhodinová pauza bez enterální výživy a poté 

opět tři hodiny přívodu výživy a dvě hodiny přestávka. Střídání těchto období umožňuje 

pacientovi celkem dobrou mobilitu a efektivní využití enterálního přípravku. 

Kontinuální podávání – enterální výživa je podávána nejméně po dobu 20 

hodin bez přerušení, s možnou noční pauzou 4-6 hodin. Výživu lze podat do všech 

úseků GIT, nejčastěji pomocí enterální pumpy či gravitačním setem (méně spolehlivý 

způsob podání). Jiným způsobem je možné výživu podávat pouze v noci, nemocný tak 

není omezován v denních aktivitách. Tento způsob je vhodný především pro nemocné 

v domácí péči (32,37). 

 

5.5. Přípravky pro enterální výživu  

 Přípravky pro enterální výživu jsou farmaceuticky připravené roztoky. Mohou 

být ve formě prášku, který se ředí těsně před podáním převařenou vodou, jiné jsou 

přímo nachystané k podání. Podávání mixované, kuchyňsky připravované stravy je 

v současné době široké nabídky enterálních výživ akceptovatelné snad jen v domácí 

péči cestou PEG, kdy musí být zajištěno dokonalé složení stravy, které plně pokryje 

potřeby nemocného (20).  



 

 

5.5.1. Výživa pro sipping 

Sippingová enterální výživa je velmi vhodnou doplňkovou formou v situacích, 

kdy není pro nemocného reálné konzumovat potřebné množství živin běžnou stravou. 

Tyto sippingové preparáty jsou velmi často v tekuté formě, což nemocnému umožňuje 

konzumaci usrkáváním nebo popíjením drinků během dne. Tím se nemusí příliš 

zatěžovat kousáním a přežvykováním soust. U pacientů, kteří jsou ve vážném stavu, je 

vhodné šetřit energii, pokud je to jen trochu možné. Konzumační komfort je potom 

doplněn ještě velikostí balení a případně také tvarem lahve, ve které je drink podáván. 

Každá z lahví je opatřena slámkou – brčkem, pro jednodušší popíjení. Každý pacient si 

může pro lepší požitek z konzumace drink nechat dobře vychladit nebo naopak nechat 

ohřát. Jinou formou podávání kromě drinků jsou různé pudinky nebo krémy. Pro 

efektivní využití těchto přípravků sippingové enterální výživy je vhodná spolupráce 

s nutričním terapeutem (25). 

Jak sipping správně užívat: 

- konzultovat vše s erudovaným nutričním terapeutem, 

- správná volba přípravků, příchutí, vhodná úprava, forma doplňku, 

- zaznamenání skutečného množství zkonzumovaného přípravku, 

- vždy popíjet drink po malých dávkách, živiny se tak lépe vstřebávají, 

- sipping by měl být podáván mimo jídlo, aby nemocný tuto výživu přijímal nad 

rámec normální stravy, 

- doporučují se dva přípravky sippingu denně, ale rozhodnutí o množství je přísně 

individuální a řídí se aktuálním příjmem per os. (25). 

Výhody sippingu oproti běžné stravě jsou následující: 

- přesně definované nutriční složení, 

- vyvážený poměr živin (bílkovin, tuků, cukrů, minerálů, stopových prvků a 

vitamínů), 

- snadná vstřebatelnost živin při malých nárocích na trávení, 

- možnost užívání i při postižení dutiny ústní, chrupu nebo poruchách polykání, 

- velký výběr příchutí, variant a konzistencí (25). 



 

 

Druhy přípravků vhodných pro sipping : 

Základní výživa je určená jako doplněk pro nemocné před operací, po léčbě 

antibiotiky, pro seniory, při nechutenství, při nedostatečnosti příjmu potravy, pro malé 

děti od 1 roku apod. Jde například o Fresubin energy drink, Fresubin energy fibre, 

Nutridrink nebo Nutridrink multi fibre. Přípravky jsou podávané v různých příchutích 

jako např. čokoláda, vanilka, tropické ovoce, jahoda nebo banán. Do základní výživy 

můžeme zařadit i drinky pro beztukovou dietu. Indikace je při onemocnění jater, 

žlučníku a pankreatu, např. Fresubin jucy nebo Nutridrink fat free (25). 

                       

                                 Obr. 3 Druhy přípravků vhodných pro sipping  

Výživa s vysokým obsahem bílkovin je určená pro pacienty s nádorovým 

onemocněním, pro seniory, při neurologických nemocech, pro nemocné po operacích, 

po úrazech, při závažném nechutenství. Jde například o přípravky Fresubin protein 

energy, Fresubin 2 kcal creme, bílkovinný koncentrát Fresubin protein aj. Opět jsou 

různé příchutě jako například jahoda, vanilka, cappuccino apod. (25). 



 

 

                    

                                   Obr. 4 Jiné formy sippingové výživy 

Speciální sippingová výživa: 

- pro pacienty s diabetem – přípravky Diasip, Diben drink, 

- při snížené imunitě nebo k podpoře hojení ran a dekubitů – přípravek Supportan, 

Cubitan, 

- při snížené funkci ledvin – přípravek Fresubin renal. 

Sipping by měl být podáván po jídle, aby nemocný tuto výživu přijímal nad rámec 

normální stravy, doporučují se dva přípravky sippingu denně (25). 

 

5.5.2 Výživa pro aplikaci sondou 

Přípravky pro sondou výživu jsou řešením pro pacienty, kteří nemohou potravu 

nebo sipping přijímat ústy, případně jejich perorální příjem nepokrývá jejich celkovou 

nutriční potřebu.  

 

 



 

 

Tekuté výživy určené pro podání do sondy se dělí do čtyř základních skupin: 

 tekuté výživy připravené kuchyňskou technologií (home made diets) 

 polymerní formule 

 elementární a oligomerní diety 

 speciální (orgánově specifické) formule enterální výživy (37) 

K určení energetické potřeby můžeme použít výpočet pomocí  

Harrisovy - Benedictovy rovnice nebo potřebu odhadneme při znalosti energetické 

potřeby na kg váhy a den. Tato potřeba byla stanovena opakovanými kalorimetrickými 

studiemi na 30 – 35 kcal/kg/den. 

Prakticky postupujeme následovně. U pacienta určíme ideální váhu (výška 

v centimetrech mínus 100 = Brocův index) a tu násobíme 30 – 35 kcal.  

(Příklad: pacient měří 175 cm a má ideální váhu 75 kg. Jeho energetická potřeba 

je 30 x 75, tj. 2250 kcal / den). Pokud použijeme enterální přípravek s energetickou 

denzitou 1 kcal / ml, je cílená dávka enterální výživy 2250 ml / den. 

Tekuté výživy připravené kuchyňskou technologií 

Tento typ výživy nesmí být podáván sondou za pylorus, protože tím odpadá 

působení kyselého žaludečního obsahu, které tvoří účinnou bariéru proti kontaminované 

potravě. Podávání této tekuté výživy je určeno pouze do žaludku formou popíjení po 

malých dávkách (sipping) nebo pomocí gastrické sondy (36).  Nevýhodou kuchyňsky 

připravené tekuté výživy je, že není zcela homogenní a často dochází k ucpávání 

gastrické sondy. Při použití tekuté výživy připravené v kuchyni, je nutné myslet na 

následující skutečnosti: 

- výživa musí být připravena s ohledem na potřebu nemocného 

- není vhodné do připravené tekuté výživy přidávat vlákninu – výživu zahustí a 

hrozí ucpání sondy 

- výživu nikdy nepřevařujeme, pokud je možnost, používá se pasterizace 

- příprava musí probíhat za přísných hygienických podmínek 

- vzhledem k nižší energetické hodnotě musí být podáván větší objem výživy 



 

 

Vzhledem k obtížnosti zajištění celkové energetické a proteinové potřeby nemocného, 

je nutné sledovat příznaky eventuálního zhoršení nutričního stavu, hydratace i karencí. 

Tekutá výživa, která je připravována kuchyňskými technologiemi, se v současné 

době mezi enterální výživu již neřadí. Její využití je omezeně používáno např. 

v zařízeních sociální péče (32). 

Polymerní formule 

Výživa polymerní neboli vysokomolekulární obsahuje nenaštěpené živiny, takže 

se z hlediska vstřebávání podobá přirozené stravě. Podmínkou pro podávání polymerní 

výživy je funkční GIT s produkcí trávicích enzymů. Může se podávat jak perorální 

cestou = sipping, tak výživovou sondou.  

Přípravky pro perorální podávání jsou blíže popsány v kapitole sippingová 

enterální výživa. Sondová polymerní výživa je indikovaná u pacientů, u kterých 

perorální příjem živin není možný, nebo nestačí k pokrytí energetických požadavků 

organismu. Sondová enterální výživa může být buď kompletní s pokrytím celé denní 

dávky potřebných živin anebo jen doplňková, pro částečný perorální příjem či 

částečnou parenterální výživu. Přípravky se aplikují sondovým systémem do různých 

částí GITu. 

Polymerní formule většinou obsahují: 

- rostlinnou nebo živočišnou bílkovinu, která nebyla vystavena štěpení 

- oligosacharidy, maltodextriny nebo škrob jako zdroj sacharidů 

- rostlinný olej jako zdroj tuků 

- minerály, vitaminy a stopové prvky v dávkách odpovídajících RDA 

Polymerní formule neobsahují gluten a laktózu, jejich osmolalita je většinou nízká 

(kolem 300mosmol/kg). Tím, že nebyla bílkovina rozštěpena, mají většinou dobré 

chuťové vlastnosti. Většina těchto enterálních přípravků má kalorickou denzitu 1 kcal/l, 

obsah dusíku bílkovin 5-6 g N/1000 ml a poměr nebílkovinné energie k dávce bílkovin 

mezi 150:1 a 200:1 kcal/g N. 



 

 

Některé diety mají vyšší obsah bílkovin (obsah dusíku proteinů dosahuje 9 g N/l000 

ml) s cílem zlepšit dusíkovou bilanci, jiné formule mají vyšší obsah energie (1,5 kcal/1 

ml) (36). 

 Polymerní výživu lze podávat bolusově – do žaludku, nebo kontinuálně do jejuna. 

Bolusové podávání je prováděno Janettovou stříkačkou přibližně každé 2 – 3 hodiny. 

Měla by být dodržována noční pauza (od půlnoci asi do 6 h), aby se zachovala 

fyziologie trávení. 

Kontinuální aplikace může probíhat nepřetržitě během celého dne. Může být ale i 

intermitentní. Vše se odvíjí od konkrétního pacienta s konkrétním onemocněním. 

„Kontraindikací pro její aplikaci jsou náhlé příhody břišní, paralytický ileus, 

krvácení do GITu, těžké průjmy, akutní pancreatitis, selhání jater nebo třeba toxický 

megacolon“ (7). 

            

                                       Obr. 5 Polymerní přípravky EV 

 

Elementární a oligomerní diety 

Tyto diety jsou složeny ze živin, které vyžadují jen minimální trávení a jsou 

téměř úplně absorbovatelné. Obě enterální formule jsou bezlaktózové a bezglutenové a 

prakticky bezezbytkové. Jejich hořká chuť a typický zápach tyto diety vylučuje 

k popíjení formou sippingu. Formule jsou podávány do jejuna a jsou indikovány např. u 



 

 

syndromu krátkého střeva, u zánětlivých střevních onemocnění, malabsorbčních stavů 

apod. Elementární enterální výživy se dělí na formule I. generace (chemicky definované 

přípravky) a formule II. generace, které obsahují di- a tripeptidy (oligomerní formule) 

(37) 

Elementární formule I. generace 

Tento druh enterální výživy obsahuje přesně definované množství minerálů, 

stopových prvků a vitamínů, což znamená, že je přesně chemicky definovaná. Tyto 

výživy jsou bezgluteinové, bez cholesterolu a neobsahují laktózu ani nestravitelné 

zbytky. Velmi snadno se vstřebává a nepotřebuje prakticky trávení. Nevýhodou 

elementární výživy je, že vzhledem ke svému složení mají vysokou osmotickou 

aktivitu, což může vést ke zvýšené peristaltice střev, průjmům, popř. k rehydrataci. „Pro 

svoje vlastnosti se tyto preparáty podávají tenkou sondou do jejuna. Indikace pro 

podání jsou protrahovaný ileus, ischémie střeva, velké chirurgické výkony, píštěle GITu 

aj“(10).  Příkladem přípravku je Intestamin, což je speciální doplňková enterální výživa 

bez vlákniny, s vysokým obsahem glutaminu, vitamínů, antioxidantů, obsahuje 

tributyrin.  

Je indikován u nemocných se závažným postižením tenkého nebo tlustého střeva 

nebo při těžké malnutrici. 

Elementární diety II. generace (oligomerní formule) 

Oligomerní typy enterálních výživ obsahují dipeptidy, tripeptidy a část volných 

aminokyselin, které vznikají hydrolýzou použité bílkoviny (37). Je zde minimální nárok 

na trávení a je téměř plně absorbovatelná. Na druhou stranu ale tyto výrobky, na rozdíl 

od polymerní výživy, méně stimulují zažívací trakt k fyziologickým činnostem jako je 

například peristaltika. Je určena pro pacienty, kteří mají poruchu funkce pankreatu 

(karcinomy, záněty), záněty střev (M. Crohn), syndrom krátkého střeva nebo třeba 

poškozenou sliznici střeva při ozařování.  

Často se podává jako první enterální výživa po dlouhodobé parenterální výživě. 

Tyto přípravky se aplikují výhradně sondou do žaludku či do jejuna. Vždy záleží na 

konkrétním onemocnění. Při podávání stravy do jejuna je vždy nutné dodržovat 



 

 

aseptický přístup. Stejně jako elementární enterální výživa má i ta oligomerní vysokou 

osmolalitu. Z toho vyplývá i nejčastější nežádoucí účinek, a to osmotický průjem. 

Oligomerní výživa obsahuje oligopeptidy a aminokyseliny, cukry jsou zajištěny 

převážně maltodextrinem a tuky sójovým olejem. Neobsahuje vlákninu. Příkladem 

přípravků je Survimed OPD, což je oligomerní, izokalorický derivát bez vlákniny, 

s obsahem rybího tuku, je bohatý na MCT tuky a podává se do střev. Indikuje se u 

pacientů s poruchou trávení, zažívání a vstřebávání, při zánětech střev, po velkých 

resekčních výkonech na střevech nebo jako časná enterální výživa. Dalším přípravkem 

je Peptisorb, což je nutričně kompletní, izokalorický, oligomerní přípravek, který 

obsahuje proteiny ve formě vysoce hydrolyzované syrovátkové bílkovině a má nízký 

obsah tuků (47% tvoří MCT). Indikací pro jeho podání je akutní i chronická 

pankreatitida, syndrom krátkého střeva, cystická fibróza nebo časná enterální výživa 

(29, 37). 

                         

                      Obr. 6 Přípravek oligomerní EV 

Orgánově specifické enterální tekuté výživy (nutriční farmakologie) 

Tato výživa je indikována nemocným s orgánovým postižením, speciálně jater a 

ledvin. Zpravidla slouží jako dodatek k výživě vyvážené, (např. u pacientů 

s chronickým renálním selháním apod.), Speciální přípravky při renálním selhání slouží 



 

 

jako doplněk při dietě s nízkým obsahem bílkovin a solí např. Fresubin Renal drink, 

který se podává u chronické renální insuficienci  nebo u dialyzovaných pacientů. 

Přípravkem při diabetu a poruchách glukózové tolerance je např. Diben, což je 

polymerní, izokalorický preparát s vlákninou a rybím tukem, obsahuje navíc ještě 

velkou dávku chromu a antioxidantů. Podávají se u nemocných s diabetem a při 

poruchách glykémie. Přípravky určené pro léčbu jaterního selhání jsou obohaceny 

rozvětvenými aminokyselinami, valinem, leucinem, izoleucinem a mají redukovaný 

obsah aromatických aminokyselin a methioninu. Jsou doplněny esenciálními mastnými 

kyselinami a fosfolipidy, vhodným preparátem je Fresubin Hepa, což je polymerní, 

hyperkalorický přípravek s vlákninou, vysokým obsahem větvených aminokyselin, 

bohatý na MCT tuky. Je indikovaný u nemocných s chronickým jaterním onemocněním 

v malnutrici nebo u pacientů s jaterní encefalopatií (10). 

Nutriční profil těchto specializovaných nutričních formulí je připraven tak, aby 

vyhovoval metabolickým abnormalitám, dysfunkcím a změně potřeby určitých 

nutričních substrátů pro specifické podmínky některých chorob a patologických stavů 

(37). 

Modulární dietetika 

Výživa modulární nabízí jednotlivé nutriční substance v substrátových 

modulech. Tyto přípravy slouží k modifikaci výživy nemocného. Nejčastěji se jedná o 

obohacení o základní složku nebo o ovlivnění vlastností stravy (např. zahuštění pokrmu 

pro nemocné s poruchou polykání, přípravek Nutilis). Nemocnému je potom možné 

složení výživy tvořit podle aktuální situace (výživa připravená dle potřeb pacienta – tzv. 

tailored nutrition). Mluvíme o mono komponentních produktech. Příkladem takového 

produktu je třeba Fantomalt, což je enzymaticky štěpený kukuřičný škrob maltodextrin 

(energetická denzita 4 kcal/g).  Podává se u nemocných s vysokým nárokem na příjem 

energie, např. při těžkých infekcích či úrazech. Dalším příkladem je Protifar 90, což je 

mléčná bílkovina 90%. Je podávána u nemocných s vysokým nárokem na příjem 

bílkovin, u pacientů, kteří z různých důvodů nepřijímají bílkoviny v dostatečném 

množství, u rekonvalescentů či sportovců, u pacientů po aktinoterapii horního GITu. 



 

 

 

Pokud je gastrointestinální trakt alespoň částečně funkční, je enterální výživa 

velmi výhodný způsob zajištění nutriční podpory nemocného. Ve srovnání s centrální 

parenterální výživou je výskyt komplikací u enterální výživy méně časté a závažné. 

Výhodou enterální výživy je, že dokáže respektovat metabolické mechanismy, zvláště 

přímým transportem živin ze střeva mezenteriálními žilami cestou vena porte do jater, 

umožňuje udržení fyzikální i bariérové schopnosti střevní mukózy a tím se snižuje 

riziko sepse a cholestázy a dochází k přirozené stimulaci enzymů a hormonů 

gastrointestinálního traktu. V porovnání s aplikací nutriční podpory parenterální cestou 

je riziko komplikace nižší, avšak některé jsou závažné a ohrožují nemocného na životě. 

Komplikace enterální výživy můžeme rozdělit na mechanické, klinické a metabolické 

(37). 

 

6.1. Mechanické komplikace  

 Mechanické komplikace enterální výživy můžeme rozdělit na komplikace 

spojené se zaváděním výživových sond a na komplikace spojené s podáváním enterální 

výživy. 

 

6.1.1. Komplikace spojené se zajištěním vstupu do GITu 

Komplikace se zaváděním nasogastrických a nasojejunálních sond  

Tyto komplikace se mohou objevit v průběhu zavádění nasogastrické nebo 

nasojejunální sondy. Patří k nim obtížné zavádění sondy u nespolupracujícího pacienta, 

úzkostné stavy nemocného a nesnášenlivost enterální sondy jako cizího tělesa, iritace 

nasofaryngeální oblasti, epistaxe při podráždění nosní sliznice. Při zavádění se sonda 

 
6. Komplikace enterální výživy 



 

 

může zauzlit nebo zkroutit, tato komplikace se často vyskytuje u tenkých, měkkých a 

velmi flexibilních sond pro snadnější zavedení sondy se používá vyztužení velmi měkké 

sondy vodičem umístěným uvnitř sondy. Pokud dojde k zavedení sondy do dýchacích 

cest, projeví se toto distresem - dráždivým kašlem, dušností a neschopností mluvit. U 

některých nemocných se tyto příznaky projevit nemusí a závažná komplikace 

prezentovaná aspirací se projeví až po podání enterálního přípravku. U těchto 

nemocných je třeba věnovat maximální pozornost kontrole polohy sondy nejen po 

zavedení, ale i po celou dobu, kdy je nemocný živen touto cestou, protože podání 

výživy intratracheální se řadí mezi komplikace život ohrožující (37). 

Protože enterální sondy mají tendenci migrovat a často dochází k jejich 

dislokaci, je doporučena každodenní kontrola správné polohy sondy nasátím obsahu ze 

sondy. Také může dojít k ucpání lumen sondy. Nejčastěji k této komplikaci dochází po 

podání léků do sondy s nedostatečným záplachem, po podávání kyselých nápojů, léků a 

při nepoměru mezi průměrem sondy a typem výživy. Prevencí těchto komplikací je 

proplachování sondy čistou pitnou vodou v pravidelných intervalech, zvláště v období, 

kdy je zastaveno podávání enterální výživy a také po podání léků (37). 

Při dlouhodobém zavedení sondy mohou vzniknout otlaky a eroze v místě 

průběhu sondy - při nevhodné fixaci v nosním křídle, koutku úst, dále v místě zúžení 

jícnu (horní a dolní svěrač) a v místě tlaku konce sondy v žaludku či jejunu. Tyto 

otlakové komplikace bývají minimální u polyuretanových nebo silikonových sond. 

Další komplikací při zavádění sondy bývá perforace v dýchacích cestách, 

ezofagu, žaludku nebo tenkém střevě. Dochází k ní při úporné a násilné snaze o 

zavedení enterální sondy vyztužené vodícím drátem nebo při pokusu zprůchodnit 

ucpanou nebo zkroucenou sondu vodičem. Tyto komplikace se vyskytují vzácně a lze 

jim předcházet použitím vhodných vodičů, dobrou lubrikací enterální sondy a 

spoluprací nemocného. Platí, že nikdy nezavádíme sondu proti odporu (37). 

Komplikace gastrostomie prováděné chirurgicky 

U chirurgicky provedených gastrostomií a endoskopických gastrostomií se 

komplikace vyskytují poměrně málo. Při chirurgickém provedení gastrotomie se 

komplikace vyskytují poměrně vzácně a spíše se týkají anestezie či chirurgického 

výkonu, méně často jsou vázány na samotnou stomii. Nejčastějšími vážnějšími 



 

 

komplikacemi chirurgicky prováděné gastrostomie jsou peritonitida, aspirace, krvácení, 

infekce operační rány, prosakování kolem katetru, dislokace sondy a gastrointestinální 

obstrukce (37).   

Komplikace perkutánní endoskopické gastrostomie a jejunostomie 

Perkutánní endoskopická gastrostomie (PEG) a perkutánní endoskopická 

jejunostomie (PEJ) je typ zavedení výživové sondy pomocí endoskopu. Při umístění 

sondy do žaludku nebo jejuna pomocí punkční endoskopie se mohou vyskytnout 

komplikace, které zčásti závisí na použité technice a zařízení. Komplikace spojené 

s PEG nebo PEJ jsou podobné jako jako u zavedení sondy chirurgickou cestou. Patří 

mezi ně vznik peritonitidy, píštěle, dislokace sondy nebo těsnícího knoflíku, 

gastrointestinální obstrukce, nejčastěji při dislokaci části sondy, bolest v břiše a při 

zavedení sondy do žaludku riziko aspirace a pneumonie. Mezi faktory, které zvyšují 

riziko výskytu komplikací, patří malnutrice, koagulopatie, břišní trauma, aktivní 

zánětlivý proces v břiše nebo v okolí zavedené výživové stomie. (37).  

Při zavádění PEG se mohou projevit komplikace ještě před samotným výkonem, 

při podání premedikace, kdy může dojít k útlumu dechového centra či hypotenzi. Při 

zavádění endoskopu může dojít ke krvácení z horní části GIT nebo jeho perforace. 

Lékaři rozdělují komplikace dle doby vzniku na časné, které se vyskytují do 30 dnů od 

zavedení a na pozdní. Další dělení je na komplikace závažné (major) a nezávažné 

(minor) (17,19,33). 

 Téměř každý pacient, který užívá enterální výživu cestou PEG dlouhodobě se 

setká s nezávažnými komplikacemi. Většinou jsou tyto komplikace klinicky nezávažné 

a snadno léčitelné. Nejčastěji to jsou infekce v okolí vývodu gastrostomické kanyly, 

projevující se zarudnutím okolí a hnisavou sekrecí. Léčí se nasazením cílených 

antibiotik a zvýšenou péčí o PEG. Další poměrně častou komplikací je 

gastroezofageální reflux (GER). Pokud není komplikován rizikem závažných aspirací, 

snažíme se jej ovlivnit změnou velikosti nebo frekvence dávek a správnou polohou 

pacienta při a po podání EV. Z léků podáváme prokinetika. Nezávažnou komplikací je 

také vytékání obsahu žaludku podél kanyly. Většinou to bývá způsobeno nedostatečným 

přitažením gastrostomického setu, kdy nedoléhá vnitřní disk k žaludeční stěně. 

Komplikací, která většinou vede k odstranění a výměně PEG, je syndrom zabořeného 



 

 

disku. Jde o překrytí vnitřního disku žaludeční sliznicí, které vznikne v důsledku 

velkého utažení fixačního zařízení nebo nevhodného místa zavedení kanyly. Následkem 

toho vzniká na žaludeční sliznici tlaková nekróza s ulcerací a disk se postupně zanořuje 

do stěny žaludku Mezi ostatní komplikace, které se ještě mohou vyskytnout patří 

neúmyslné vytažení kanyly, zalomení či ucpání kanyly, pneumoperitoneum, přechodné 

subfebrilie a ileus a přetrvávající gastrokutánní píštěl po vytažení PEG (17,19,33).  

Život ohrožující závažnou komplikací je masivní aspirace žaludečního nebo 

orofaryngeálního obsahu s následnou asfixií nebo pneumonií. Pacient může aspirovat 

během zavádění kanyly, v začátcích aplikace enterální výživy cestou PEG a pak 

kdykoliv během trvání zavedení gastrostomie. Jako prevence této komplikace je proto 

důležitá zvýšená poloha pacienta během podávání stravy a nejméně 1 hodinu po jídle. 

Časnou komplikací PEG, která se objevuje 3 až 14 dní po zavedení stomie je 

nekrotizující fasciitida. Jedná se o rozsáhlou nekrózu povrchové fascie břišních svalů. 

Vyskytuje se většinou u obézních pacientů a projevuje se hypertermií, edémem kůže a 

celulitidou v oblasti vývodu.  Další komplikací jsou gastrokolické píštěle, které se 

mohou projevit až po týdnech či měsících od zavedení setu. Řešením je odstranění PEG, 

někdy i chirurgická intervence. Při úniku žaludečního obsahu podél kanyly do dutiny 

břišní, například při výměně gastrostomického setu za výživový knoflík naslepo, může 

vzniknout akutní peritonitida. Proto je nutné, aby lékař zkontroloval správnou polohu 

knoflíku rtg kontrastním vyšetřením. Velmi vzácnou komplikací je masivní krvácení, 

které může pocházet z místa incize kůže, vpichu jehly v žaludku či ze sliznice žaludku 

(17). 

 

6.1.2.  Mechanické komplikace při používání sondové výživy  

Mezi nejčastější komplikace patří ucpání a úmyslné nebo neúmyslné vytažení 

sondy. Po umístění sondy může dojít také k její dislokaci kašlem, zvracením nebo 

dávením. Vytažení sondy je častou komplikací u zmatených a dementních pacientů a 

těch, kteří nejsou přesvědčeni o nezbytnosti enterální výživy.  

 



 

 

Mezi příčiny ucpání enterální sondy patří:  

- malý vnitřní průměr sondy neodpovídající typu a viskozitě enterálního 

přípravku, 

- rozdrcené léky podávané sondou, 

- výrazně kyselé nebo alkalické léky podávané do sondy,  

- nedostatečné proplachování sondy, 

- použití mixované stravy připravené kuchyňskou technologií podávané do 

žaludku (dnes se již nedoporučuje, z hlediska možné kontaminace a 

nedostatečné nutriční hodnoty)  

- smísením kyselého žaludečního obsahu při jeho odsávání s enterálním 

přípravkem,  

- mikrobiální růst při nedostatečném proplachování sondy.  

Velmi tenké silikonové nebo uretanové sondy se mohou zkroutit nebo zauzlit, v 

tomto případě se musí provést buď její repozice, nebo vytažení a nové zavedení. Sondy 

z pryže nebo PVC se delším zavedení do GIT stávají tvrdšími a křehčími, takže snadno 

praskají a dislokují se. Proto je důležité dodržovat doporučenou dobu zavedení. 

Enterální sondy o větším průměru mohou způsobovat zánět a iritují sliznici, na kterou 

tlačí, mohou být tak příčinou dekubitů. Vzácnou komplikací pak je přetržení entrerální 

sondy, kdy odtržená část může způsobit obstrukci gastrointestinálního traktu (37). 

Hlavním opatřením k prevenci ucpání sondy je časté proplachování dostatkem 

vody nebo izotonického roztoku. Při kontinuálním podávání by měla být sonda 

proplachována vodou každé čtyři hodiny a pokaždé, když je přívod enterální výživy 

zastaven. Dále by měla být propláchnuta po každém podání léků. 

6.2. Klinické komplikace 

Mezi významné klinické komplikace řadíme průjem a aspiraci.  

Po zahájení nutriční podpory jsou u senzitivnějších pacientů zaznamenány 

dyspeptické komplikace (nauzea, zvracení, pocit tlaku a plnosti v oblasti žaludku, 

říhání, nadýmání, bolesti břicha). Řešením bývá změna typu přípravku, úprava 



 

 

časového rozvržení podávání a zařazení vlákniny do výživy nemocného. U nemocných 

s gastroparézou, ale zachovanou peristaltikou, je vhodné podávat výživu do jejuna (20). 

 

6.2.1. Průjem 

Poměrně častou klinickou komplikací je průjem. Mnohdy je obtížné rozhodnout, 

zda porucha pasáže a průjem jsou v příčinném vztahu k enterální výživě. Při hodnocení 

průjmu je třeba vzít v úvahu konzistenci, frekvenci i objem stolice. Jako průjem je 

označována vodnatá konzistence stolice, při frekvenci více jak 3x denně a o objemu 

více jak 250g (36). Na vzniku průjmu se může podílet rychlost podání a složení 

enterálních přípravků, předchozí malnutrice, agresivní realimentace, interkurentní 

gastrointestinální choroby, střevní dysmikrobie i oportunní gastrointestinální infekce, 

ale i medikace. Například antibiotika změnou střevní mikroflóry, antacida a H2 

blokátory snížením sekrece HCl a rizikem přemnožení bakterií, dále pak preparáty s 

obsahem železa, multivitaminy, teofyliny a další, významným faktorem je rovněž 

hyperosmolární medikace a hlavně alkoholové cukry. 

 Pokud se v průběhu podáván enterální výživy průjem objeví, pak je nutné 

redukovat medikaci, která se na jeho vzniku může podílet, dále snížit rychlost přívodu 

enterální výživy, snížit její koncentraci a objem. Popřípadě přejít z bolusového podávání 

na intermitentní nebo pomalý kontinuální přívod enterálním čerpadlem. Těžký průjem 

při ztrátách větších než 1 l vodnaté stolice denně signalizuje výrazný podíl malabsorpce, 

maldigesce nebo na přítomnost sekrečních či infekčních příčin (16,37).  

Průjem v důsledku podávání enterální výživy vzniká při podání nejčastěji 

elementární nebo oligomerní výživy. Tyto přípravky mají vysokou osmolaritu, která 

právě vyvolává zmíněný průjem. Další příčinou průjmu může být příliš rychlé zahájení 

enterální výživy. Při dlouhodobé parenterální výživě bez zatěžování GITu dochází 

k postupné atrofii sliznice střeva (tenkého i tlustého) spojené často s hypoalbuminémií a 

katabolismem. V těchto případech je vhodné volit hypoosmolární – tedy polymerní 

přípravky, nejlépe s přídavkem vlákniny.  

Tam, kde průjem vzniká při podávání enterálních přípravků bez vlákniny, je 

vhodné přejít na ty s vlákninou. 



 

 

6.2.2.  Aspirace 

Aspirace patří mezi komplikace, které pacienta ohrožují na životě. Aspirací 

rozumíme vniknutí přípravku určeného pro enterální výživu nebo gastrointestinálních 

sekretů do dýchacích cest. Mezi důsledky patří dráždění ke kašli, dušení, infekce a 

v nejtěžších případech respirační selhání a asfyxie. Přítomnost nazogastrické nebo 

nasojejunální sondy sama o sobě znemožňuje úplný uzávěr ezofagu. Riziko zvyšuje 

horizontální poloha pacienta, podávání spasmolytik, opožděné vyprazdňování žaludku. 

Prevencí zůstává průběžná kontrola umístění sondy, sledování obsahu tekutiny v 

žaludku. Jejunální umístění sondy rovněž snižuje riziko aspirace (16,37). 

 

6.3. Nutriční a metabolické komplikace  

Při podávání enterální výživy je nezbytné myslet i na možné nutriční a 

metabolické komplikace. 

 

6.3.1. Nedostatečné nutriční zajištění  

Často se stává, že nemocní živení enterální výživou dostávají ve skutečnosti 

méně, než bylo předepsáno nebo než je jejich skutečná potřeba. Chyby často vznikají již 

při počátečním stanovení nutriční potřeby, především při přílišném zředění nebo 

nesprávném namíchání. Velmi častou příčinou jsou i přestávky v podávání enterální 

výživy a nedodržení časového rozvrhu. Pokud je správné množství enterální výživy 

denně podáno a pacient stále hubne, je to známkou selhávání střeva a je nutné pátrat po 

příčině malabsorpce. Je proto nutné, jako prevence nedostatečné nutriční podpory, 

přesné vedení záznamů o podaném typu přípravku a přijatém objemu v ošetřovatelské 

dokumentaci.  

 

 



 

 

Deficity mikronutrientů: 

Dávky mikronutrientů v enterálních přípravcích jsou obsaženy v průměrné denní 

doporučené dávce, ale i této dávky je dosaženo jen v případech, kdy má pacient 

celodenní plnou dávku enterální výživy. Někteří pacienti také mohou mít na přísun 

mikronutrientů vyšší nároky.  

Hypokalemie a hypofosforemie se vyskytují často po dlouhodobé nutriční 

deplece, katabolického stresu, u malnutričních a katabolických pacientů po rychlé 

realimentaci. Při léčbě je nutné odstranit faktory vedoucí k depleci, při lehkém poklesu 

zvýšit příjem draslíku a fosforu. Při výrazné depleci je nutné suplementovat prvky 

intravenózně.  

Hyponatremie velmi zřídka vzniká následkem nedostatečného příjmu sodíku v 

potravě. Častěji se jedná o stavy způsobené dlouhodobým odsáváním žaludečního 

obsahu, zvracením, stavy při dlouhodobém užívání enterálních přípravků, které jsou 

naředěny bezsolutovou vodou nebo primárně obsahují málo sodíku. Při léčbě je důležité 

zjistit primární příčinu, dále restrikce tekutin při používání silně naředěných enterálních 

přípravků, suplementace natria při pravé hyponatremii (16,37). 

 

6.3.2. Přetížení nutričními substráty  

Hyperalimentační syndrom je na rozdíl od parenterální výživy při podávání 

enterální výživy poměrně řídký, je omezen tolerancí gastrointestinálního traktu. 

Přetížení standartními enterálními přípravky, které se typicky projeví pocitem napětí v 

břiše, křečemi, průjmem a žaludečním refluxem se může vyskytnout u malnutričních 

pacientů nebo u pacientů s poruchami funkce gastrointestinálního traktu. Přetížení 

nutričními substráty může vést k postupnému zvyšování tělesné hmotnosti, 

hyperglykemii a hypertriglyceridémií. Prevencí je dobrý odhad energetické potřeby 

nemocného. Důsledky přetížení se mohou dále projevit zvýšením klidového 

energetického výdeje, minutového srdečního objemu, zvýšenou produkci CO2, infiltrací 

kosterního svalstva tukem, steatózou jater (16,37). 



 

 

Realimentační syndrom („refeeding“ syndrom) může vzniknout při rychlém 

zahájení enterální výživy u těžce podvyživených pacientů v katabolickém stavu 

s nedostatečným hrazením draslíku, fosforu a magnezia. V klinickém obraze nalézáme 

celkovou slabost, dezorientaci, somnolenci anebo třeba poruchy srdečního rytmu. 

Prevence tohoto syndromu je pomalé zahájení přívodu energie, které je současně 

následováno adekvátním přívodem makro- i mikronutrientů (37). 

Hyperglykémie – u pacientů, kterým je podávaná enterální výživa 

v kontinuálním režimu, je výskyt hyperglykémie poměrně řídký. Relativně pomalý 

přívod výživy kombinovaný s fyziologicky působícími hormonálními a 

gastrointestinálními mechanismy, činí hyperglykémii poměrně málo pravděpodobnou. 

Většina případů hyperglykemie bývá sekundární a vyplývá z kombinace rychlejšího 

přívodu enterální výživy a predisponující příčiny. Takovými příčinami bývají diabetes, 

léčba steroidy a stres. Prevence a léčba spočívá v odstranění příčin, úpravy živin, 

především sacharidů, teprve poté se zvažuje použití inzulinu. Důležitá je také úprava 

rychlosti přívodu enterálního přípravku. Rovněž se uplatňuje použití dietní vlákniny, 

vyšší podíl mononenasycených mastných kyselin a snížení mono- a disacharidů v 

enterálních přípravcích. Diabetici lépe tolerují intermitentní podávání výživy se 

synchronizovaným podáváním inzulinu. Glykemii je nutné sledovat každých 6 – 8 

hodin, rovněž je důležité pravidelně monitorovat hladinu triacylglycerolů v krvi (16,37). 

Mezi další metabolické komplikace řadíme také hyperhydrataci, dehydrataci, 

minerálové dysbalance jako například hypo- či hyperkalémii, hypofosfatémii, hypo- či 

hyperglykémii apod. 

6.3.3. Syndrom enterální výživy 

Jde o subklinickou dehydrataci u pacientů, kteří přijímají pouze enterální výživu 

bez čistých tekutin. Přívod vyšších dávek proteinů a energetických substrátů 

v koncentrované formě může přesáhnout schopnost ledvin vylučovat přivedené 

katabolity, hlavně v případě, že není současně zajištěna dostatečná dávka bezsolutové 

vody. Tento stav se vyvíjí pozvolna v průběhu několika týdnů a projevuje se 

hypernatremií, dehydratací a retencí dusíkatých katabolitů. Největší nebezpečí 

představovala hyperosmolární kuchyňsky připravovaná enterální výživa často s 



 

 

vysokou dávkou sodíku. Kuchyňsky připravená výživa a některé modulové zdroje 

proteinů mohou mít výrazný nepoměr mezi dávkou proteinů, sodíkem a přívodem 

bezsolutové vody. Ohroženi jsou především velmi mladí a velmi staří lidé. Prevencí 

zůstává adekvátní příjem tekutin (nejméně 1 ml/1 kcal), dále hrazení neobvyklých ztrát 

vody, nepřekračovat dávku bílkovin přes 1,5 g/1 kg ideální hmotnosti (16,37). 

 

6.4. Infekční komplikace  

Mezi tyto komplikace patří infekční průjem, který vzniká například při 

nedodržování aseptického přístupu při podávání výživy, hlavně do jejuna. Dále 

aspirační pneumonie, která vznikne při vdechnutí stravy do dýchacích cest a to buď při 

zavádění sondy, anebo při běžném podávání porce stravy. Stejným způsobem dochází 

také k infekci horních cest dýchacích případně k sinusitidě. V souvislosti se zavedením 

PEG je nejčastější komplikací infekce místa vpichu, absces, flegmóna v místě zavedení 

nebo akutní peritonitida. Ta vzniká nejčastěji zatečením stravy nebo žaludečního obsahu 

do dutiny břišní. Může to být při samotném zavádění anebo během období po výkonu, 

než se vytvoří gastrokutánní kanálek (16,37).  

 

 

6.5. Psychosociální komplikace 

 Každá nemoc, ať již lehká nebo těžší, akutní nebo chronická, zasáhne 

vždy svým způsobem do života postiženého. Nemoc je svízelnou situací a klade na 

nemocného vyšší nároky (9). Dopad na psychiku nemocného je individuální a závisí na 

řadě okolností – na psychických vlastnostech nemocného, na tíži nemoci, na 

ekonomické situaci nemocného a v neposlední řadě na rodinném a sociálním zázemí. 

Do vnímání samotné výživové sondy, ať už se jedná o nasogastrickou sondu či PEG, se 

tak prolíná řada situací, které na nemocného aktuálně dopadají a které následně 

ovlivňují celkové naladění nemocného a jeho přístup k léčbě. U nemocných, kteří jsou 



 

 

celkově naladěni negativně, jde o pacienty hlavně s onkologickou diagnózou nebo 

jinou, život ohrožující diagnózou, je  naprosto pochopitelné, že zavedení výživové  

sondy či  PEGu, jakožto další z výkonů (byť kvalitu života zlepšující výkon), který 

nemocnému způsobuje bolest a jistá omezení, budou vnímat podstatně hůře. Je to 

spousta otázek a nejasností, které vyvolávají pocit méněcennosti, strachu, bolesti a často 

i izolace pacienta vůči společnosti. A to nejen u nemocných v domácím ošetření. Jsou to 

nepříjemné pohledy lidí, které nemocný potkává, pocity soucitu, o který nikdo nestojí. 

Nemocného často trápí otázky „jak dlouho budu tu sondu mít?“, „vrátí se to někdy do 

starých kolejí?“, „pomůže mi to vůbec?“. Pacienti, kteří mají narušenou psychiku třeba 

základním onemocněním, stářím nebo jinými vlivy, mohou upadat do depresí (34). 

Subjektivní obtíže – samotné onemocnění, průběh léčby, strach z budoucnosti 

se můžou projevit na zvýšení vnímavosti vůči některým symptomům, jako je např. 

bolest, únava, poruchy spánku. Životní spokojenost, celkové naladění organismu, 

rodinné vztahy, síť přátel a podmínky, ve kterých nemocný jedinec žije, se „podepisují“ 

na tom, jak budou subjektivní symptomy těžké a jak účinný bude boj proti nim. Zvláště 

bolest, bude-li jedinec nespokojený, nebude mít fungující rodinu a dobré vztahy s 

rodinou a přáteli, je hůře terapeuticky ovlivnitelná. Na pocitu bolesti se pak v těchto 

případech podílí jednak somatická složka (vlastní onemocnění, bolest poškozených 

tkání atd.) a výrazně složka duševní. Nemocného „bolí“ duše a tuto bolest tabletkami 

ovlivníme velmi těžko. Každý z nás vnímá svojí bolest po svém. Při onemocnění 

jakéhokoliv druhu je to jistě umocněno ještě dalšími okolnostmi. Tady je na místě si 

uvědomit, že nemocný spoléhá na pomoc odborného personálu. Ze strany lékařů i 

sestřiček je nutná dávka empatie. Je nutné pacientovi vše důsledně a třeba i opakovaně 

vysvětlit, s trpělivostí vše ukázat. Personál by měl umět odpovědět na otázky, které má 

nemocný nejen k nemoci, ale také k péči o sondu a o sebe sama. Každá změna 

zdravotního stavu na člověka má většinou negativní vliv. Obzvláště pokud se jedná o 

onemocnění zhoubné nebo bez vidiny úplného vyléčení.  Řada lidí se uzavírá do sebe, 

zaujme negativní postoj a nechce spolupracovat. Brání se realitě a upadá do depresí. To 

vede samozřejmě k dalším komplikacím jako je nechutenství, dehydratace, průjem či 

zácpa. I tady je na místě důsledné a opakované vysvětlování a empatie (34). 



 

 

Spokojenost – celková, s tělesným vzhledem. To, jak je člověk naladěn 

psychicky, do jisté míry ovlivňuje jeho život jak ve zdraví, tak výrazně ovlivní jeho 

prožívání nemoci a obtíží s ní spojených. Samotné sdělení vážné diagnózy je svízelnou 

situací, se kterou se nemocný musí vhodným způsobem vyrovnat a sžít. Do samotného 

prožívání nemoci a celkové životní spokojenosti se následně mohou promítat také 

důsledky léčby, jako jsou např. operační zákroky, které mohou zanechat na těle 

viditelnou stopu (např. vyšití kolostomie, operační rány v oblasti obličeje nebo jiných 

běžně viditelných částech těla), důsledky agresivní onkologické terapie (alopecie atd.) a 

také samozřejmě zavedení výživové sondy nebo  implantace PEGu, která sice není 

stomií jako např. kolostomie, ale svým způsobem je viditelná a může svého nositele 

omezit v činnostech a aktivitách, které pro něho byly do té doby běžné (34). 

Rodinné zázemí a síť přátel se nemalou měrou podílí na spokojenosti pacienta 

a jeho zvládání těžkých situací spojených s onemocněním. 

Sociální zázemí – tento aspekt by měl být zvažován při každé dimisi pacienta a 

nabývá na důležitosti v situaci, kdy u propuštěného nemocného došlo ke změně 

soběstačnosti nebo ke změně v uspokojování biologických potřeb fyziologickým 

způsobem (např. založení kolonostomie, provedení tracheostomie, zavedení NgS, PEG, 

PEJ apod.). Zde je velkým přínosem fungující rodinné zázemí, pokud tomu tak není, 

měla by být tato oblast vhodně řešena sociálním pracovníkem (34). 

Finanční situace je jedním z faktorů, který výrazně ovlivňuje prožívání nemoci. 

V současnosti jsou ze všech stran diskutovaným tématem finance. Pod pojmem finanční 

situace je možné představit si vlastní finanční situaci každého klienta, do které výrazně 

zasáhne spoluúčast na hrazení léčiv a léčivých přípravků, u pacientů závislých na 

enterální výživě spoluúčast při hrazení těchto přípravků .V případě onemocnění se 

pracující jedinec (aktivní a nezávislý) stává jedincem závislým a pasivním, kterému 

rapidně poklesne příjem a stává se pouze příjemcem sociální dávky pracovní 

neschopnosti (34). 

 

 

 



 

 

7. Edukace pacienta se zavedenou výživovou sondou a 

PEG 

Péče o výživové sondy – pokud je sonda zavedená delší dobu, hrozí riziko vzniku 

lokálních proleženin v nosním průchodu při tlaku sondy. Proto je důležité měnit 

preventivně polohu sondy při změnách fixace sondy a při běžné hygieně. V místě 

zavedení sondy se doporučuje pravidelné šetrné čištění nosního hřbetu lihobenzinem, 

který lokálně odstraní nečistoty a kůži i odmastí, což je předpoklad pro dobré upevnění 

sondy. (24) 

Péče o PEG (PEJ) – v prvních dvou týdnech ošetřujeme PEG (PEJ) každý den a 

je třeba si všímat všech změn (zarudnutí, hnis, vytékání výživy, apod.), pokud se 

některý z příznaků objeví, je nutno kontaktovat lékaře. Po této době se kolem setu 

vytvoří vazivový kanálek a PEG (PEJ) můžeme ošetřovat asi dvakrát do týdne. Při 

objevení komplikací (hnis, zánět) se musí PEG (PEJ) ošetřovat opět denně. Při 

ošetřování místa zavedení PEG (PEJ) vpich i silikonovou destičku omyjeme (v prvních 

dnech po zavedení i vydezinfikujeme), zkontrolujeme místo vpichu a překryjeme 

prodyšným obvazem, volný konec sondy lze fixovat ke kůži náplastí. (24) 

Podávání léků  - pokud není pacient schopen léky polykat, je vhodné, aby byly 

ve formě sirupů, nebo kapek. Není-li potřebný lék dostupný v jiné než tabletové formě, 

je nutné důkladné rozdrcení. Pacienti by měli být informování, že drcení mezi dvěma 

lžícemi je nedostatečné. V tomto případě je nutné, aby si pacient obstaral drtítko. Další 

možností je tabletu rozpustit v malém množství vody, nebo čaje. Úpravou léků drcením 

nebo rozpouštěním může dojít ke změnám jejich vlastností, proto je nutné se vždy 

poradit s lékařem . Po podání léku je nutné sondu propláchnoutvodou nebo čajem. Léky 

se v PEG (PEJ) nesmějí setkat s výživou a s látkami, které by mohly způsobit sražení 

(ovocné šťávy, limonády, minerálky, ale i jiné léky). (24).  

 Průjem - pacienti by měli být informováni čím je průjem nejčastěji způsoben a 

čemu se tedy mají vyvarovat. Důležitá je rychlost podání výživy. Je-li enterální výživa 

podávána bolusově, tak může být průjem způsoben i velkou dávkou. Pacienti by měli 



 

 

být seznámeni se správným časovým režimem podávání, protože i nedostatečné časové 

rozestupy mezi jednotlivými dávkami mohou vést k průjmu. Dlouhodobé podávání 

antibiotik narušuje běžnou střevní mikroflóru, takže by pacienti měli být upozorněni, že 

i v takovýchto obdobích se mohou s průjmy setkat (24).   

Ucpaná sonda - pacienti se mohou setkávat s ucpáním gastrostomie, tak je třeba 

seznámit je s řešením. Setká-li se pacient s tímto stavem, je nutné sondu proplachovat. 

K proplachu je vhodná vlažná, nikoli horká voda. Lze použít i vody s bublinkami. 

Proplachování by mělo být v krátkých intervalech a v malých přibližně 10ml dávkách. 

Jednotlivé dávky jsou střídavě nasávány a vstřikovány. Pokud se nedaří sondu tímto 

způsobem zprůchodnit, může pacient stejným způsobem napouštět vlažný roztok 

pankreatických enzymů (Pancreolan, Kreon, Panzytrat, Pangrol). Dojde-li k ucpání 

sondy mechanickými částmi léků, je prakticky nemožné sondu zprůchodnit a je nutná 

výměna sondy. Varujeme před pokusy zprůchodnit sondu pomocí kovových nebo 

jiných vodičů (24).   

Únik kolem sondy  - únik výživy či žaludečních šťáv kolem sondy je závažnou 

komplikací, kterou je třeba ihned řešit, a proto by o ní měli být pacienti dostatečně 

informováni. Důležité je, aby pacienti při převazech sledovali okolí místa vpichu. 

Pokud nemocný zjistí únik kolem sondy, musí ihned kontaktovat lékaře (24).   

Vdechnutí výživy či žaludečních šťáv (aspirace) - lze tomu předejít jednoduchým 

způsobem. Každá pacient s PEG by měl vědět, že enterální výživu je vhodné aplikovat 

v poloze vsedě či polosedě, dle možností pacienta. Po ukončení podání výživy by měl 

pacient v této poloze setrvat dalších 30-60 minut. Pokud je tento postup dodržován, 

riziko aspirace je minimální. U PEJ je toto riziko minimální (24).   

Granulace tkáně  - pokud je v okolí vstupu sondy do stěny břišní zarudlá kůže, 

na které je malé ložisko velikosti hrášku, které krvácí i při minimálním mechanickém 

podráždění, je nutná návštěva lékaře.(24).    

 



 

 

Praktická část 

Praktickou část mé bakalářské práce jsem věnovala dotazníkovému šetření. 

Tento dotazník (příloha č.1) byl směřován k pacientům se zavedenou enterální výživou. 

Dotazníkové šetření probíhalo na 4. interní klinice VFN v Praze. Dotazník byl předem 

zkonzultován s MUDr. Meisnerovou. 

 

 Před samotným zahájením dotazníkového šetření jsem oslovila etickou komisi 

s prosbou o možnosti provedení výzkumu ve Všeobecné fakultní nemocnici v Praze. 

Etická komise mé žádosti, po doložení všech potřebných dokumentů, vyhověla (příloha 

2). Výzkum probíhal v průběhu měsíce ledna a února 2016. 

 

8.1. Cíle 

Cíle dotazníkové šetření jsem si zvolila tyto: 

 zhodnocení komplikací, které provázejí pacienty na enterální výživě 

 zjištění dostatečné informovanosti či neinformovanosti pacientů na 

enterální výživě 

 zhodnocení doby zavedení sondové výživy a výskytu zdravotních 

komplikací  

 

 

 

 

 

8. Dotazníkové šetření 



 

 

8.2. Hypotézy 

 V rámci dotazníkového šetření jsem si položila tyto hypotézy: 

 H1: Předpokládám, že více než 50% pacientů bude mít zavedenou 

enterální výživu po dobu delší než 6 měsíců 

 H2: Domnívám se, že pro více než 75% oslovených pacientů bude 

edukace ohledně zajištění vstupu pro EV, podávání Ev a péči o 

výživovou sondu dostatečná 

 H3: Jsem přesvědčena, že u více než 75% pacientů dojde při 

zajištění dostatečné výživy ke zlepšení nutričního stavu 

 

8.3. Organizování dotazníkového šetření 

 Přesné znění dotazníku bylo před samotným oslovením etické komise, 

zkonzultováno s vedoucí bakalářské práce MUDr. Meissnerovou. Výzkum probíhal 

v nutriční ambulanci na III. interní klinice VFN pod vedením vedoucí bakalářské práce. 

Tuto nutriční ambulanci jsem si zvolila z důvodu dlouhodobých zkušeností s enterální 

výživou a zároveň také pro vysokou kvalitu péče. 

Při rozdávání dotazníků, byli respondenti předem upozorněni, že dotazník, který 

jim byl předložen, je zcela anonymní a získaná data budou použita v bakalářské práci. 

Vyplňování dotazníků, bylo zcela dobrovolné. 

Na zpracování a vyhodnocování dotazníků jsem se podílela sama. 

Věk a pohlaví respondentů nebyly úmyslně součástí vytvořeného dotazníku, 

z důvodu možného zkreslení mého názoru. Ženy a respondenti mladších věkových 

kategorií na mě působí dojmem silnější sklíčenosti, vzhledem k nutnosti zavedení a 

využívání EV.   

 

 



 

 

8.4. Charakteristika sledovaného souboru 

  

 Celkový počet respondentů je 19 pacientů se zavedenou sondovou výživou. Ve 

sledovaném souboru jsou zahrnuty ženy i muži. Věkové rozpětí není rozlišeno. 

Výhodou použitého dotazníku bylo rychlé výzkumné šetření, nevýhodou této metody je, 

ne vždy přesné vyplnění. 

 

8.5. Sestavení dotazníku 

Otázky v dotazníku, jsem záměrně volila jednoduché na odpovědi. Respondenti měli 

vhodné odpovědi kroužkovat. 

Otázka č. 1 -  Doba zavedení vstupu pro enterální výživu 

U této otázky měli respondenti kroužkem označit dobu zavedení vstupu pro enterální 

výživu.  

Otázka č. 2 -  Způsob podání enterální výživy 

Zde pacienti označili, jakým způsobem jim je podávána sondová výživa. Odpověď měla 

být zakroužkována. 

Otázka č. 3 - Je pro vás enterální výživa jediným zdrojem výživy? 

U této otázky měli pacienti na výběr odpovědi „ano“ „ne“. 

Otázka č. 4 - Jaký je Váš režim podávání sondové výživy? 

U této otázky měli respondenti na výběr ze dvou možností. Režim bolusový a 

kontinuální. 

Otázka č. 5 - Byl Vám vysvětlen postup zavedení vstupu enterální výživy s 

následnou edukací ohledně péče o výživovou sondu? 

Touto otázkou jsem se snažila zjistit, zda byli respondenti seznámeni s postupem 

zavedení zvoleného vstupu pro EV a s péčí o výživovou sondu. 

 

Otázka č. 6 - Byla edukace pro Vás dostatečná a srozumitelná? 



 

 

Tato otázka navazuje na předchozí otázku. Jejím cílem bylo opětovné zjištění správné a 

dostatečné edukace pacienta. 

Otázka č. 7 - V rámci postupů o ošetřování vstupu pro enterální výživu byla i 

informace týkající se komplikací? 

Touto otázkou jsem se snažila zjistit, zda jsou pacienti dostatečně informováni o 

možných komplikacích spojených se sondovou výživou a s péčí o výživovou sondu. 

 

Otázka č. 8 - Vyskytly se u Vás v průběhu podávání enterální výživy a péče o 

výživovou sondu komplikace? 

Tato otázka byla směřována ke komplikacím sondové výživy. Pacienti, kteří uvedli, že 

se u nich komplikace vyskytly, tak měli vypsat, o jaké komplikace se jednalo. 

 

Otázka č. 9 - Vaše tělesná hmotnost před a po zavedení enterální výživy je. 

U této otázky měli respondenti označit, zda se jejich tělesná hmotnost po zavedení 

enterální výživy snížila, zvýšila či zůstala beze změn. 

 

Otázka č. 10 - Omezuje Vás enterální výživa ve Vašich volnočasových aktivitách 

(sport, zábava, dovolená)? 

Zde měli respondenti označit odpověď, která jim nejvíce vyhovuje. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

8.6. Metoda zpracování 

 

 Každá otázka je zpracována graficky. Ke grafickému znázornění je použit 

program Microsoft Word, tabulky jsou zpracovány v programu Microsoft Excel. Grafy 

jsem zvolila prostorové výsečové, a to z důvodu lepší přehlednosti v grafech. 

 

8.7. Výsledky 

8.7.1. Způsob podání enterální výživy 

Tabulka č. 1 

 

 

 

 

                                                            Graf č. 1 

           

Z 100% dotazovaných respondentů (19) je 19 respondentů se zavedenou výživovou 

gastrostomií.  

 

Absolutní 

četnost 
Relativní četnost 

PEG 19 100% 



 

 

8.7.2. Doba zavedení vstupu pro enterální výživu 

Tabulka č. 2 

 

 

 

 

Graf č.2 

 

 

Ze 100% respondentů (19) má 1 respondent (5,26%) zavedenou EV po méně než 3 

měsíce, 5 respondentů (26,32%) má EV zavedenu podobu 3-6 měsíců a 13respondentů 

(68%) má EV zavedenou déle než 6 měsíců. 

 

 

 

odpověď 
Absolutní 

četnost 

Relativní 

četnost 

méně než 3 

měsíce 
1 5,26% 

3-6 měsíců 
5 26,32% 

více než 6 měsíců 
13 68% 



 

 

8.7.3. Režim podávání enterální výživy  

Tabulka č. 3 

 

absolutní 

četnost 

Relativní 

četnost 

Bolusový 9 47,37% 

kontinuální - přes 

den, pauza v noci 
10 52,63% 

 

Graf č. 3 

 

 

Z 100% respondentů užívá enterální výživu v bolusovém režimu 9 (47,37%), 

kontinuální podávání přes den s noční pauzou má nastaveno 10 respondentů (52,63%).  

Kontinuální podávání EV v noci nevyužívá žádný respondent. 

 



 

 

8.7.4. Je pro Vás Ev jediným zdrojem výživy? 

Tabulka č. 4 

 

absolutní 

četnost 

Relativní 

četnost 

ano, je 10 52,63% 

ne - pouze 

doplňující 
5 26,32% 

ne - jen malé 

množství, hl. 

enterální výživa 

4 21,05% 

Graf č. 4 

          

 

Z 100%  respondentů  je pro 10 respondentů (52,63%) EV jediným zdrojem výživy, pro 

5 respondentů (26,32%) je EV pouze doplňující k příjmu per os a pro 4 respondenty 

(21,05%) je hlavní příjem EV a příjem per os pouze v malém množství. 

 



 

 

8.7.5. Byl Vám vysvětlen postup zavedení vstupu EV s následnou edukací ohledně 

péče o výživovou sondu? 

Tabulka č. 5 

 

Absolutní 

četnost 

Relativní 

četnost 

ano, jsem plně 

obeznámen 
19 100% 

 

     Graf č. 5 

          

 

 

Ze 100% respondentů (19) odpovědělo 19 respondentů (100%) kladně. 

 

 

 



 

 

8.7.6. Byla pro vás edukace dostatečná a srozumitelná? 

Tabulka č. 6  

- 

Absolutní 

četnost 

Relativní 

četnost 

ano 18 94,74% 

ne - byla by vhodná 

reedukace 
1 5,26% 

 

Graf č. 6 

 

 

Z 100% respondentů (19) by jeden (5,26%) uvítal reedukaci, pro 18 respondentů 

(94,74%) byla edukace dostačující a srozumitelná. 

 

 



 

 

8.7.7. V rámci postupů o ošetřování vstupu pro EV byla i informace týkající se 

komplikací? 

Tabulka č. 7 

- 

Absolutní 

četnost 

Relativní 

četnost 

ano - dostačující 16 84,21% 

ano - mohla by být 

podrobnější 
3 15,79% 

 

Graf č. 7 

 

 

Pro 16 respondentů (84,21%) byly informace týkající se komplikací spojených 

s podáváním EV dostačující, 3 respondenti (15,79%) uvedlo, že by uvítali podrobnější 

vysvětlení. 

 



 

 

8.7.8. Tělesná hmotnost před a po zavedení EV 

 

Tabulka č. 8 

 

Absolutní 

četnost 

Relativní 

četnost 

vyšší 3 15,79% 

stejná 10 52,63% 

nižší 6 31,58% 

 

Graf č. 8 

 

 

Z 100% respondentů (19) uvádí 3 respondenti (15,79%), že jejich hmotnost byla před 

zavedením EV vyšší, 10 respondentů (52,63%) si tělesnou hmotnost drží na stejné 

úrovni a 6 respondentů (31,58%) uvádí zvýšení tělesné hmotnosti. 



 

 

8.7.9. Vyskytly se u Vás v průběhu podávání EV a péče o výživovou sondu 

komplikace? 

Tabulka č. 9 

 

Absolutní 

četnost 

Relativní 

četnost 

Ano 1 5,26% 

Ne 18 94,74% 

 

Graf č. 9 

 

 

Na otázku, zda se v průběhu podávání Ev a péče o výživovou sondu projevili u 

respondentů komplikace, odpověděl 1 respondent (5,25%) kladně – praskla mu hadička 

setu k podávání EV, zbytek respondentů – 18 (94,74%) uvedl, že se u nich žádné 

komplikace nevyskytly. 

 



 

 

8.7.10. Omezuje Vás EV ve Vašich volnočasových aktivitách? 

Tabulka č. 10 

 

Absolutní 

četnost 

Relativní 

četnost 

ne, neomezuje 12 63,16% 

ano, omezuje 3 15,79% 

ne, nevyhledávám 

je 
4 21,05% 

Graf č. 10 

          
 

Z 100% respondentů (19) uvedlo 12 respondentů (63,16%), že nejsou zavedením 

výživové stomie omezeni ve svých volnočasových aktivitách.  

Pro 3 respondenty (15,79%) znamená výživová stomie omezení – jednoho respondenta 

omezuje částečně péče o výživovou stomii a také podávání EV do stomie, jeden 

respondent uvádí jako omezení to, že musí vše potřebné k aplikaci EV nosit neustále 

sebou, musí hlídat čas, hledat vhodné zázemí, kde si může EV aplikovat a to všechno 

vnímá jako jisté společenské omezení. Třetí respondent nebyl spokojen s délkou 

hadičky. 

Čtyři respondenti (21,05%) uvedli, že volnočasové aktivity nevyhledává. 

 



 

 

8.8. Diskuze 

H1: Předpokládám, že více než 50% pacientů bude mít zavedenou enterální výživu 

po dobu delší než 6 měsíců. 

Hypotéza se potvrdila, 68% respondentů má zavedenou výživovou stomii a přijímá EV 

po dobu delší než 6 měsíců.  

H2: Domnívám se, že pro více než 75% oslovených pacientů bude edukace ohledně 

zajištění vstupu pro EV, podávání Ev a péči o výživovou sondu dostatečná. 

Hypotéza se potvrdila, 100% respondentů byl vysvětlen postup zavedení vstupu EV 

s následnou edukací ohledně péče o výživovou sondu. Pro 94,74% respondentů byla 

edukace dostatečná a srozumitelná.  84,21% bylo dostatečně informováno o 

komplikacích spojených s užíváním EV a s péčí o výživovou stomii.  

H3: Jsem přesvědčena, že u více než 75% pacientů dojde při zajištění dostatečné 

výživy ke zlepšení nutričního stavu. 

Hypotéza se nepotvrdila, pouze 52,63% respondentů uvedlo, že jejich tělesná hmotnost 

zůstala stejná před i po zahájení nutriční podpory, 15,79% uvedlo nárůst tělesné 

hmotnosti, 31,58% uvádí pokles tělesné hmotnosti. Nelze však posoudit, protože 

neznám přesné údaje o tělesné hmotnosti před zahájením sondové výživy. 

Cílem mé bakalářské práce bylo zmapovat pacienty, u kterých byla období sběru 

zavedena enterální výživa. Komplikace enterální výživy se vyskytují méně často než 

např. komplikace výživy parenterální a jsou pro pacienta méně závažné. Při hledání 

zdrojů jsem našla pouze studii docenta Kohouta. Docent Kohout uvádí v článku 

„Perkutánní endoskopická gastrostomie – zkušenosti Centra pro PEG“, publikovaném 

v časopise Praktický lékař (r. 2008) u souboru 498 nemocných četnost časných 

komplikací do 10 %  (studie v letech 2002 – 2008) (34). 

Z dotazníkového šetření vyplynulo, že výskyt komplikací u pacientů se 

zavedenou sondovou výživou, kteří se této práce zúčastnili, je minimální. Bohužel, 



 

 

v době sběru dat navštívili nutriční poradnu pouze pacienti s PEGem. Myslím si, že 

kdybych mohla porovnat pacienty s PEG a pacienty s ostatními typy EV, byl by 

výsledek zajímavější. Nicméně si myslím, že i sběr dat u pacientů s PEG má svou 

vypovídající hodnotu.  

Pokud se komplikace vyskytnou, jsou to spíše komplikace mechanické, které 

nemají z mého pohledu život ohrožující následky pro pacienta a jsou lehce 

odstranitelné. Jeden respondent uvedl pouze prasklou hadičku u setu.  

Z šetření vyplynulo, že pacienti, kteří se zúčastnili dotazníkového šetření, jsou 

dostatečně a srozumitelně edukováni jak před zavedením výživové sondy, tak 

opakovaně po celou dobu podávání sondové výživy zdravotnickým personálem 

v nutriční ambulanci, což vede k minimalizaci výskytu komplikací. Ze zkoumaného 

vzoru 19 pacientů mělo 13 pacientů (68%) zavedenou sondovou výživu po dobu delší 

než šest měsíců, pouze jeden pacient z 19ti uvedl výskyt komplikace – prasknutí 

hadičky setu, tento výsledek potvrzuje mé zjištění, že délka doby zavedení EV 

neovlivňuje výskyt komplikací spojených se sondovou výživou a při správné péči o 

pacienta může být podávána dlouhodobě. 

Studentka Renata Doležalová zpracovala v roce 2015 bakalářskou práci na téma  

„Enterální výživa z pohledu všeobecné sestry“. Z jejich výsledků vyplývá, že 1/3 

oslovených zdravotních sester neodpověděla správně na položené otázky týkající se jak 

zavedení, tak i následné péče o  PV a EV. Myslím si, že zde je prostor pro nastavení 

nejen sebevzdělávání, ale i pro rozšíření spolupráce všeho ošetřovatelského personálu 

(lékař, sestra, nutriční terapeut).  

Dle mého názoru, pokud jsou pacienti dobře seznámeni se svou nemocí, je jim 

správně vysvětleno proč musí být vyživováni tímto způsobem a jsou dostatečně 

edukováni ohledně péče o sondu a podávání EV, komplikace se u nich vyskytují 

minimálně. Obecně se mi jeví, že největší komplikací z pohledu pacientů s EV je 

psychická stránka věci, vyrovnat se se zavedením enterální výživy a s tím související 

změnou života. Protože se PEG zavádí na delší časový úsek, je na každém pacientovi, 

aby se s gastrostomií sžil a naučil se o ni pečovat. Podobně jako jiné stomie 



 

 

(kolonostomie, ileostomie…), je PEG pro pacienta něco, co může být viditelné pod 

oděvem a přinášet pro něj nepříjemnou pozornost okolí a omezovat jej v běžném životě 

a při aktivitách, které žil v době před implantací PEGu. Také celkový psychický stav 

ovlivněný závažnou nemocí, se podílí na spokojenosti či nespokojenosti s PEGem.  

Pacienti se zavedenou nasogastrickou sondou, mají sklon k odmítání sondy 

z důvodu, že ji berou jako odlišnost, kvůli které je každý pozoruje, což jim není 

příjemné a vede to až k odmítnutí zavedení sondy, byť by bylo pouze na dobu nezbytně 

nutnou.  

Po dobu své praxe nutričního terapeuta se daleko častěji setkávám 

s komplikacemi u pacientů s doplňkovou enterální výživou – sippingem. Jedná se o 

komplikace jako je průjem a nevolnost, které mohou vést až následnému odmítání 

sippingu. Jako příčinu vidím nedostatečnou edukaci pacienta při podání této výživy, kdy 

jim je postavena lahvička bez rad ke vhodné konzumaci na stoleček. Zde vidím prostor 

pro vzájemnou spolupráci ošetřujícího personálu a nutričních terapeutů s cílem zlepšit 

edukaci pacientů a tyto komplikace minimalizovat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

8.9.  Závěr 

 

Docent Kohout ve svém článku uvádí, že pokud není možné dietou doplnit 

nezbytné živiny a dodržet energetický příjem, je nutné živiny dodat potravinovými 

doplňky nebo preparáty pro enterální výživu (EV). Ty jsou určeny buď k popíjení 

(sipping), podávání sondami do žaludku či střeva nebo vyživovacími stomiemi (13). 

 

Enterální výživa je přirozeným způsobem zajištění výživy nemocných. Nemá 

farmakologické nežádoucí účinky a je možno ji podávat neomezeně dlouho. Podmínkou 

je funkční trávicí trakt. Enterální výživa je třikrát levnější než výživa parenterální a ve 

srovnání s ní má minimum komplikací. Častější použití Ev zabranuje vzniku komlikací 

spojených s malnutricí Jednoduchý způsob provádění EV a minimum komplikací je 

také předpokladem pro její široké využití v domácích podmínkách jak v indikaci 

léčebné výživy, tak z důvodu udržení dobré nutriční péče (3). 

V současné době jsou k dispozici různé cesty podávání enterálních přípravků i 

různé způsoby zavedení sond, vždy je nutné přihlížet k okolnostem a volit nejlepší 

řešení vzhledem k fyzickému i psychickému zdraví pacienta. 

Metoda perkutánní endoskopické gastrostomie (PEG) se během posledních 30 

let stala masivně využívaným způsobem, jak zajistit v indikovaných případech nutrici, a 

bývá označována za zlatý standard. Jako taková se bohužel stává také rutinním 

zákrokem, který může být v některých případech prováděn bez rozmyslu a bez ohledu 

na skutečné potřeby a stav nemocných. 

  Implantace perkutánní endoskopické gastrostomie je miniinvazivním zákrokem, 

který ve svém důsledku umožňuje nemocným zlepšit jejich stav nutrice nebo alespoň 

pomáhá k udržení nutričního stavu na přijatelné úrovni. I přes výše zmiňované je 

metoda PEG šetrnější a pro pacienty bezesporu komfortnější než zajištění výživy 

pomocí nasoenterálních sond. Možnost nutričního zajištění tak daným nemocným 

zvyšuje šanci na překonání nepříznivé diagnozy a šanci na přežití. Bohužel i přes 

nesporná pozitiva se jedná o zákrok, který není všemi nemocnými pozitivně 

akceptován. Negativní přístup se vyskytuje hlavně u pacientů, u kterých se během léčby 



 

 

základního onemocnění nevyskytly problémy s příjmem per os.  Zde je velmi důležité 

pacientovi správně vysvětlit pozitiva zavedení výživové stomie, a ujistit ho, že indikací 

k PEGu nekončí péče o něj, ale že bude pokračovat i v jeho vlastním sociálním 

prostředí.  

 

 Podstatným článkem je edukace pacienta i patřičného personálu, aby docházelo 

co nejméně ke komplikacím. Důležitým faktorem je také zvyšovat povědomí o pozitivní 

úloze enterální výživy a zmírňovat obavy zainteresovaných osob ze zavádění nebo z 

péče o sondy. Důležité a často opomíjené je aktivní vyhledávání pacientů s rizikem 

malnutrice pomocí nutričního screeningu. Pro rizikové pacienty je poté nutné navrhnou 

vhodný způsob nutriční podpory buď formou dietní rady nebo podáváním nutričních 

doplňků pomocí sippingu nebo enterální výživy podávané pomocí nazogastrických či 

perkutánních sond, případně parenterální výživou. Kvalitní nutriční péče zkracuje délku 

nemoci, hospitalizace a má pozitivní vliv i na psychiku nemocného (17,36). 
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SEZNAM ZKRATEK 

apod.  a podobně 

BMI  body mass index 

cm  centimetr 

CO2  kysličník uhličitý 

EV  enterální výživa 

F  French 

g  gram   

GER  gastroezofageální reflux 

GIT  gastrointestinální trak 

h  hodina 

H  hmotnost 

HCl  kyselina chlorovodíková 

HDL  lipoproteiny s vysokou hustotou ( hight density lipoproteins) 

Kcal  kilokalorie 

kg  kilogram 

kJ  kilojoul 

l  litr 

LDL  lipoproteinys nízkou hustotou (low density lipoproteins) 

LTG  laparotomická gastrostomie 

LSG  laparoskopická gastrostomie 

m.  sval (musculus) 

m  metr 

MCT  triacylglyceroly se středním řetězcem (medium chain triglycerides) 

Ml  mililitr 

mosmol  miliosmol 

N  dusík 

např.  například 

NG  nasogastrická 

NGS  nasogastrická sonda 

NJS  nasojejunální sonda 



 

 

PEG  perkutánní endoskopická gastrostomie 

PEG/J  perkutánní endoskopická gastrojejunostomie 

PEJ  perkutánní endoskopická jejunostomie 

RAG  radiologicky asistovaná gastrostomie 

s. strana 

tj.  to jest 

T3  trijodtyroxin 

T4  tyroxin 

V  výška 

VFN  všeobecná fakultní nemocnice 
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PŘÍLOHY: 

Příloha č.1  Dotazník  

Vážená paní, vážený pane, 

prosím Vás o laskavé vyplnění dotazníku k mé bakalářské práci na téma „Komplikace 

sondové výživy – postřehy nutričního terapeuta.“ 

Přečtěte si prosím pozorně následující otázky. U jednotlivých otázek je dán výběr 

možností odpovědí. U té odpovědi, kterou zvolíte, zakroužkujte příslušnou hodnotu. 

Vyplnění dotazníku je anonymní, zcela dobrovolné. Vyplnění dotazníku můžete 

odmítnout bez jakéhokoliv postižení nebo ztráty péče, na kterou máte nárok. 

Získané informace a výsledky zpracování budou sloužit pouze ke studijním účelům. 

Děkuji Vám za spolupráci 

                                                                                              Zuzana Holcová 

                                                                                           1. lékařská fakulta UK 

                                                                                     obor Nutriční terapeut, 3. ročník 

       

 Dotazník pro klienty s enterální výživou 

1, Doba zavedení vstupu pro enterální výživu 

    a) méně než 3 měsíce 

    b) 3-6 měsíců 

    c) více než 6 měsíců 

 

2, Způsob podání enterální výživy 

     a) nasogastrická sonda – výživová sonda zavedená do žaludku přes dutinu nosní 

    b) nasojejunální sonda – výživová sonda zavedená do dvanácterníku přes dutinu  

        nosní               

    c) PEG – tenká sonda zavedená do žaludku přes dutinu břišní 

    d) PEJ – tenká sonda zavedená do dvanácterníku přes dutinu břišní 

 

3, Je pro vás enterální výživa jediným zdrojem výživy? 

    a) ano, je 

    b) ne - je pouze doplňující 

             - jím jen malé množství, hlavní je enterální výživa 

     



 

 

4, Jaký je Váš režim podávání sondové výživy? 

    a) bolusový  

    b) kontinuální  - přes den, pauza v noci 

                             - přes den perorální příjem, v noci enterální výživa 

               

5, Byl Vám vysvětlen postup zavedení vstupu enterální výživy s následnou edukací 

ohledně péče o výživovou sondu? 

    a) ano, jsem plně obeznámen 

    b) pouze před zákrokem 

    c) pouze následná péče 

 

6, Byla edukace pro Vás dostatečná a srozumitelná? 

    a) ano 

    b) ne  -  byla by vhodná reedukace 

              - byla pouze povrchní, vyhovovala by mi podrobnější 

              - myslím, že by se mohlo něco měnit, ale nevím přesně co 

 

7, V rámci postupů o ošetřování vstupu pro enterální výživu byla i informace týkající se 

komplikací? 

    a) ano - dostačující 

               - mohla být podrobnější 

    b) ne – máte eventuálně kontakt na osobu,na kterou se můžete obrátit při potížích? 

                - ano 

                - ne 

 

8, Vyskytly se u Vás v průběhu podávání enterální výživy a péče o výživovou sondu 

komplikace? 

    a) ano – uveďte jaké 

    b) ne 

 

 9, Vaše tělesná hmotnost před a po zavedení enterální výživy je 

    a) vyšší 

    b) stejná 

    c) nižší 

10, Omezuje Vás enterální výživa ve Vašich volnočasových aktivitách (sport, zábava, 

dovolená)? 

    a) ne, neomezuje 

    b) ano, omezuje – uveďte jak 

    c) ne, nevyhledávám je 

 



 

 

Příloha č.2 - Souhlas etické komise s výzkumným šetřením 

 



 

 

 


