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Abstrakt 

Dostatečná a kvalitní výživa při onkologickém onemocnění, je velmi důležitou 

podporou při zvládání náročné onkologické léčby a vysilující nemoci. Edukace veřejnosti  

o riziku malnutrice v souvislosti s onkologickým onemocněním a významu vyvážené 

stravy, je tím závažnější, čím vyšší je výskyt nových malignit každým rokem. V roce 2015 

onemocnělo zhoubným novotvarem více než 94 000 lidí a celkově v roce 2015 žilo téměř 

542 000 osob s diagnózou rakovina. (LINKOS, 2018) 

Nejen mezi pacienty, je obecně rozšířená představa, že podvýživa je něco, co se nás 

nemůže týkat, protože se máme dobře. Mnoho pacientů nemá náhled na svůj výživový 

stav, nepomýšlejí nad tím, že by jim hrozila podvýživa. Ale pokud někdo onemocní 

rakovinou, dříve nebo později se u něj projeví příznaky nemoci a spolu s náročnou léčbou, 

která s sebou nese také mnoho nežádoucích účinků, ho mohou omezovat v příjmu stravy  

a váhový úbytek se dostaví. 

V teoretické části jsou popsány příčiny onemocnění, jeho vliv na organizmus  

s celkovými projevy, jaké jsou nejčastěji druhy léčby spolu s nežádoucími účinky a typy, 

jak je lépe zvládnout. Druhá polovina teoretické práce se věnuje hodnocení nutričního 

rizika u onkologických pacientů, výživovým doporučením a v případě nedostatečné 

výživy, z jakéhokoliv důvodu, i nutriční podpoře.  

Cíl praktické práce byl zjistit, zda si onkologičtí pacienti uvědomují své nutriční 

riziko a srovnat objektivní hodnocení nutričního stavu zdravotnickým pracovníkem  

s pohledem pacienta. Jako nástroj výzkumnému šetření byly použity anonymní dotazníky. 

Jednalo se o kvantitativní výzkum, šetření probíhalo od poloviny ledna 2018 do března 

2018. Bylo rozdáno 40 dotazníků a 40 se jich také vrátilo. 

Překvapivé bylo zjištění, že pouze 6 respondentů (15 %) si myslí, že jsou ohrožení 

malnutricí. Přičemž podle hodnocení nutričního rizika zdravotnickým pracovníkem, bylo  

v riziku malnutrice 22 dotázaných. Z těchto výsledků vyplývá, že pacienti se nepovažují za 

nutričně rizikové, i když jsou mnohdy tak označeni. Vede mě to k závěru, více  

s pacienty probírat příznaky malnutrice a možná rizika s ní související.  

 

 

 

Klíčová slova: nádorové onemocnění, malnutrice, pohled pacienta, nežádoucí účinky 

léčby, výživa, nutriční podpora 



 

Abstract 

Sufficient and quality nutrition is an important support for mastering serious 

oncological treatment and debilitating illness. Educating the public about the risk of 

oncological disease related malnutrition and the importance of a balanced diet, incidence 

of new malignanccies increases every year. 94 000 people as the newly diagnosis were in 

2015. Nearly 542 000 people lived with cancer diagnosis in 2015.  

Not only among patient it is widespread idea that malnutrition is something that can 

not concern us because we are doing good. Many patients do not have insight into their 

nutritional status. They do not think they are at risk of malnutrition. But if someone gets 

cancer, sooner or later, the symptoms of the disease will appear, and along with demanding 

treatment that brings a lot of side effects, and worsing of oral intake, and weight loss is 

coming. 

The theoretical part describes the causes of the cancer disease, its influence on the 

organism, the most common types of anticancer treatment together with the side effects 

and the possibilities of their management. The second half of the theoretical work deals 

with the evaluation of nutritional risk in oncological patients, nutritional recommendations 

and in case of insufficient nutrition for any reason, as well as nutritional support. 

Objective practical work was to determine whether cancer patients are aware of 

their nutritional risk and compare objective assessment of nutritional status by a health care 

professional with patient´s view. Anonymous questionnaires were used as a research tool. 

It was a quantitative research survey was conducted from mid-January 2018 to March 

2018. We distributed 40 questionnaires and 40 of them also returned. Surprisingly, it was 

found that only 6 respondents (15%) thought they were at risk of malnutrition. Based on  

a nutrition risk assessment by a healthcare professionals, 22 respondents were at risk of 

malnutrition. These results suggest that patients are not aware they are nutritionally at risk, 

even if they are sometimes so determinated. It leads me to conclude, that we need to 

discuss more with patients symptoms of malnutrition and possible risks associated with it. 

 

 

 

Key words: Cancer, malnutrition, patient´s view, side effects of treatment, nutrition, 

nutritional support 
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 1 Úvod  

Problematika výživy u onkologických pacientů je stále aktuální a často probírané 

téma, paradoxně však stále 50 – 80 % onkologických pacientů trpí malnutricí. Mezi 

nejrizikovější skupinu patří pacienti s nádory hlavy a krku, pacienti po radioterapii v této 

oblasti nebo pacienti po vysokodávkované chemoterapii s transplantací krvetvorných 

buněk. (Vokurka, 2016, s. 75) Z mého pohledu jsou největší úskalí v tom, že většina 

pacientů dlouho přehlíží příznaky onemocnění, nebo je nechce vidět a když se konečně 

stanoví diagnóza, je pacient v psychickém vypětí a nemusí si všímat váhového úbytku, 

nechutenství nebo zhoršování výkonnostního stavu.  

Bakalářská práce je zaměřena na subjektivní vnímání pacienta sebe sama jako 

nutričně rizikového. Během mé práce jako nutriční terapeut na oddělení onkologie se často 

setkávám s tím, že mi zdravotní sestra nebo jiný člen zdravotnického týmu, na základě 

objektivního zhodnocení zdravotního stavu nebo například informací z překladové zprávy 

či informací od rodiny, vylíčí nově přijatého pacienta jako nutričně rizikového, který téměř 

nejí. Při osobním pohovoru pak mnohdy pacient své obtíže bagatelizuje nebo jim nevěnuje 

takovou pozornost. To mě tedy přivedlo na myšlenku, vyzkoumat, jak se tedy pacienti 

hodnotí a jak se tyto dva pohledy ztotožňují.  

Pacienti se někdy přeceňují, své obtíže s příjmem stravy popírají nebo nechtějí 

obtěžovat s nějakou individuální úpravou stravy. Pokud zdravotník nemá další informace  

z dokumentace nebo od rodinných příslušníků, musí se spolehnout na informace od 

pacienta. To může vést například k tomu, že je mu špatně indikována dieta, která mu může 

činit obtíže při konzumaci, při trávení nebo vyprazdňování. A pokud tento jev není včas 

odhalen, může vést ke sníženému příjmu stravy a zbytečnému úbytku na váze. Stejný 

problém může nastat, pokud je pacientův stav podhodnocován nebo paušalizován. Ne 

každý pacient s nádorem na trávicím traktu musí mít šetřící dietu, a ještě hůře v kašovité 

formě. Tento jev může vést k odmítání jídla a opět k úbytku na váze.  

Nechtěný váhový úbytek může započít strádání organismu nebo více prohloubit již 

běžící malnutrici. Problém nastává, pokud si toho pacient nebo rodina nevšimnou včas, 

nemají náhled na riziko podvýživy.  
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 2 Patofyziologie nádorového bujení 

„Nádorové bujení je patologický proces, při kterém v organismu vzniká tkáň, která 
není součástí jeho normální anatomie a nepřispívá k zajištění jeho normálních funkcí. 
Podstatou nádoru je vznik patologického klonu buněk odvozených od jedné buňky, ve které 
vznikla genetická porucha.“ (Vokurka, 2012, s.59) 

 2.1 Příčiny vzniku nádorového bujení 

Mezi příčiny vzniku nádoru lze řadit všechny faktory, které zvyšují 
pravděpodobnost mutace buňky. Tyto faktory lze rozdělit na zevní, zevní profesionální 
a faktory vnitřní, genetické.   

Zevní příčiny zaujímají v etiologii nádoru nejvýznamnější skupinu, až v 75 %. Patří 
sem v největší míře kouření tabáku ze 30 %, podle Adama a kolektivu kouření způsobuje 
úmrtí na karcinom (dále jen ca.) plic v 90 % u mužů a v 75 – 80 % u žen. Kouření  
je příčinou i řady dalších nádorů (slinivky, močového měchýře, děložního čípku  
a žlučníku).  V kombinaci s alkoholem je nevýznamnějším kancerogenem u nádorů 
horního aerodigestivního traktu (ústa, hltan, hrtan, jícen). Alkohol se také významně 
uplatňuje v etiopatogenezi nádoru slinivky břišní, žaludku nebo jater. (Adam, Vorlíček, 
Koptíková, 2003, s.19) Dle Křížové „chronický abúzus piva zvyšuje riziko tumoru 
konečníku, což je považováno za hlavní faktor umisťující Českou republiku na přední místa 
celosvětových statistik.“ (Křížová, in Zlatohlávek, 2016, s.273) 

Dalším významným faktorem je výživa. Dle Adama a kolektivu je její podíl  
na celkové úmrtnosti 35 %, tedy o 5 % více než kouření. Vysoký podíl je dán tím, že jíst 
musíme všichni, denně zkonzumujeme několik kilogramů stravy a litrů nápojů, různého 
složení, u kterých mnohdy není znám dlouhodobý účinek těchto látek na organismus. 
(Adam, Vorlíček, Koptíková, 2003, s.22) Kromě složení stravy je důležitá i kontaminace 
chemickými látkami nebo vznik kancerogenních látek při tepelné úpravě pokrmů. Mezi 
nejvýznamnější rizikové faktory ve výživě se řadí nadměrná konzumace soli, ale i potravin 
obsahující sůl (uzeniny, konzervy, sterilované zeleniny) a zvýšená konzumace nasycených 
mastných kyselin (tučná červená masa, sádlo, uzeniny). Látka jménem akrylamid,  
je považována za rizikový kancerogen a nachází se ve smažených, grilovaných  
a pečených potravinách, které mají tmavou kůrku. Také tyto úpravy jsou rizikové.  

Jako kontaminant lze uvést toxin plísně aspergilus flavus a parasiticus aflatoxin, 
který se hojně nachází v nevhodně skladovaném zrní, luštěninách nebo oříšcích, ze kterých 
ho poté nelze odstranit ani pražením a je prokázaným etiopatogenem u hepatocelulárního 
karcinomu. (Křížová, in Zlatohlávek, 2016, s.274) (Vorlíček, Abrahámová, Vorlíčková, 
2012, s.39) 

Obezita a diabetes mellitus 2. typu je dle Křížové dalším významným rizikovým 
faktorem, zjištěným v posledních letech. Je prokázáno stoupající riziko úmrtí s hodnotou 
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BMI u hormonálně dependentních nádorů (ca prsu, dělohy, děložního hrdla, endometria 
a ovaria). Vyšší výskyt tumoru pankreatu, jater, prsu, tlustého střeva, močových cest  
a gynekologických orgánů je prokázán u diabetiků 2. typu, u kterých je zároveň vyšší 
úmrtnost na zhoubná onemocnění. (Křížová, in Zlatohlávek, 2016, s.274) 

Neopomenutelné zevní příčiny jsou dále různé virové infekce (HPV – human 
papiloma virus spojený s rizikem nádoru děložního čípku; viry hepatitidy B a C a vznik 
hepatocelulárního karcinomu; virus Epsteina – Barrové a vznik Burkittova lymfomu, ale 
má podíl i na nazofaryngeálním karcinomu), osídlení bakterií Helicobacter pylori, která 
zvyšuje pravděpodobnost vzniku karcinomu žaludku 3 – 6 krát.  

Ionizující a UV záření, chemické látky (arsen, benzen, kadmium a jeho 
sloučeniny…) (Vorlíček, Abrahámová, Vorlíčková, 2012, s.44) 

Zevní profesionální faktory způsobují tzv. nemoci z povolání a na jejich 
zhodnocení jsou přísná kritéria, která překračují rámec a účel této práce. Lze uvést 
například ca plic a práce v uranových dolech nebo expozice azbestu a riziko vzniku 
mezoteliomu pohrudnice. Adam, Vorlíček, Koptíková, 2003, s. 29 - 35) 

Faktory vnitřní, genetické představují pouze malou část všech nádorů. Jak už bylo 
zmíněno výše, k rozvoji nádorového bujení je zapotřebí genetické mutace. Tato mutace 
může mít tzv. familiární (rodinný) výskyt. Geneticky podmíněné nádory s rodinným 
výskytem se vyznačují tím, že postihují osoby mladšího věku, než je průměrný věk 
výskytu daného nádoru. Tyto osoby by pak měly navštívit specializované genetické 
pracoviště, ke zjištění, zda jsou opravdu nositeli chybného genu a případně sledovat zatím 
zdravé příbuzné. (Vorlíček, Abrahámová, Vorlíčková, 2012, s. 47 - 48) 

 2.2 Vliv onkologického onemocnění na organismus 

 

Nádor svým umístěním, velikostí a růstem ovlivňuje organismus ve kterém  

se nachází. Projevy nádoru lze rozdělit na projevy způsobené růstem nádoru, jeho expanzí 

a tím, jak utlačuje okolní tkáň, tedy lokální projevy nádoru. Druhou skupinou jsou 

„systémové (paraneoplastické) projevy maligního onemocnění neboli klinické příznaky 

způsobené produkty, které nádor uvolňuje do organismu, anebo klinické projevy způsobené 

atypickou reakcí organismu na přítomnost nádoru v těle.“ (Adam, Vorlíček, Koptíková, 

2003, s.127)  

Nádor se v prvních stádiích, kdy ještě není diagnostikován, může projevovat jako 

jiné, současně probíhající onemocnění. Paraneoplastické projevy jsou vyvolány nepřímo 

signálními látkami, které nádor uvolňuje, jedná se o hormony nebo cytokiny (např. 

interleukiny IL–1, IL–6 a tumor nekrotizující faktor–alfa – TNF–alfa). Paraneoplastické 

projevy mohou mít různou podobu, od obecných příznaků, přes projevy hematologické, 

neurologické, neuromuskulární, muskuloskeletální, paraneoplastické endokrinopatie, 

revmatologické, kožní, renální a srdečně cévní. Z hlediska souvislosti s výživou, jsou pro 
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nás nejdůležitější projevy obecné a paraneoplastické endokrinopatie. Mezi projevy obecné 

řadíme: 

 Subfebrilie nebo febrilie nejasné etiologie, která „je definována jako alespoň  

3 týdny trvající subfebrilie či febrilie s teplotami nad 38,5 °C, u nichž po 3 dnech 

hospitalizace či po 3 ambulantních návštěvách není jasná etiologie.“ (Křivanová, 

2012, online) Nebo pokud jsou teploty nižší, ale nad 37,2 °C a jsou současně 

přítomny známky zánětu (zvýšená sedimentace erytrocytů nebo zvýšený  

C – reaktivní protein). Nádorová onemocnění jsou příčinou horečky neznámé 

etiologie až ve 20 – 30%. (Křivanová, 2012, online) 

Některé nádory produkují tzv. endogenní pyrogeny (např. cytokiny IL-1 a IL-6, TNF-alfa), 

které pronikají hematoencefalickou bariérou a ovlivňují nastavení termoregulačního centra 

na vyšší hodnotu. (Adam, Vorlíček, Koptíková, 2003, s.128) Zvýšená teplota organismu 

vede ke zvýšení metabolismu a s každým jedním stupněm je třeba navýšit energetický 

příjem o 13 %, jinak může dojít ke ztrátám hmotnosti.  

 Nechuť k jídlu, úbytek hmotnosti, paraneoplastická anorexie a kachexie 

Váhový úbytek je patrný u 50 % pacientů při stanovení diagnózy, výrazný váhový úbytek 

vyskytující se již v prvních stádiích nemoci se objevuje u malignit horní části trávicí 

trubice, zatímco u jiných nádorů (např. pohlavních orgánů, ledvin nebo tlustého střeva) až 

v pokročilé fázi nemoci. Je však třeba zdůraznit, že absence hubnutí nutně neznamená 

nepřítomnost nádoru. (Adam, Vorlíček, Koptíková, 2003, s.129) Jako závažný, je 

definován váhový úbytek nechtěný, činící 5 % hmotnosti za 3 měsíce resp. 10 % za 6 

měsíců (při hmotnosti 70 kg je to 3,5 kg resp. 7 kg) (Kohout, 2011, s. 15) Snížený příjem 

jídla a s tím spojené hubnutí může mít mnoho příčin. Opět se zde zúčastní zánětové 

cytokiny (IL-1 a IL-6, TNF-alfa, interferon – γ), které působí v centru sytosti mozku  

a způsobují předčasnou sytost. Může být zhoršen průchod stravy trávicí trubicí, ať už  

v horní části GIT, kde se mohou vyskytovat dysfágie (obtížné polykání) nebo odynofágie 

(bolestivé polykání), nebo poruchy pasáže, kdy stagnující strava v žaludku nebo střevě 

může způsobovat pacientovi nauzeu i zvracení. (Adam, Vorlíček, Koptíková, 2003, s.129) 

Také změny chutí u mnoha pacientů vyvolávají snížený příjem stravy, často si mi pacienti 

stěžují na odpor k masu a masným výrobkům, tyto produkty jim silně zapáchají, někdy 

popisují i pocit žvýkání dřevěných pilin nebo houby na nádobí. I u potravin vnímají jiné 

chutě, evidentně slaná houska sypaná solí, je prý sladká, dále pacienti často zmiňují hořkou 

chuť v ústech, kovovou, hlínovou nebo písčitou. Ti, co v životě nejedli sladké, se po něm 

teď mohou utlouct a naopak ti, co ho milovali, se na něj nemohou podívat. Nádorové 

kachexii bude věnována samostatná kapitola.  

 Snížení imunity zahrnující časté a protrahované infekce nebo naopak fulminantní 

průběh infekce. Tyto projevy jsou v rané fázi onemocnění typické pro krevní 

malignity, u solidních nádorů se objevují až v pokročilých stádiích nemoci.  
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Projevy paraneoplastické endokrinopatie jsou způsobeny tvorbou hormonů  

a prohormonů jinou tkání, než je vlastní žláza, tedy nádorem nebo jeho metastázami. Jedná 

se o ektopickou tvorbu hormonů. Nejčastější paraneoplastický příznaky:  

 Paraneoplastický Cushingův syndrom, který je způsoben vysokou hladinou 

hormonu kortizolu, který je zvýšen díky ektopické produkci (produkce mimo 

vlastní žlázu) adrenokortikotropní hormon vlivem plicního karcinomu, 

mimoplicních malobuněčných nádorů, feochromocytomu nebo neuroblastomu. 

Jeho příznaky jsou měsíčkový obličej, cushingoidní obezita (břišní typ obezity, 

odulá hlava a krk, tenké končetiny) – může chybět vzhledem k nádorové 

kachektizaci, hirzutismus, rudé strie, hypokalemická alkalóza, hyperglykémie, 

otoky, arteriální hypertenze, hyperpigmentace, svalová slabost někdy i váhový 

úbytek. 

 Syndrom nadměrné sekrece ADH (SIADH) je způsoben nepřiměřenou sekrecí 

antidiuretického hormonu (ADH), který zadržuje vodu v těle a zvýšený 

plazmatický objem tekutin vede ke snížené sekreci aldosteronu, tím pádem  

je vylučován sodík z těla ven, bez ohledu na jeho sníženou hladinu v krvi. Klinické 

příznaky jsou nechutenství, podrážděnost, bolest hlavy, nauzea, zvracení, závratě, 

zvýšení hmotnosti.  

 Paraneoplastický hyperkalcemický syndrom je soubor příznaků doprovázející 

patologicky zvýšenou hladinu vápníku v krvi. O hyperkalcémii mluvíme při 

hodnotách kalcémie nad 2,7 mmol/l. Ke zvýšení hladiny vápníku může  

u onkologicky nemocných dojít dvojím způsobem a to buď, postižením kostní 

tkáně metastaticky, kdy je zvýšený rozklad kostní tkáně a vápník se uvolňuje do 

krve anebo paraneoplasticky, kdy nádor z měkké tkáně produkuje látky hormonální 

povahy, které působí na kostní tkáň destruktivně. Příznaky mohou být 

gastrointestinální a ledvinové, při vyšší koncentraci neuropsychické a při ještě vyšší 

hrozí akutní selhání ledvin, srdeční arytmie, kóma a smrt. Mezi gastrointestinální 

příznaky patří nevolnost, anorexie, zácpa, eventuálně zvracení. 

 2.2.1 Metabolizmus onkologicky nemocného 

Onkologické onemocnění je systémové onemocnění a lze jej s jeho účinky řadit 

mezi metabolická onemocnění. Nádorem produkované látky, hlavně cytokiny, pozměňují 

metabolizmus hostitele ve svůj prospěch.  

Sacharidy jsou využívány 4 – 5x více, maligní buňky kryjí svou potřebu až z 50 % 

glykolýzou, je tedy zvýšená glukoneogeneze z necukerných zdrojů, ale na druhé straně je 

zvýšená rezistence tkání vůči inzulinu.  

Metabolizmus tuků je také změněn, u onkologicky nemocného dochází ke ztrátě 

tuku, nemocný hubne, ale současně má zvýšenou hladinu krevních tuků. Děje se to opět 
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působením cytokinů, které, zjednodušeně řečeno, zvyšují lipolýzu a snižují účinek 

lipoproteinové lipázy. 

Metabolizmus proteinů, může být po určitou dobu, hlavně v začátku onemocnění 

vcelku vyrovnaný, tělo si se zvýšenou proteolýzou poradí např. zvýšenou tvorbou 

albuminu v jaterní tkáni. Při pokračujícím onkologickém onemocnění se proteiny ztrácí jak  

z kosterní svaloviny, tak např. i ze stěny střevní a už pokles o 10 % zhoršuje bariérovou 

funkci enterocytů střeva. Organizmus se dostává do negativní dusíkové a energetické 

bilance. (Wilhelm, in Kleinová, 2011, s. 8 - 11) 

 2.2.2 Nádorová malnutrice a kachexie 

„Malnutrice (podvýživa) je stav, kdy má jedinec nedostatek živin nutných pro funkci 

organismu. Může se jednat o nedostatek základních živin (cukry, tuky, bílkoviny) nebo  

o nedostatek některých dalších částí potravy (například vitaminů, stopových prvků, 

nepostradatelných mastných kyselin apod.).“ (VÝŽIVA V NEMOCI, 2012) 

„Podvýživa neboli malnutrice je komplexní porucha stavu výživy, zahrnuje deficit 

energie, makronutrientů, ale i minerálů a mikronutrientů (stopových prvků, vitamínů).“ 

(Křížová, in Zlatohlávek, 2016, s. 279) 

Malnutrici lze rozdělit na hlavní typy, a to na prosté hladovění – marasmus nebo 

také marantický typ podvýživy a na stresovou malnutrici – kwashiorkor neboli proteinová 

malnutice.  

Marasmus je typ podvýživy způsobený nedostatečným přívodem energie a živin, 

většinou jsou zachovány adaptační mechanizmy organismu, spotřebovává se podkožní 

tuková zásoba. Nemocný je na první pohled velmi hubený, kachektický, ale se stabilní  

a normální hladinou albuminu v plazmě i zachovalou imunoreaktivitou. (Svačina, 2008,  

s. 167) 

Kwashiorkor je typ malnutrice způsobený stresovým hladověním, což znamená, že 

kromě sníženého příjmu stravy je podmíněn i systémovou zánětlivou odpovědí se 

zvýšenou produkcí prozánětlivých cytokinů a stresových hormonů. Tyto pochody vedou k 

přednostnímu katabolismu bílkoviny, jako zdroje energie, především z kosterní svaloviny a 

ztráty mohou být až 500 g svalu za den. Celkový nedostatek bílkovin, resp. albuminu vede 

k poklesu onkotického tlaku a ke vzniku otoků. (Křížová, in Zlatohlávek, 2016, s. 279) 

Příčiny malnutrice mohou být různé, snížený příjem stravy, z důvodu poruchy 

polykání různé etiologie nebo anorexie, porucha trávení (maldigesce) a porucha 

vstřebávání (malabsorpce), které se týkají nejčastěji onemocnění trávicího traktu (resekce 

žaludku, pankreatu nebo tenkého střeva – syndrom krátkého střeva, nespecifické střevní 

záněty, malabsorpční syndrom), poruchy metabolismu (jaterní, renální či respirační 

insuficience, případně diabetes mellitus) nebo zvýšené ztráty či zvýšená potřeba organismu 

(nádory, traumata, operace, enterokutánní píštěle, diabetes mellitus, atd.). (Kohout, 
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Kotrlíková, 2005, s. 10) Stavy, které jsou spojené se zvýšeným energetickým výdejem 

organizmu jsou také často spojeny s aktivací systémové zánětové odpovědi (SIRS). SIRS 

provází aktivní infekce, onkologická onemocnění, popáleniny, pooperační stavy, sepsi atd. 

(Křížová, in Zlatohlávek, 2016, s. 280)  

„Špatný nutriční stav a rozvoj malnutrice negativně ovlivňuje celkový zdravotní 

stav pacienta, zhoršuje odpověď na protinádorovou léčbu, zvyšuje riziko komplikací.  

Až 50% onkologických pacientů je malnutričních v době stanovení diagnózy, v závislosti na 

typu stádiu ZN.“ (Švecová, Rymplerová, SKVIMP, 2016, s. 143) Při sledování stavu 

výživy věnujeme pozornost následujícím parametrům a to jsou - pokles albuminu pod  

30 g/l, nechtěný váhový úbytek o 5 % v posledních 3 měsících nebo o 10 % v posledních  

6 měsících, snížený příjem jídla pod 50 % normálního denního příjmu v posledním týdnu  

a pokles BMI pod 18,5 kg/m2.  (Szitányi, Těšínský a kol., 2013, s. 43)  

Nádorová kachexie je značná, až život ohrožující podvýživa, kterou nacházíme  

v pokročilém stádiu nádorového onemocnění, označuje se jako nádorová kachexie – 

kachexia tumorosa. (LINKOS, 2017) Termín kachexie při nádorovém onemocnění je dnes 

používán pro převažující ztrátu svalové hmoty v důsledku komplexních metabolických 

změn, které často vedou i k anorexii a jsou provázeny zánětlivou odpovědí na rostoucí 

nádor (Tomíška, SKVIMP, 2016, s. 91) Pro stav kachexie je charakteristická ztráta chuti  

k jídlu, váhový úbytek, tělesné chátrání odrážející úbytek tukové a svalové hmoty – 

katabolismus, tělesná slabost, potlačení imunitních reakcí. (Nečas, in Vokurka a kol., 2012, 

s. 63) Kachexii lze rozdělit do 3 fází – prekachexie (pokles hmotnosti do 5 %,  

s metabolickými a endokrinními změnami), kachexie (pokles hmotnosti 5 a více procent, 

snížený příjem jídla a systémový zánět) a terminální kachexie (nízké performance – 

výkonnostní skóre, poruchy imunity a výhledové přežití kratší než 3 měsíce). Kachexii se 

vyvíjí z malnutrice při dlouhodobé anorexii, nelze ji kompenzovat běžnou nutriční 

podporou a tento stav vede k progresivnímu funkčnímu selhávání a v terminální fázi 

končívá smrtí. (Novotný, Vítek a kol., 2012, s. 516)  
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 3 Léčba onkologického onemocnění 

Léčba maligních chorob se zásadně liší od léčby jiných chorob, nádorová 

onemocnění jsou velmi heterogenní skupinou nemocí s různorodým biologickým 

chováním a nejednotnou patogenezí. Jak už bylo výše zmíněno, nádorové onemocnění 

způsobuje těžkou malnutrici samo o sobě a protinádorová léčba jí většinou ještě prohloubí 

svými nežádoucími účinky. Kauzální léčba není možná, pokud není známa příčina. Díky 

heterogenitě příčin, nemůže být léčba selektivní a je často provázena četnými nežádoucími 

účinky, které lze mírnit kvalitní podpůrnou léčbou. Při rezistenci na standardní léčbu nebo 

při trvající progresi onemocnění, je na řadě symptomatická léčba, která sice pacienta 

nevyléčí, ale umožní mu důstojné a kvalitní dožití.  

Pro správnou a účinnou léčbu má nepostradatelný význam stanovení přesné 

diagnózy. Stanovení rozsahu nemoci a klinického stadia má svá přesná pravidla – 

mezinárodní klasifikace TNM. T značí velikost nádoru, N zda je nemoc přítomna  

v lymfatických uzlinách a M, zda jsou vytvořené metastázy. (Klener, 2011, s. 35) 

(Vorlíček, Abrahámová, Vorlíčková, 2012, s. 70)  

T 

Popisuje rozsah nádoru, a to buď jeho velikost nebo vztah k okolním strukturám.  

T0 = nádor není přítomen, Tis = karcinoma in situ, T1 – T4 postupně se zvětšující nádor  

a TX = nelze klasifikovat. 

N 

 Popisuje postižení regionálních lymfatických uzlin a rozsah takového postižení (dle 

lokalizace uzlin, vzájemném vztahu). N0 = regionální uzliny nepostiženy, N1 - N3 

postupně se zvětšující postižení regionálních uzlin, NX = nelze posoudit. Metastázy do 

jiných, než regionálních uzlin jsou klasifikovány jako vzdálené metastázy.  

M 

 Popisuje přítomnost M1 či nepřítomnost M0 vzdálených metastáz. MX = nelze 

klasifikovat 

 Kombinace různých hodnot T, N a M mají mnoho možností. Z praktických důvodů 

se volí dělení onemocnění do 4 stádií G1 - G4. Stádium onemocnění je jedním  

z parametrů, na základě kterých lékař volí nejvhodnější léčbu. (LINKOS, 2017) 

 3.1 Chirurgická léčba nádorů 

Chirurgická léčba je jednou ze základních možností léčby. Ve spolupráci  

s ostatními obory, má chirurgie nezastupitelné místo v diagnostice, profylaxi (ochrana před 

nemocí) a v terapii většiny solidních nádorů. U většiny nádorů představuje základní 

léčebný přístup, úplné odstranění nádoru pak zpravidla bývá předpokladem vyléčení 
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nádorového onemocnění Chirurgické výkony lze rozdělit na 2 hlavní druhy: 

Kurativní operace jsou účinné pouze u lokalizovaných nádorů, u nádorů  

s regionálními metastázemi nemá léčebný účinek.  

Paliativní operace mají význam v tom, že se odstraní množství tumurózní masy 

(sníží se počet nádorových buněk), sníží se eventuální útlak okolní tkáně nebo se tím 

usnadní léčba plánovanou chemoterapií nebo radioterapií. (Klener, 2011, s. 35, 36) 

Ostatní chirurgické výkony v onkologii mohou být profylaktické (polypektomie, 

konizace děložního čípku, extirpace kožního névu atd.), mohou sloužit k určení diagnózy 

(endoskopie, biopsie, punkce), jsou to i akutní výkony zachraňující život, jako např. 

operace ileu, perforace trávicí trubice nebo zástava akutního krvácení a v neposlední řadě 

rekonstrukční operační výkony (rekonstrukce prsu, plastické operace obličeje nebo 

krku). (Vorlíček, Abrahámová, Vorlíčková, 2012, s. 82)  

Blíže se budeme věnovat chirurgickým výkonům na trávicím traktu. Trávicí trakt je 

orgánová soustava v dutině břišní, kde vše těsně naléhá na sebe, je bohatě krevně zásobeno 

a obsahuje hojnou lymfatickou tkáň. Při operaci v tomto terénu se volí technika en – bloc  

a no – touch, tedy odstranit celý nádor i s lymfatickou tkání a bez zbytečné manipulace, 

aby se nádorové buňky nerozšířily k dalším orgánům. Používají se totální nebo subtotální 

resekce nádoru i s orgánem, který postihl. Jedná se např. o ezofagektomii, gastrektomii, 

částečnou resekci tenkého střeva, kolectomii a mimo hlavní trávicí trubici  

o pankreatektomii, cholecystektomii a resekci jater. Pokud je to potřeba, lze chybějící části 

nahradit jinou částí trávicí trubice, např. část jícnu tenkým střevem nebo žaludkem, pokud 

se dva konce napojují, mluvíme o anastomóze nejčastěji end – to – end nebo méně často 

side – to – side. Lze vytvořit také spojku, tzv. střevní bypass s cílem zajistit volnou střevní 

pasáž a neodstranitelný úsek obejít. (SPECIÁLNÍ CHIRURGIE, 2015) Tyto výkony jsou 

spojeny s lačněním od půlnoci před operací (resp.6 hodin), poslední čiré tekutiny lze 

přijímat až 2 hodiny před operací. Je vhodné, zejména před velkými chirurgickými výkony, 

podávání sacharidového isotonického sippingu (např. PreOp). Perorální sacharidy zlepšují 

předoperační stav pacienta (snižují operační stres, snižuje pooperační inzulinovou 

rezistenci, zabraňují pocitu žízně, optimalizují hydrataci v úvodu do anestezie) a snižují 

pooperační inzulinovou rezistenci. Příjem sacharidového roztoku by měl být večer  

v množství 800 ml a dvě hodiny před operací 400 ml (SKVIMP, 2007) (NUTRICIA, 

2017). V pooperačním období, během prvních hodin je již možný příjem čirých tekutin  

a podávání enterální výživy sondou rychlostí 10 – 20 ml/hod, na plné dávce by měl být 

pacient za 5 – 7 dní. Pokud to stav pacienta dovoluje je možný perorální příjem tekuté 

stravy. (SKVIMP, 2007)  

Časné zahájení nutrice již pár hodin po operaci a s tím spojené navození časné 

peristaltiky a střevních pohybů je velmi významné z hlediska urychlení rekonvalescence, 

snížení pooperační morbidity, urychlení návratu do stabilizovaného stavu a zkrácení 
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hospitalizace. Takovýto postup se označuje jako fast – track program. (SKVIMP, 2007) 

Kromě klasických operací, lze v GIT provádět i tzv. intervenční endoskopii, tedy 

lokální zásahy v trubici trávicího traktu, jejichž úkolem je buď diagnostika, operace 

malých útvarů nebo zmírnění příznaků pokročilého onemocnění. Jedná se např. o odebírání 

vzorků sliznic, excize lézí a malých tumorů, zavádění stentů do jícnu při dysphagii, 

gastroduodena při poruše pasáže ze žaludku do duodena nebo do žlučových cest při 

obstrukci a zástavě odtoku žluči. Výhodou těchto málo invazivních zákroků je rychlejší 

rekonvalescence, menší riziko komplikací a kratší hospitalizace, často s mnohdy výrazným 

zlepšením hlavně subjektivního stavu pacienta. (Vokurka, 2016, s. 61 – 66) 

Jako každá operace, tak i operace v trávicím traktu s sebou mohou nést nežádoucí 

následky. Po totální gastrektomii se může objevit tzv. Dumping syndrom, jedná se o stav, 

kdy větší objem potravy a tekutin rychle prošel to tenkého střeva, a kromě pocitu tlaku  

a plnosti pacient pociťuje únavu a slabost, má tendence ke kolapsu s hypotenzí, pocení  

a nevolnost. Pokud byla strava obzvláště bohatá na cukry, může dojít k rozvoji 

hyperglykémie a následně po vyloučení většího množství inzulinu k posthyperglykemické 

hypoglykémii s projevy slabosti, pocení, hladu, mdlob, apatie a dezorientace v časovém 

sledu 2 – 3 po jídle. Dále mohou pacienti po totální gastrektomii trpět více na průjmy  

a hubnutí, a z dlouhodobého hlediska se u nich objeví anémie z nedostatku vit. B12 (chybí 

vnitřní faktor). Po odstranění části tenkého střeva může dojít ke vzniku syndromu krátkého 

střeva, obecně uznávanou hranicí pro jeho vznik je 1 metr zbylých tenkých kliček. 

Syndrom se projevuje průjmy a zhoršeným vstřebáváním živin, hubnutím. Pacienti jsou 

poté odkázáni na dlouhodobou parenterální substituci nebo dokonce úplnou parenterální 

výživu. Opět se zde může rozvinout anémie z nedostatku vit. B12, pokud je odstraněno 

distální ileum. Po odstranění více než poloviny nebo celého tlustého střeva dochází  

u nemocných k dehydrataci, iontové dysbalanci a malnutrici. Nemocní trpí vodnatými 

průjmy v počtu 5 – 10 denně, což mnoho pacientů řeší omezením stravy a tekutin, aby je 

průjem neobtěžoval. V neposlední řadě se setkáváme i s nedostatkem trávicích šťáv. 

(Vokurka, 2016, s. 173 – 175) 

 3.1.1 Stomie 

„Stomie (vývod) je uměle vytvořené vyústění dutého orgánu mimo tělo (na stěnu 

břišní). Jde o dočasné nebo trvalé chirurgické řešení onemocnění převážně trávicího nebo 

močového ústrojí v případě, že už žádnou jinou léčebnou terapii nelze uplatnit. Podle toho, 

který dutý orgán je vyveden, jsou rozlišovány tři základní druhy stomií – kolostomie, 

ileostomie a urostomie.“ (Stomici.cz, 2014) U dočasných stomií se v budoucnu plánuje 

obnovení kontinuity střeva (byla vyvedena např.pro řádné vyhojení střevní resekce), 

zatímco trvalé stomie se užívají u nemocných, u kterých je trvale a nevratně poškozen 

svěračový aparát nebo se ve střevě nachází neodstranitelná překážka. Podle typu 

rekonstrukce, lze stomie rozdělit na axiální (dvouhlavňová) a terminální. Axiální stomie 

představuje vyvedení střeva na kůži a současně je zachována kontinuita střeva, má tedy 
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přívodné a odvodné raménko. Terminální stomie znamená totální přerušení střeva  

a vyvedení aborálního konce na kůži. Komplikacemi stomií může být její zalomení, 

odtržení okraje střeva od kůže a zapadnutí střeva do dutiny břišní, parastomální kýla nebo 

stenóza ústí. (Vokurka, 2016, s. 176 – 178) 

Výživa při stomii 

Po operaci se doporučuje dodržovat tzv. bezezbytkovou dietu, a to po dobu alespoň 

6-ti týdnů. Tato dieta je mechanicky a chemicky šetřící a jejím základem je minimální 

obsah hrubé vlákniny ve stravě, tedy zjednodušeně řečeno žádné slupky a zrníčka.  

Z konkrétních potravin se nedoporučují celozrnné výrobky, luštěniny, syrová zelenina, 

košťálová zelenina, syrové ovoce a ovoce se zrníčky, kromě banánů a loupaných jablek, 

smažené pokrmy, nadýmavé pokrmy a dráždivá jídla. Strava by měla být plnohodnotná po 

energetické stránce a měla by obsahovat dostatek kvalitních bílkovin (maso, ryby, mléko  

a mléčné výrobky a vejce) alespoň 1,2 g/kg/den tedy u 70 kg člověka 84 g bílkovin/den.  

(Stomici.cz, 2014) Po zhojení, resp. po 6-ti týdnech je možné se zkoušet vracet k racionální 

stravě, postupně dle individuální snášenlivosti.  

 3.2 Radioterapie 

Radioterapie je léčebná metoda, která využívá ionizujícího záření k léčbě nádorů.  

Druhy záření používaného v léčbě nádorů jsou – záření rentgenové (záření X), které vzniká 

prudkým zbržděním letících elektronů, záření gama vzniklé rozpadem radioaktivních 

izotopů (kobalt, cesium…), ozařování pomocí lineárního urychlovače, který urychluje 

elementární částice (elektrony, protony, ionty) a ozařování protonovým zářičem, který 

používá korpuskulární částice na rozdíl od fotonů, což by mělo umožňovat podání vyšší 

dávky záření a zároveň omezit poškození okolní zdravé tkáně. Radioterapii (dále jen RT) 

lze také rozdělit na zevní RT a brachyradioterapii. Při zevní RT je zdroj záření mimo tělo 

pacienta, zhruba ve vzdálenosti 80 – 100 cm. Při brachyradioterapii je zdroj záření v těsné 

blízkosti ozařované tkáně nebo dokonce uvnitř orgánu nebo dutiny (např. při ozařování 

dělohy). Tyto metody se používají samostatně, ale lze je i kombinovat.  

Při léčbě zhoubných nádorů radioterapií, nelze zabránit působení záření na okolní 

zdravou tkáň. Tato tkáň je pak snadno poškozena v průběhu léčby, ale klidně i po jejím 

ukončení i za několik měsíců, jedná se o účinky akutní a pozdní. Poškození může být 

způsobeno buněčnou smrtí (poškozením vitálních funkcí buňky) nebo reparačními procesy 

v ozářené oblasti. Tolerance okolních tkání k RT určuje dávku, která je aplikována pro 

léčbu maligního onemocnění.  

Akutní účinky poškození tkáně RT jsou nejvíce znát na rychle proliferující tkáni 

(epiteliální povrchy kůže a GITu), objevují se již během léčby a několik týdnů po ní.  

Pozdní účinky poškození tkáně RT se objevují měsíce i roky od léčby. Mohou být 

různé intenzity, mohou spontánně odeznít nebo se stupňovat. Tyto účinky se častěji 
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objevují ve tkáni, která se pomalu obnovuje, např. podkožní tuková tkáň, svaly, mozek, 

ledviny, játra a střevní stěna. Poškození může být povahy fibrotické, nekrotické, atrofické 

nebo cévní poškození. U některých pacientů se akutní reakce zcela nezhojí a přetrvávají  

v pozdním období, tento stav nazýváme následné pozdní účinky. Tyto jsou ve zvýšené míře 

přítomny při zavedení nové agresivní léčby (např. konkomitantní chemo – radioterapie). 

(Binárová, 2010, s. 200) 

Celkové (systémové) nežádoucí účinky ozařování se dostavují při ozařování větších 

objemů jsou to letargie (netečnost), chorobná spavost, únava, nechutenství. Mezi 

systémové účinky patří i hematologická toxicita, způsobená ozařováním většího množství 

kostní tkáně, jedná se hlavně o leukopénii, trombocytopénii a anémii.  

Lokální nežádoucí účinky RT s vlivem na příjem stravy 

Na kůži pozorujeme nejprve začervenání, které později přechází  

v hyperpigmentaci. II. stupněm poškození je vlhká deskvamace, pokožka začne mokvat, 

mohou vznikat puchýře a je náchylnější k sekundárním infekcím. Nejtěžším poškozením je 

nekróza a rozvoj radiačního vředu, což by se ale dnes již nemělo stát. Náchylnější jsou 

místa, kde se kůže zapaří a je mechanicky drážděna (genitál, konečník, třísla). I takto 

sekundárně může poškození kůže okolo konečníku ovlivňovat příjem stravy, pacienti 

omezují příjem stravy, aby snížili počet stolic, protože je tento akt pro ně velmi 

nepříjemný, bolestivý. 

Sliznice ORL oblasti je velmi citlivá na účinky záření, podobně jako na kůži se zde 

nejprve objevuje začervenání (vyšším prokrvením sliznice) a otok, ve II. stádiu se objevují 

fibrinové povlaky a může se zde uchytit bakteriální nebo mykotická infekce, které zhojení 

výrazně komplikují. V dalším rozvoji se tvoří bolestivé ulcerace a krvácivé slizniční 

projevy. Zároveň jsou poškozeny chuťové pohárky a pacient ztrácí chutě a také slinné 

žlázy, kdy klesá produkce slin, tento stav nazýváme xerostomie. Takovéto poškození 

sliznice ORL oblasti výrazně zhoršuje příjem stravy, sliznice je často bolestivá, pálí, 

olupuje se a pacient je odkázán pouze na tekutou výživu a sipping. Před RT hlavy a krku je 

vhodné zavést přechodně PEG (perkutánní endoskopickou gastrostomii) již před začátkem 

RT, protože je více než pravděpodobné, že se tato komplikace dostaví a pacient nebude 

schopen přijímat stravu v dostatečném množství.  

Gastrointestinální trakt bývá ozářen buď přímo, např. při RT jícnu, žaludku či 

distálního střeva, nebo nepřímo při RT plic a mediastina, žeber a pánve. Nejcitlivějšími 

orgány GITu je jícen a tenké střevo. Slizniční podráždění jícnu se nejčastěji projevuje 

dysfágií a odynofágií, stejně jako na sliznici dutiny ústní, i zde se může uchytit infekce 

(např. moučnivka). Sliznice tenkého střeva je překrvená, je porušená její integrita, je 

zvýšená peristaltika, to má za následek křeče, průjem, tenezmy, příměs hlenu a krve ve 

stolici, nevolnost a zvracení. Průjem je velmi akutní a obtěžující pacienta, mnohdy 

nereagující na dietu nebo léky proti průjmu. Pacienti často omezují příjem stravy ve snaze 
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snížit počet stolic během dne.  

Postradiační syndrom je celková odpověď organismu na záření, subjektivně se 

projevuje únavou, ospalostí, bolestmi hlavy, nechutenstvím, nevolnostmi až zvracením. 

Objektivně lze pozorovat změny v krevním obraze a rozvoj dalších vedlejších účinků jako 

průjem, dušnost, změnu psychického a kognitivního stavu pacienta. 

(Binárová, 2010, s. 200 – 204)  

 3.3 Chemoterapie 

„Protinádorová chemoterapie používá cytotoxické (pro buňku jedovaté) látky, 

souhrnně se označují jako cytostatika. Protinádorová cytostatika způsobí různými 

mechanismy poruchy deoxyribonukleové kyseliny (DNA), která nese genetickou informaci, 

nebo ovlivňují buněčné struktury nutné k dělení buněk – výsledkem je zastavení růstu nebo 

smrt zasažených buněk.“ (LINKOS, 2017) Cytostatika působí na všechny buňky, nejen na 

ty nádorové, ale hlavně na všechny rostoucí a dělící se buňky. Proto má mnoho vedlejších 

účinků na zdravou tkáň. Každý pacient je individuum a každý nádor je jiný, proto  

i podávání cytostatik je různé. Cytostatika lze dávkovat podle hmotnosti pacienta, v praxi 

se ale více používá dávkování podle tělesného povrchu. Dávky cytostatik se také upravují 

podle hodnot krevního obrazu, podle funkce jater a ledvin.  

Podávání chemoterapie (dále jen CHT) často doprovází mnoho nežádoucích účinků 

různé intenzity, obecně se jedná o útlum krvetvorné kostní dřeně, nevolnost, zvracení, 

průjem, anorexii, chřipkové příznaky, kožní projevy (fotosenzitivita, hyperpigmentace, na 

kůži dlaní a chodidel se může objevit snížená citlivost, bolest, zarudnutí, souhrnně 

nazývané tzv. hand – foot syndrom), mukozitida, stomatitida, alopecii (ztráta vlasů), 

hepatotoxicita, imunosuprese a periferní neuropatie. (Adam, Vorlíček, Koptíková, 2003) 

Nevolnost a zvracení po CHT se objevuje buď hned (do 24 hodin po podání) nebo  

s odstupem několika dní. Dodnes jsou pacienty vnímány velmi negativně, zhoršující 

kvalitu života. „Opakované zvracení může mít za následek metabolický rozvrat a může vést 

až k nutnosti hospitalizace. Už i mírná několikadenní nauzea zřetelně snižuje příjem stravy, 

což může být závažné zejména pro pacienty, kteří ztrácejí na hmotnosti.“ (REMEDIA, 

2011) Následující tabulka uvádí některá cytostatika se středním a vysokým rizikem 

zvracení.  
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Tab. 1 Protinádorové léky s vysokým rizikem zvracení 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       (REMEDIA, 2011) 

Vyšší incidence zvracení byla zaznamenána u žen, u mladých lidí, u osob v depresi nebo  

s únavovým syndromem, u osob, u kterých se dříve objevila nevolnost např. při jízdě  

v dopravním prostředku nebo u abstinentů. (Novotný, Vítek, 2012, s. 463) 

Průjem při léčbě cytostatiky je dalším častým nežádoucím účinkem s vlivem na 

příjem stravy. CHT působí na střevní sliznici, která je velmi citlivá k působení cytostatik, 

pacienti trpí silnými průjmy, křečemi v břiše, stolice je vodnatá, někdy s příměsí krve.  

Výrazné průjmy způsobuje např. Capecitabin (Xeloda tbl.), Kamptotecinová analoga 

(topotekan, irinotekan)  (REMEDIA, 2011) 

Mukozitida v dutině ústní a krku je způsoben inhibicí proliferace sliznice a vede ke 

snížení obnovy buněk sliznice. Opět jsou náchylnější mladší jedinci. Obtíže nastupují 

zhruba týden po podání CHT a ustupují po 14 dnech. Poškozená sliznice je vstupní branou 

mnoha infekcím (např. Candida albicans, Stafylokokus epidermidis), které nejenže 

komplikují lokální léčbu, ale mohou být zdrojem sepse u pacientů s poruchami imunity. 

Mezi riziková cytostatika poškozující sliznici patří zejména antimetabolity 5-fluorouracil  

a methotrexát.  
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Tab. 2 Klasifikace mukozitidy dutiny ústní dle Světové zdravotnické organizace 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    (REMEDIA, 2011) 

Předcházení nevolnosti a zvracení při emetogenní chemoterapii je daleko 

účinnějším postupem než léčba již vzniklých potíží. Více k nežádoucím účinkům  

a režimovým opatřením, jak je lépe zvládat v samostatné kapitole.  

 3.4 Chemoradioterapie 

Jedná se o kombinaci léčby chemoterapií s ozařováním. Používá se pouze  

v indikovaných případech (např. pokročilejší nádory hlavy a krku, nádory anu a konečníku, 

nádory močového měchýře, karcinomy plic aj.), za účelem zesílení léčebného účinku na 

nádor. Některá cytostatika zvyšují lokální účinek záření. Nežádoucí účinky léčby jsou 

obdobné jako u samotné léčby CHT a RT, ale mohou být zesílené.  

 3.5 Nežádoucí účinky-prevence a doporučení, jak je lépe zvládnout 

 3.5.1 Nevolnost a zvracení 

Jako prevence nevolnosti a zvracení se podávají léky proti zvracení, tzv. 

antiemetika již před podáním CHT, patří sem např. kortikoidy, setrony, neuroleptika, 

benzodiazepiny Tyto léky působí jako prevence akutního zvracení a prevence pozdního 

zvracení. Nevolnost a zvracení mohou být také psychogenního rázu např. ze strachu, zde je 

nejlepší prevencí co možná nejlepší kontrola zvracení v prvním cyklu léčby. Tyto obtíže se 

mohou samozřejmě vyskytnout i v průběhu RT. (Novotný, Vítek, 2012, s. 466, 469) 

Doporučení režimová se týkají především úpravy stravy a stolování. Při nevolnosti se 

doporučuje:  

 jíst v malých dávkách a častěji, nejméně 6x denně 
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 vyvarovat se tučných, mastných, smažených jídel  

 zkusit nízkotučná jídla, jako zeleninu a ovoce, kompotované ovoce, jogurt, suchá 

jídla, jako tousty, krekry a celozrnné trvanlivé pečivo 

 vyvarovat se jídel s intenzivními vůněmi a pachy 

 servírovat jídla pokojové teploty nebo chladnější, protože příliš teplá jídla přispívají 

k nevolnosti 

 jíst v dobře větrané místnosti 

 je-li to možné, nebýt přítomen při přípravě jídla 

 nepít během jídla větší množství tekutin 

 po jídle počkat s pitím tekutin přibližně půl hodiny 

 zkusit zmrazit oblíbený nápoj a cucat ledové kostky 

 nenutit se jíst oblíbená jídla v době nevolnosti 

 při ranní nevolnosti jsou doporučeny ještě před vstáváním suché tousty nebo krekry 

 nejíst nejméně 2 hodiny před podáním chemoterapie a před ozařováním 

 odpočívat po jídle 

 

Doporučení při zvracení:  

 při opakovaném zvracení je vhodné krátkodobě přerušit příjem jídla i tekutin  

a obnovit je až poté, co se zvracení dostane pod kontrolu 

 po epizodě zvracení zkusit malé množství čirých tekutin, zpočátku po jednotlivých 

lžících každých 20-30 minut, ve vzestupném dávkování, postupně přejít k měkké 

stravě 

 jíst a pít pomalu, po menších porcích a častěji 

 před jídlem je vhodné omýt obličej nebo jej otřít vlhkým ručníkem a vypláchnout 

ústa studenou vodou nebo desinfekčním prostředkem k odstranění špatné chuti 

 servírovat jídlo chladnější, horká strava má výraznější vůni i chuť 

 vyhýbat se jídlu s výraznou chutí či vůní, velmi sladkým, kořeněným či tučným 

jídlům 

 zpravidla je dobře snášeno mléko, jogurtový nápoj nebo jogurt 

 zmrazené ovoce (kousky melounu, pomeranče nebo jahod) není výrazně 

aromatické a je dobře snášeno 

 vyvarovat se svých oblíbených jídel v průběhu chemoterapie, což by mohlo vést  

k získání negativního vztahu, averze k oblíbenému jídlu, pokud nemocný po 

chemoterapii zvrací 

 při jídle je lepší sedět, zatímco poloha vleže není vhodná 

(LINKOS, 2017) 

 3.5.2 Mukozitida, dysfágie, xerostomie 

Mukozitida, dysfágie i xerostomie se mohou vyskytnou jako nežádoucí účinek 
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celkové CHT nebo lokální důsledek RT hlavy a krku, případně jícnu a mediastina při 

dysfágii. Mukozitida způsobená RT je lokální slizniční reakcí v místě ozařování, zatímco 

CHT může indukovat mukozitidu napříč celým trávicím traktem.  

Preventivně je třeba provést zubní vyšetření a opravit nebo odstranit špatné zuby, je 

kladen důraz na správnou ústní hygienu – používat měkký zubní kartáček, často si 

vyplachovat ústa vodou nebo preparáty k tomu určené, vhodné teploty bez obsahu 

alkoholu. Pokud má pacient zubní náhradu, je vhodné jí nasazovat pouze na jídlo a pak 

sundat a důkladně očistit od zbytků jídla. Takto poškozená sliznice je náchylná k uchycení 

různých mykotických, bakteriálních nebo virových infekcí, které zhoršují příznaky a léčbu. 

(REMEDIA, 2012) 

Další doporučení při mukozitidě a dysfágii: 

 jíst měkká vařená jídla a tekutou stravu, popíjet malá množství tekutin k usnadnění 

polykání 

 vyvarovat se jídel tuhých a suché stravy, hůře se polykají a je třeba namáhavého 

kousání 

 krájet jídla na malé kousky, používat mixér 

 máslo, šťávy a omáčky usnadňují polykání 

 používat slámku k pití tekutin 

 vyhýbat se jídlům, která dráždí dutinu ústní (citrusové plody, kořeněná jídla) 

 jíst jídla pokojové teploty nebo chlazená, nejíst horká jídla 

 s výhodou lze připravovat ovocno – mléčné koktejly, různé zmrzliny 

 vyvarovat se alkoholu a kouření 

 v případě bolestivých dásní a zubů je nutné včasné ošetření zubním lékařem 

 lékař může předepsat znecitlivující výplachy ústní dutiny před každým jídlem. 

 

Při xerostomii se doporučuje zvyšovat tvorbu slin pomocí žvýkání žvýkaček bez 

cukru, cucat tvrdé bonbóny, kyselá jídla obecně zvyšují tvorbu slin (citrusy, jablka). Je 

vhodné konzumovat jídla „mokrá“ politá masovou šťávou nebo omáčkou, případně 

alespoň maštěná máslem, k usnadnění polykání. Doporučuje se každých 10 – 15 napít 

malého množství vody nebo mléka, ošetřovat rty balzámem. Lze použít i tzv. umělé sliny, 

což je náhražka slin předepsaná lékařem. Absence slin v dutině ústní je významným 

rizikovým faktorem pro vznik zubního kazu, který může být dále zdrojem infekce.  

 3.5.3 Průjem 

Pokud průjem trvá déle jak 24 a je doprovázen křečemi a bolestí je nutné jej hlásit 

lékaři, léčba je pouze symptomatická, spočívá v potlačení příznaků, jsou podávána 

analgetika, spasmolytika a cholinergika. Pacient je poučen, že se jedná o přechodný stav  

a je edukován o dietních doporučeních. Pacienti špatně tolerují tuk, proto se jim 

doporučuje vyřadit z jídelníčku tučná a smažená jídla, dále jídla obsahující laktózu (mléčné 
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výrobky, máslo), vyřazuje se hrubá vláknina (slupky a zrnička). Je vhodné rozdělit stravu 

do několika menších porcí a obohatit jí džusovým sippingem bez tuku. (Beneš, Medical 

Tribune, 26/2010)  

Dietní doporučení při průjmu: 

 Pít dostatek tekutin 2 – 3 litry denně, nejlépe hořký černý čaj, neperlivé minerální 

vody, domácí vývary 

 Omezit silně kořeněná jídla, jídla s vysokým obsahem hrubé vlákniny, jídla tučná 

 Mléčné výrobky konzumovat jen dle individuální snášenlivosti 

 Naopak je vhodné bílé starší pečivo, suchary, banány, loupaná jablka, meruňkové 

pyré, vařená rýže nebo brambory s vařenou mrkví, těstoviny, vařené libové maso, 

dušené ryby, dušenou šunku, dle tolerance netučný tvaroh a sýr. (Chocenská, 

Móciková, Dědečková, 2009, s. 74) 

 3.5.4 Zácpa 

Jedná se o funkční poruchu projevující se zejména poruchami střevní pasáže, může 

vést až k paralytickému ileu (např. po vincristinu a taxanech) a vyžaduje okamžité 

vysazení léku. (Klener, 2011, s. 71) 

Dietní doporučení při zácpě:  

 Pít dostatek tekutin zhruba 2,5 litru, vhodné jsou voda, ovocné čaje, ovocné šťávy 

ředěné vodou, bylinné čaje, neperlivé stolní a minerální vody, náhražka kávy, šťávy 

z kompotů 

 U zácpy paralytického typu, je na rozdíl od běžné habituální zácpy, důležitý obsah 

rozpustné vlákniny (dužnina ovoce a některé zeleniny – jablka, meruňky, broskve, 

citrusy; listová zelenina, mrkev, celer, petržel, dýně, lilky, cukety, loupaná rajčata 

bez zrníček), obsah nerozpustné (hrubé) vlákniny se omezuje (slupky a zrníčka) 

 Konzumovat dostatek zakysaných mléčných výrobku, kvůli obsahu probiotické 

kultury 

 Strava by měla být šetřícího charakteru a nenadýmavá 



27 

 4 Hodnocení nutričního stavu 

Zhodnocení nutričního stavu je součástí celkového přístupu, neexistuje metoda, 

podle které lze jednoznačně určit, zda se jedná malnutričního pacienta, vždy je třeba 

provést soubor vyšetření. Nutriční stav lze hodnotit pomocí klinického zhodnocení  

a anamnézy, pomocí antropometrie (např. střední obvod paže, měření řasy nad tricepsem)  

a pomocí laboratorních funkčních a nutričních parametrů. V klinickém zhodnocení je 

naším cílem přesně určit aktuální nutriční a metabolický stav pacienta a zjistit, zda je 

příčinou malnutrice snížený příjem stravy, snížené trávení a vstřebávání, zvýšená 

energetická potřeba nebo jejich kombinace.  

 4.1 Nutriční anamnéza 

V anamnéze se ptáme na zdravotní komplikace jako např. nechutenství, nevolnost, 

zvracení, průjem, zácpa, dysfágie, kvalita chrupu…, zjišťujeme změnu skladby nebo 

konzistence stravy (náhlý odpor k masu, uzeninám, mastným pokrmům, potřeba kašovité 

nebo přímo tekuté stravy…), zda je pacient zatížen stresem a v neposlední řadě nás zajímá 

sociální postavení pacienta, zda je to senior, který bydlí sám, nebo jedinec ve stresu, 

prodělávající těžké onemocnění, podstupující náročnou léčbu, má bolesti nebo trauma.  

K úplné nutriční anamnéze patří i anamnestické údaje o příjmu stravy od pacienta  

(u pacientů s dobrou spoluprací) nebo sledování pacienta a zapisování příjmu stravy 

sestrou (např. talířkový záznam stravy). (Zazula, Wohl, Wohl, 2009, s. 45) 

 4.2 Nutriční screening 

Je nezbytně nutné sledovat stav výživy a aktivně vyhledávat pacienty v malnutrici 

nebo s rizikem jejího rozvoje, provádí se tzv. nutriční screening. Pro onkologické pacienty 

je vhodný screening NRS 2002 – Nutritional Risk Screening 2002 na základě doporučení 

Evropské společností umělé klinické výživy a metabolické péče (ESPEN). NRS 2002 

screening se skládá ze dvou částí – předběžná (úvodní) a podrobná (konečná) část.  

V předběžné části se ptáme: 

 Je Body mass index (BMI) méně než 20,5 kg/m2?  

 Zhubl pacient v uplynulých 3 měsících? 

 Měl pacient v posledním týdnu snížený příjem stravy? 

 Je pacient vážně nemocný? (např. leží na JIP)  

Pokud je alespoň jedna odpověď ANO, pokračuje se druhou částí screeningu. 

Pokud na všechny otázky odpověděl NE, screening se opakuje za týden. Pokud se pacient 

chystá na nějakou vážnější operaci, je vhodné i přes záporné odpovědi, vypracovat nutriční 

plán jako prevence rizika komplikací.  
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V podrobné části screeningu se hodnotí stav výživy podle váhového úbytku za 

poslední 3 měsíce, podle hodnot BMI, zohledňuje se zhoršení celkového stavu nebo změny 

v příjmu stravy v předchozím týdnu. Hodnotí se také závažnost onemocnění či plánovaná 

léčba (např. zlomenina kyčle, chroničtí pacienti s akutní komplikací, větší břišní operace, 

pacienti po cévní mozkové příhodě, poranění hlavy, transplantace...). Je možné získat až  

6 bodů, plus jeden bod tzv. za věk, pacientům nad 70 let se přičítá 1 bod ke konečnému 

výsledku. Pokud pacient získal 3 body a více, je brán jako rizikový a je započat nutriční 

plán. Pokud má skóre do 3 bodů, je rescreeningován po týdnu a opět pokud se chystá na 

nějakou vážnější operaci, je vhodné, vypracovat nutriční plán jako prevence rizika 

komplikací.  

Plán nutriční péče je indikován u všech pacientů, kteří jsou: vážně podvyživení 

(skóre = 3), nebo vážně nemocní (skóre = 3), nebo mírně podvyživení a středně nemocní 

(skóre 2 + 1), nebo středně podvyživení a mírně nemocní (skóre 1 + 2). (Kondrup, 2003) 

 4.3 Antropometrické metody 

Nejčastěji užívaným ukazatelem, jak už bylo zmíněno, je úbytek hmotnosti a to  

10 % za 3 měsíce nebo 5 % za 1 měsíc, pokles hmotnosti o 25 % a více vede  

k závažným komplikacím. BMI nelze použít u všech pacientů, je zkresleno např.  

u hyperhydratačních stavů (srdeční nebo renální selhání, jaterní cirhóza…). U pacientů, 

které nelze zvážit se využívá měření obvodu paže nedominantní končetiny, pro těžkou 

malnutrici s úbytkem svaloviny svědčí obvod paže menší než 19,5 cm u mužů a 15,5 cm  

u žen. Dále lze použít metody měření složení těla pomocí bioimpedance nebo počítačové 

tomografie. Funkčními testy lze měřit pokles svalové síly pomocí stisku dynamometrem, 

svalovými stimulačními testy nebo funkčním vyšetřením plic. Dle některých autorů,  

je pokles svalové síly vyjádřen již v době, kdy ostatní metody jsou v normě. (Zazula, Wohl, 

Wohl, 2009, s. 45 – 46) 

 4.4 Laboratorní hodnoty 

„Hepatální sekreční produkty se používají v klinické výživě velmi často a jejich 

pokles poukazuje na depleci viscerálních proteinů. Interpretace jejich plazmatických 

hodnot je však velmi často obtížná. Cirkulující koncentrace jaterních proteinů jsou 

ovlivněny nejen mírou produkce, ale jejich přesunem v tělesných kompartmentech (sepse, 

trauma) a mnoha nenutričními faktory (hydratace, akutní zánět, nefrotický syndrom, 

jaterní cirhóza, exsudativní enteropatie, hladinami estrogenů, deficity stopových prvků 

např. zinku, selenu, vitaminu A, hypotyreózou a hypertyreózou).“ (Zazula, Wohl, Wohl, 

2009, s. 46) 

Mezi hlavní ukazatele malnutrice patří především pokles albuminu pod 30 g/l, 

pokles prealbuminu pod 0,2 g/l, cholinesterázy a transferinu. Současně s těmito ukazateli 

by měl být sledován i hlavní marker zánětu – CRP (C – reaktivní protein). Ten významně 
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ovlivňuje hladinu ostatních bílkovin i celkový metabolizmus pacienta. (Holečková in 

Vokurka a kol., 2016, s. 78) 
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 5 Výživa při onkologickém onemocnění  

Vzhledem k tomu, že jedním z hlavních příznaků nádorového onemocnění je 

hubnutí, je kvalitní a biologicky plnohodnotná výživa důležitým prvkem ke zvládnutí 

onkologické léčby. Špatně živený organismus strádá a čerpá energii z vlastních zásob, je 

méně odolný vůči infekcím, má oslabenou svalovou tkáň. Mimo to onkologická léčba  

s sebou přináší mnoho nežádoucích účinku, jak již bylo výše zmíněno a také jim je třeba 

upravit skladbu a někdy i konzistenci a vzhled pokrmů. (Vyzula et al, 2001, s. 12) 

Energetická potřeba organizmu se mění podle stadia a typu onemocnění. V brzké 

fázi onemocnění nebývá energetický výdej nijak zvýšen, s růstem nádoru se zvyšuje 

metabolický obrat organismu a stoupá potřeba energie. V terminální fázi se potřeba energie 

opět snižuje. (Holečková, 2013, s. 6) Pacient by měl přijímat energii ze stravy okolo  

30 – 35 kcal/kg/den – tato hodnota se počítá na jeho ideální tělesnou hmotnost, bílkoviny  

v dávce 1 – 1,5 g/kg/den. Další živiny, cukry a tuky, by se měly také přijímat ve zvýšeném 

množství, ale tak aby strava pacientovi chutnala a neměl z ní trávicí obtíže. Je vhodné 

přijímat vitamíny, minerály a stopové prvky ve formě doplňků stravy. (Holečková, 2013,  

s. 11)  

Dle Modré knihy České onkologické společnosti se bílkoviny doporučují až  

v množství 1,5 – 2 g/kg/den,  

 kvalitní tuky (MCT tuky, omega-3 mastné kyseliny – EPA, DHA) i v množství 

přesahujícím 50 % denní energetické potřeby, 

 zařazovat více složitých sacharidů než jednoduchých s ohledem na zvýšené riziko 

poruch glykémie    (Modrá kniha, ČOS, 2018, s. 193) 

 5.1 Nutriční doporučení 

Dietní rada je nejzákladnější pilíř nutriční podpory u onkologicky nemocného 

pacienta a zároveň obrací jeho pozornost k výživě. Jeho strava by měla být energeticky 

bohatá a zároveň biologicky hodnotná. Biologická hodnota stravy je zabezpečena její 

pestrostí, potraviny by se měly střídat, jídelníček by neměl být jednostranný. Denně by se 

na něm měly objevovat jídla z těchto skupin – bílkovinná jídla (maso a masné výrobky, 

ryby, drůbež, mléko a mléčné výrobky, vejce, luštěniny), obiloviny, ovoce a zelenina. 

Látky obsažené ve stravě velmi významně ovlivňují zdravotní stav nemocného, průběh 

léčby a zvládnutí onemocnění. V období nemoci je velmi důležité nepřestat jíst, i když 

chuť k jídlu kolísá. Pokud to nevyžaduje zdravotní stav, pacient by neměl držet žádné 

diety, a pokud je nutně potřeba dodat tělu živiny, je jedno, zda jsou z chipsů nebo 

celozrnného chleba. Pacienty je také nutné důrazně varovat před různými zázračnými 

dietami, kdy tělo hladoví a jsou povoleny jen zeleninové šťávy a bylinkové čaje.  



31 

(Holečková, 2013, s. 11) 

Je důležité, hlídat si i dostatečný příjem tekutin. Tekutiny jsou důležité pro 

vyplavování nepotřebných zbytků léků (metabolitů) z těla. Doporučené minimum je  

2,5 l/den, ale při některé léčbě až 4 l/den. (Chocenská, Móciková, Dědečková, 2009, s. 63) 

 5.1.1 Úbytek hmotnosti 

Obecná doporučení, jak si zachovat optimální hmotnost nebo zabránit dalšímu 

hubnutí:  

 Zvýšit obsah energie ve stravě přidáním tuku do hotových pokrmů 

◦  Máslo do omáček, polévek, pomazánek 

◦  Rostlinné oleje do salátových dresinků 

◦  Smetana jako náhražka mléka (do kávy, na přípravu kaší, omáček…) 

◦  Zakysaná smetana a šlehačka do sladkých dezertů, ovocných pohárů, na slano 

do zeleninových salátů 

◦  Sýry s vyšším obsahem tuku lze nastrouhat do polévek, k zapékání zeleniny, 

brambor nebo těstovin. Tavené a čerstvé sýry jsou vhodné do pomazánek 

ušlehat s máslem nebo rostlinným tukem 

 Zvýšit obsah energie ve stravě přidáním cukrů 

◦  Používat med, džem, cukr nebo glukopur na slazení nápojů a k přípravě 

pokrmů. Není vhodné pro nekompenzované diabetiky a pro některé pacienty 

může být sladká chuť odpudivá.  

◦  Sušené ovoce s oříšky jako rychlá vydatná svačina 

(Starnovská, Pavlíčková, Hrbková, 2007, s. 21, 22) 

Je vhodné navýšit obsah bílkovin ve stravě k zachování svalové hmoty. K tomu je 

také vhodná pohybová aktivita, aby se přijaté bílkoviny mohly do svalu zapracovat. 

Aktivita je přiměřená zdravotnímu stavu. (Holečková, 2013, s. 12) Vhodné zdroje bílkovin 

jsou:  

 Maso libové i tučné (to má ale bílkovin méně), dobře tepelně upravené, kvalitní 

masné výrobky – denně na jídelníčku 

 Ryby sladkovodní i mořské, alespoň 2x v týdnu 

 Vejce denně, vařená jako samostatný pokrm, nebo rozptýlená v polévce, 

nastrouhaná do salátu, omáček. Alternativou vajec je výrobek šmakoun, vyrobený 

úpravou vaječných bílků, je to čistá bílkovina, bez tuku a cholesterolu.  
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 Mléčné výrobky jsou vhodné ty tužší, hustší, obsahují více sušiny, a tedy více 

bílkovin. Jejich použití je uvedeno v odstavci týkajícího se tuku, protože jsou jak 

zdrojem bílkovin, tak tuku.  

 Luštěniny jako zdroj bílkovin jsou vhodné pouze pro ty pacienty, kterým nečiní 

trávicí obtíže.  

 Ořechy a různá semínka jsou zdrojem jak bílkovin, tak tuku.  

 Tofu, robi, klaso jsou rostlinné bílkovinné náhrady pro pacienty, kteří mají 

momentálně odpor k masu nebo se stravují alternativně (např. vegetariáni).  

U těchto dvou skupin je důležité hlídat obsah kvalitních bílkovin ve stravě  

z nemasitých zdrojů – výše zmíněné rostlinné náhražky, luštěniny (pokud to 

zdravotní stav dovolí) kombinovat s mléčnými výrobky a vejci k zajištění dodávky 

plnohodnotných bílkovin. (Chocenská, Móciková, Dědečková, 2009, s. 78,79) 

 5.1.2 Strava při potlačení krvetvorby 

Mnoho onkologických pacientů má vlivem léčby a jejím působením na kostní dřeň, 

kdy je potlačena krvetvorba a dochází mimo jiné k neutropénii, sníženou imunitu. Dochází 

tak ke snížené odolnosti vůči bakteriím, plísním, virům a parazitům. K rozvoji infekce 

může dojít i v souvislosti s příjmem potravy. Je proto nezbytně nutné dodržovat základní 

hygienická opatření – mýt si ruce po použití toalety, po příchodu z veřejných míst 

(obchodní centrum, kino) nebo po manipulaci s penězi. Alespoň po dobu léčby je vhodná 

strava s nízkým obsahem mikroorganismů a dodržování pár pravidel. Nemocný by se měl 

zcela vyvarovat konzumace prošlých potravin nebo nevhodně skladovaných, pozor na 

krájené uzeniny – hygiena obsluhy pultu, teplota skladování. Je třeba dbát na zvýšenou 

opatrnost v teplých měsících, hlavně na pokrmy obsahující vejce, majonézu, na ryby nebo 

mletá masa. Jídla by se měla konzumovat čerstvá, dostatečně tepelně upravená, pokud 

možno neohřívaná. Ovoce a zeleninu před oloupáním omýt. Některé mléčné výrobky 

obsahují živé bakterie nebo plísně, ty by neměly být v této době konzumovány vůbec, také 

salámy s plísní na povrchu nebo tepelně neopracované, pouze sušené, by se neměly 

konzumovat. Sušené ovoce a oříšky, mohou být zdrojem plísně. Sušené koření se může 

používat pouze při tepelné úpravě. (Starnovská, Pavlíčková, Hrbková, 2007, s. 25) (Vyzula 

et al, 2001, s. 37, 38) 

Při onkologické léčbě a současnému sníženému příjmu stravy dochází často  

k anémiím z nedostatku železa a bílkovin. Tito pacienti by si měli hlídat obsah železa ve 

stravě, které je také většinou obsaženo v potravině spolu s bílkovinami. Pro lepší 

využitelnost se doporučuje je konzumovat spolu s potravinami bohatými na vitamin C. 

Zdroje železa jsou vepřová játra, červené maso, špenát, rýže, ovesné vločky… Doporučená 

denní dávka pro zdravého člověka je 15 mg pro ženy a 10 mg pro muže. (Vyzula et al, 

2001, s. 43) 
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 5.1.3 Výživa stomiků 

U onkologických pacientů s trvalou stomií je doporučeno držet bezebytkovou dietu, 

avšak toto paušální doporučení se omezuje a přihlíží se k individuální snášenlivosti 

pacienta. Přísnou bezezbytkovou dietu je třeba držet v období po operaci (zhruba 6 týdnů). 

Pacienti jsou edukování o vhodných a nevhodných potravinách, zejména o nevhodnosti 

nestravitelné vlákniny v podobě slupek a zrníček – celozrnné pečivo, luštěniny, zelenina  

a ovoce s neoloupatelnou slupkou a zrníčky, houby. V tomto období mohou činit obtíže  

i tučná a smažená jídla nebo dráždivé koření. Zhruba po období těch 6-ti týdnů, může 

pacient zkoušet jídla na která byl zvyklý, ale postupně, po malých porcích a vždy jen  

1 nové jídlo denně, aby případně věděl co mu činní obtíže. Po stránce živin i zde platí 

doporučení zmíněná výše, a to dostatek energetických potravin a dostatek bílkovin.  
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 6 Nutriční podpora 

Indikace k nutriční podpoře vycházejí z platných standardů Evropské společnosti 

pro výživu (ESPEN), ta je vydala v roce 2016 pro enterální výživu a v roce 2009 pro 

parenterální výživu. Cílem včasné a systematicky vedené nutriční podpory je: léčba 

malnutrice a snížení úmrtnosti sní spojené, zvýšením protinádorového efektu léčby, snížení 

nežádoucích účinků léčby, předcházení malnutrice u rizikových pacientů a v neposlední 

řadě zlepšení kvality života nemocných. 

Nutriční podporu je nezbytné zahájit včas. Při rozvinuté nádorové kachexii je 

nutriční podpora málo účinná nebo neúčinná. Současně s vyšetřením rozsahu nádorového 

onemocnění je třeba zhodnotit a zdokumentovat vstupní nutriční riziko pacienta, nejlépe 

pomocí nutričního rizikového screeningu u všech hospitalizovaných  

a u všech rizikových ambulantních pacientů. „Mezi typické nutričně rizikové diagnózy 

patří nádory hlavy a krku, horní GIT (jícen, žaludek, žlučové cesty, pankreas), pokročilý 

nádor kolorekta, nádory utlačující GIT (nádory mediastina, břicha), nádory plic  

s výjimkou lokalizovaných a nádory generalizované s celkovými příznaky (horečka, pocení, 

úbytek váhy). Za nutričně rizikovou léčbu se považuje chemoterapie vyvolávající 

mukositidu zažívacího traktu, středně a vysoce emetogenní chemoterapie, radioterapie 

oblasti dutiny ústní, krku, jícnu a epigastria, veškeré tzv. velké operace plánované v blízké 

době, multimodální protinádorová léčba a konkomitantní chemo/radioterapie.“ (Modrá 

kniha, ČOS, 2018, s. 192) 

Indikace k nutriční podpoře je na počátku léčby, v průběhu léčby, dále v případech, 

kdy podpůrná léčba a edukace pacienta nepostačují k udržení nutričního stavu  

a samozřejmě, jedná-li se o stav hrozící nebo již rozvinutou malnutrici.  

„Podle dostupných informací potřebuje nutriční podporu při protinádorové léčbě 

přibližně polovina onkologických pacientů; 40 % všech onkologických nemocných 

potřebuje sipping, 10 % výživu enterální sondou nebo parenterální“                         

       (Modrá kniha, ČOS, 2018, s. 191-194) 

 6.1 Enterální výživa 

„Enterální výživa je definována jako podávání bilancovaných roztoků obsahujících 

cukry, tuky, bílkoviny, ionty, vitaminy, stopové prvky a vodu do trávicího traktu popíjením 

nebo sondou.“ (Dastych, 2012, s. 152) 

 6.1.1 Indikace  

Podle Zadáka je základní indikací pro zavedení enterální výživy funkční trávicí 

trakt, ale nemožnost nemocného přijímat stravu ústy po dobu delší než 3 dny (pokud je 

jeho stav výživy normální) nebo porušení nutričního stavu již před začátkem onemocnění 

nebo příjmem na jednotku intenzivní péče. Jako důvody nemožnosti příjmu stravy zde 
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uvádí neprůchodnost v trávicím traktu nebo nefunkčnost trávicího traktu, prudké průjmy 

nereagující na léčbu a těžká kachektizující onemocnění (nádory, traumata, rozsáhlé 

operace) u kterých, pro nechutenství a zvýšený energetický výdej, není možné dostatečným 

perorálním příjmem hradit energetické potřeby organizmu. (Zadák, 2008, s. 215) 

 6.1.2 Kontraindikace 

Kontraindikace lze rozdělit mezi absolutní a relativní. Jako absolutní 

kontraindikace se považují náhlé příhody břišní (zánětlivé, ileózní, akutní krvácení do 

GIT), šokový stav, těžká hypoxie nebo acidóza. Průjem nebo vysoko umístěná 

enterokutánní píštěl patří mez příznaky relativní, stejně jako paralytický ileus, kde i malá 

dávka výživy může způsobit nežádoucí potíže (trofika a funkce střeva, včetně motility). 

(Křížová in Zlatohlávek, 2016, s. 285) Dle Zadáka je však jedinou kontraindikací podání 

enterální nebo parenterální výživy to, že nemocný může přijímat stravu bezpečně ústy  

v dostatečném množství a optimálním složení.  

 6.1.3 Formy podávání enterální výživy 

 

Sipping 

Sipping je tekutá formule enterální výživy určená k popíjení. Je to farmaceuticky 

vyráběný, nutričně kompletní preparát, obsahující všechny živiny, vitamíny, minerály, 

stopové prvky a vodu v náležitém množství a poměru. Je vyráběn různými výrobci  

a existuje mnoho řad výrobků, různých chutí (vanilka, čokoláda, jahoda, lesní ovoce, 

banán, jablko, višeň, oříšek, karamel, neutrální příchuť), různé konzistence – tekutá  

k usrkávání (anglicky sip) nebo hustá na lžičku, tzv. crémy. Jsou k dispozici i přípravky 

bez tuku, které chutnají jako džus a jsou vhodné při intoleranci tuků (nádory slinivky, jater) 

nebo mléčné chuti. Tato džusová „pitíčka“ bývají mezi pacienty také nejvíce oblíbená. Tyto 

přípravky se vyskytují o různé kalorické hustotě, lze zakoupit přípravky isokalorické  

(1 kcal/ml), mírně hyperkalorické (1,5 kcal/ml) nebo hyperkalorické (> 2 kcal/ml). 

(Křížová in Zlatohlávek, 2016, s. 285) V současné době je pravděpodobně nejsilnějším 

přípravkem na trhu sipping od značky Fressenius, který má kalorickou hodnotu  

3,2 kcal/ml, 16 g bílkovin/100 ml a celkové množství 125 ml, s příznačným pracovním 

názvem „Prcek“. (FRESENIUS KABI, 2018) 

Pro onkologické pacienty, mají výrobci těchto „pitíček“ připraveny speciální 

produkty, souhrnně nazývány jako imunosipping. Tento sipping se liší od klasické řady  

v tom, že obsahuje rybí olej, tedy ω 3 mastné kyseliny EPA (kyselina eikosapentaenová)  

a DHA (kyselina dokosahexaenová), MCT tuky (tuky se středně dlouhým řetězcem)  

a vybrané aminokyseliny – arginin a glutamin. Imunosipping zmírňuje přemrštěnou 

zánětlivou reakci organismu a podporuje imunitní funkce. (Tomíška, Praktické lékárenství, 

2009) 
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Sipping lze užívat jako doplňkovou výživu v množství 1 – 3 lahvičky denně nebo 

jako úplnou náhradu stravy v množství 5 – 7 lahviček denně.  

Modulární dietetika 

Jako modulární dietetika se označují přípravky, které obsahují jen jednu živinu. 

Používají se k obohacování běžné stravy nebo enterální výživy konkrétní živinou. To 

umožňuje individualizaci výživy potřebám pacienta. V praxi se používají modulární 

dietetika proteinová (Protifar, Fresubin protein powder), sacharidová (Fantomalt) a tuková 

(Calogen, MCT olej). Tyto přípravky neslouží jako úplný zdroj energie, ale jsou pouze 

doplňkem. (Čupáková, 2012, s. 15) 

Sondová výživa  

Pokud pacient není schopen přijímat tuhou stravu ústy nebo upít potřebnou dávku 

sippingu, přistupujeme k podáváni výživy sondou. Pokud se předpokládá doba podávání 

kratší než 6 týdnů, zavádí se sonda nosem do žaludku (nazogastrická), duodena nebo do 

první kličky jejuna (nazojejunální). S výhodou se používají tenké nutriční sondy, které jsou 

lépe tolerované – nepřekáží v nose a nezpůsobují obtíže při polykání. Pokud nehrozí riziko 

aspirace, zavádí se sonda pouze do žaludku. Při riziku aspirace se sonda zavádí až za 

Treitzovu řasu do jejuna.  

Pokud očekáváme podávání enterální sondové výživy delší než 6 týdnů, je 

vhodnější cestou zavedení perkutánní endoskopické gastrostomie – PEG do žaludku nebo 

do jejuna – J-PEG. (Křížová in Zlatohlávek, 2016, s. 286) PEG se zavádí i v případě, že je 

tkáň hlavy a krku zdeformovaná nádorem a nelze zde sondu zavést. U nemocných  

s vysokým nutričním rizikem, u nichž je plánována náročná léčba (např. pacienti s nádory 

hlavy a krku před plánovanou konkomitantní chemo/radioterapií), je většinou indikováno 

preventivní zajištění nutričního přístupu (PEG, PEJ), protože lze předpokládat, že se příjem 

stravy ještě zhorší (viz. nežádoucí účinky léčby). (Modrá kniha, ČOS, 2017, s. 189) 

Před zahájením plné enterální výživy, je nutné určit cílovou dávku výživy. Dávku 

lze určit pomocí výpočtu energetické potřeby podle rovnice Harrise – Benedicta (rozdílné 

pro ženy a pro muže) nebo jednodušeji použitím známé energetické potřeby 30-35 kcal/kg, 

přepočtem na ideální hmotnost pacienta. Příklad: pokud pacient váží 70 kg, tak by měl 

denně dostat výživu v množství odpovídající energetické hodnotě enterálního přípravku 

2100 – 2450 kcal. Při rychlém zahájení a rychlém dosažení plné dávky, se může objevit 

nadýmání, nauzea a průjem, což může vyvolat dojem nesnášenlivosti přípravku. (Dastych, 

2012, s. 154) 

Výživu do sondy lze podávat bolusově, v množství 250 – 400 ml každé 2-3 hodiny, 

s noční pauzou. Po každé aplikaci se sonda proplachuje malým množstvím vody nebo čaje. 

Při zahájení podávání bývá první dávka 50 ml a je postupně navyšována o 50-100 ml/bolus 

denně nebo dle tolerance pacienta. Dalším způsobem podání je kontinuálně pomocí 
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peristaltické pumpy. Zahajovací dávka je 20 ml/hod., která se denně navyšuje  

o 20-30 ml/hod. až na finálních 100 – 150 ml/hod. I při kontinuálním podávání je vhodné 

dodržet noční pauzu. Pacient se vyspí a pH žaludečních šťáv se okyselí, po celodenní 

kontinuální neutralizaci. Nebo je alespoň vhodné podávání po 3 hodinách na 1 hodinu 

přerušit. I pro chodícího pacienta je to výhodné, může např. rehabilitovat. (Křížová in 

Zlatohlávek, 2016, s. 287,8) 

U našich onkologických pacientů se nám osvědčilo podávání hyperkalorické výživy 

při výhradním živení sondovou výživou. Často si stěžují na pocity plnosti a těžkosti po 

aplikaci větších dávek výživy. Například někteří pacienti netolerují vyšší dávky než  

70 ml/hod nebo bolusové podání 120 ml/bolus po 2 – 3 hodinách.  

 6.2 Parenterální výživa 

Jedná se o podávání výživy přímo do cévního řečiště. Nejedná se o fyziologický 

způsob hrazení výživy, protože nevyužíváme trávicí trakt. „Parenterální výživa nabízí 

možnost zvýšení nebo zajištění příjmu živin pacientům, jejichž normální příjem stravy není 

dostatečný, enterální výživa není proveditelná, je kontraindikována nebo ji pacient 

neakceptuje.“ (Grofová, 2010, s. 196) „Rozhodování o PV je třeba zasadit do širšího 

kontextu individuálního plánu péče (klinický stav – předpokládaná prognóza – vliv PV na 

délku a kvalitu života – pacientovo přání – náklady.“ (Šachlová, Tomíška, Sláma, 2012, s. 

8) 

Parenterální výživu (dále jen PV) lze aplikovat do periferní žíly nejčastěji na 

horních končetinách (krátkodobá aplikace 7 – 10 dnů) nebo centrální žíly (dlouhodobá 

aplikace, nižší riziko komplikací). Nejčastějšími indikacemi PV jsou např. syndrom 

krátkého střeva, ileózní stavy, střevní píštěle a stenózy, akutní pankreatitida, malabsorpce 

nebo postradiační enterokolitida. Kontraindikací podání PV je především funkční trávicí 

trakt s možností využití enterální výživy, terminální fáze onemocnění nebo odmítnutí 

pacientem. Systémy podávání PV jsou multi - bottle systém (několik infúzí s jednotlivými 

živinami), který je komplikovanější, je zde větší riziko zanesení infekce při manipulaci  

s více lahvemi a je také nákladnější, pro častou výměnu infuzních setů. Druhým systémem 

je all – in – one (v jednom vaku jsou všechny živiny a těsně před podáním se rozruší 

přepážky komor a obsah se smísí). Výhody oproti multi - bottle systému jsou lepší 

utilizace živin, menší riziko infekce, nižší výskyt metabolických komplikací, nižší cena 

díky nižší spotřebě materiálu a menším nárokům na personál. (Křížová in Zlatohlávek, 

2016, s. 289 – 293) 

Parenterální výživa při správné indikaci, může pacientům získat až několik měsíců 

života navíc ve srovnání s bazální hydratací. PV u onkologických pacientů bývá často 

podávána v domácím režimu (dále jen DPV). Zlepšení kvality života díky DPV lze 

očekávat u 40 % nemocných, kteří mají prognózu delší než 3 měsíce. (Šachlová, Tomíška, 

Sláma, 2012, s. 8) 
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PRAKTICKÁ ČÁST 

 7 Zaměření výzkumu 

V praktické části jsem se snažila zjistit, zda mají pacienti s onkologickým 

onemocněním reálný náhled na svůj výživový stav. Během mé práce nutričního terapeuta  

v Nemocnici Na Pleši, si často všímám, že i když již většina pacientů má přehled o pohybu 

své hmotnosti, další většina nějaké pohyby hmotnosti neřeší.  

V rámci ošetřovatelské péče, vyplňují sestřičky s pacienty nutriční screeningy  

a zjišťují, zda je pacient v riziku malnutrice nebo ne. A to mě přivedlo na otázku, zda se 

pacienti opravdu cítí jako nutričně rizikoví? 

 

 7.1 Cíl práce 

 Zjistit, zda si pacienti uvědomují riziko malnutrice v souvislosti s jejich 

onemocněním.  

 Srovnání objektivního hodnocení rizika malnutrice zdravotnickým pracovníkem  

a jak se vidí pacient. 

 7.1.1 Výzkumné otázky 

 Mají pacienti přehled o své hmotnosti? 

 Uvědomují si pacienti souvislost mezi váhovým úbytkem a rizikem malnutrice? 

 Uvědomují si pacienti souvislost mezi sníženým příjmem stravy a rizikem 

malnutrice? 

 

 7.2 Metody získávání dat 

Jako metodu pro získání potřebných informací jsem zvolila metodu anonymního 

dotazníkového šetření kvantitativního typu. Dotazník jsem vytvořila sama na základě 

zkušenosti s tématem. Z velké části je to standardizovaný dotazník, 1 otázka je otevřená  

a u 4 otázek je u jedné volby, možnost doplnit vlastní odpověď.  

Před započetím dotazníkového šetření jsem podala žádost na etickou komisi 

Nemocnice Na Pleši s.r.o., zda zde může probíhat šetření s pacienty. Personální zajištění 

výzkumu – má osoba a dvě sestry v onkologické ambulanci, které rozdávaly dotazníky 

pacientům během čekání v čekárně nebo kapání chemoterapie. Mnou sesbírané dotazníky 

byly od hospitalizovaných pacientů.  



39 

Dotazníkové šetření probíhalo na onkologickém oddělení a v onkologické 

ambulanci Nemocnice Na Pleši, ve které pracuji jako nutriční terapeut. Rozhodnutí 

realizovat šetření zde, bylo to pro mě časově i organizačně nejjednodušší řešení. Díky 

tomu, mohlo šetření probíhat za přítomnosti tazatele (já nebo sestra v onkologické 

ambulanci, která byla instruovaná ohledně otázek v dotazníku). Přítomností tazatele se 

zamezí např. tomu, že pacient nevyplní dotazník, protože se mu nechce, nevidí na to, klepe 

se mu ruka, nemá tužku apod. Také lze některé otázky dovysvětlit, kdyby náhodou 

respondent otázku špatně pochopil. Sníží se tak riziko vyřazení dotazníku z důvodu 

neúplného vyplnění.  

 7.3 Popis vzorku respondentů 

Jako vzorek respondentů jsem si vybrala pacienty onkologického oddělení  

a onkologické ambulance. Vzorek nebyl náhodný, vybírala jsem pacienty, kteří byli, podle 

mého úsudku, schopni odpovídat na otázky a chápali účel. Soubor čítal 40 pacientů, tedy 

40 rozdaných dotazníků a 40 vrácených, tedy 100 % návratnost. Šetření probíhalo od 

poloviny ledna 2018 do března 2018.  

 7.4 Metody zpracování dat  

Vzhledem k tomu, že se jednalo o standardizovaný dotazník a většina otázek byla 

uzavřených, použila jsem jednoduchou popisnou statistiku. Pro lepší znázornění byly 

odpovědi zpracovány do grafů s popisem. 
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 7.5 Grafické vyhodnocení dotazníků 

 

Otázka číslo (dále už jen č.)1 

Kolik je Vám let? 

a) 20 – 40 

b) 41 – 59 

c) 60 – 74 

d) 74 a více 

 

 

Graf č. 1 

 

Ve věkové kategorii 20 – 40 let se nezúčastnil ani jeden respondent. Do věkové 

skupiny 41 – 59 se zařadilo 15 % respondentů. Nejvíce zastoupenou věkovou skupinou 

byli pacienti ve věku 60 – 74 let, kteří tvořili 52,5 %. Druhou nejpočetnější skupinou  

a to v 32,5 % byli pacienti ve věku 74 a více let.  
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Otázka č. 2 

Kolik měříte……….cm, vaše hmotnost……….kg 

 

Graf č. 2 

 

Tato otázka sloužila k výpočtu BMI a zařazení pacientů do skupin podle hodnot 

BMI. V pásmu podváhy se pohybovalo 20 % respondentů, v pásmu normální hmotnosti  

40 % respondentů, v rozmezí nadváhy 27,5 % pacientů a 12,5 % bylo obézních, z nich  

2 morbidně s hodnotami BMI 39,34 kg/m2 a 42,97 kg/m2 u pacientky s gynekologickou 

malignitou. Nejnižší hodnota byla 18,4 kg/m2 u pacienta s nádorem v oblasti pyloru. 
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Otázka č. 3 

Všiml/a jste si, že by se Vaše hmotnost změnila? 

a) ano → o kolik?………… kg 

b) ne 

c) nevím 

d) nesleduji svou hmotnost, ale je mi volnější oblečení 

 

Graf č. 3 

 

Změnu na váze zaznamenalo 25 respondentů (62,5 %), z nichž 22 uvedlo, že zhubli 

a 3 uvedli, že přibrali. 25 % respondentů si ničeho nevšimlo, 7,5 % respondentů neví a 5 % 

nesleduje svou přesnou hmotnost, ale všimli si, že jim je volnější oblečení. 

Průměrný váhový úbytek činí 8,9 kg a průměrný váhový přírůstek je 8,3 kg. 

Největší váhový úbytek byl 22 kg, největší váhový přírůstek byl + 15 kg.  
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Otázka č. 4  

Víte, jaký orgán máte postižený nádorem? 

.……….………………..…………………….……………………………….………………

...………..………..…………..………..……………………… 

 

 

Graf č. 4 

 

Otázka číslo 4 byla jediná plně otevřená otázka. Proto je také graf k této otázce, tak 

rozmanitý. Někteří pacienti úplně přesně nevěděli, kde mají nádor lokalizovaný nebo si 

spletli nádor s metastázami, se kterými se v době vyplňování dotazníku léčili. Nechala 

jsem zachovanou původní formu záznamu pacientů. Největší bylo zastoupení pacientů  

s nádory plic, ti tvořili 25 %, další četnější skupinou byly ženy s nádory prsu 7,5 % a osoby 

s nádory tlustého střeva také 7,5 %. Ostatní možnosti získali po jednom nebo 2 označeních. 

Jedna pacientka vůbec neví, kde má nádor lokalizovaný a jedna pacientka, píše oblast 

třísla, ale nádor má na žaludku. Toto uvedla možná proto, že je to pacientka ve věkové 

kategorii 74 let a více a byla nyní přijata pro paliativní RT tříselných uzlin.  

Tento výsečový graf, byl použit výjimečně pro lepší orientaci v množství odpovědí.  
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Otázka č. 5 

Podstupujete v současné době nějakou onkologickou léčbu? 

a) chemoterapii 

b) radioterapii 

c) obojí (a + b) 

d) jsem nyní bez léčby – tzv. ve sledování 

e) jiné ……………………………………………………………………………… 

 

Graf č. 5 

 

Chemoterapie a radioterapie byla mezi pacienty ve vyváženém poměru, 32,5 % 

podstupuje CHT a 30 % RT. Konkomitantní chemoradioterapii pouze 2 dotázaní. Jeden  

v dobrém výživovém, v nutričním screeningu získal 2 body a druhý v riziku malnutrice se 

6 body. Nicméně pacient v riziku malnutrice uvedl, že se mu chuť k jídlu nezměnila a že 

porce, které sní jsou stejné jako dříve.  

Ve sledování je další zhruba třetina respondentů s 27,5 %. Jako jinou léčbu pacienti 

psali krevní transfúze, biologickou léčbu a lék Zomikos 4 mg. Jedna pacientka označila  

2 možnosti, že podstupuje CHT a zároveň jsou jí podávány krevní transfúze.  
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Otázka č. 6 

Změnily se Vám chutě v poslední době? 

a) nezměnily 

b) mám sníženou chuť k jídlu 

c) mám zvýšenou chuť k jídlu 

d) mám odpor k některým jídlům ………………………………………………… 

 

Graf č. 6 

 

Nezměněnou chuť k jídlu zaznamenalo 19 respondentů (47,5 %), o 3 osoby méně, 

tedy 16 respondentů (40 %) má sníženou chuť k jídlu. Pouhých 5 % (2) uvádí zvýšenou 

chuť k jídlu a 4 uvedli, že mají odpor k některým potravinám. Jeden pacient označil dvě 

možnosti, že má sníženou chuť k jídlu a zároveň odpor k některým jídlům, ale neuvedl  

o která se jedná. Dva ze čtyř uvedli, že mají odpor k masu.  
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Otázka č. 7 

Jsou porce (dávky jídla), které sníte stejné jako dříve? 

a) ne, jím stejně  

b) jsou menší 

c) jsou větší 

d) nevím 

 

Graf č. 7 

 

Při vyhodnocování této otázky jsem čekala více odpovědí na první možnost, dle 

předcházející otázky. Nezměněnou velikost porcí označilo jen 11 respondentů (27,5 %),  

i když v předchozí otázce 19 respondentů uvedlo, že nemají sníženou chuť k jídlu, tak proč 

tedy jedí méně? 10 respondentů co uvedlo, že nemají sníženou chuť k jídlu, v následující 

otázce uvedlo, že jedí méně než dříve, ale pouze 4 z nich uvedli váhový úbytek. 

Nadpoloviční většina – 25 respondentů (62,5 %) uvádí, že jí méně než dříve. Tři jedinci 

jedí více než dříve, ti co uvedli váhový přírůstek a jeden neví.  
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Otázka č. 8 

Máte nějaké obtíže, které vás omezují v jídle?

a) nevolnost 

b) zvracení 

c) průjem 

d) zácpa, trvající déle než 3 dny 

e) bolesti  

f) nemám zuby 

g) obtížné nebo bolestivé polykání

 

Graf č. 8 

 

Předně je třeba zdůraznit, že u této otázky, někteří pacienti označovali více 

možností najednou, takže procentuální zastoupení zde, by bylo nepřesné. Dále možnost NE 

původně vůbec nebyla uvedena mezi možnostmi, nicméně proto, že ji pacienti často sami 

dopisovali, jsem ji zde zahrnula a tato možnost byla označena 20x, o druhé místo v počtu 

označení 8x se dělí nevolnost a absence zubů, dále průjem, jako omezující, označilo  

5 pacientů. Tři respondenti uvedli obtěžující zvracení a obtížné nebo bolestivé polykání. 

Bolesti a zácpa byly označeny ve dvou případech. Nemyslím si, že by těch 20 pacientů co 

dopsalo možnost NE, netrpěli žádnou z těchto potíží, ale vyskytují se občas nebo  

v menší míře a neomezuje je to v příjmu potravy.  

Jeden pacient doplnil možnost suchost v ústech.  
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Otázka č. 9 

Cítíte se v poslední době zesláblý/á? 

a) ano 

b) ne 

c) občas 

d) mám slabé nohy 

e) obtížně se mi dýchá 

 

Graf č. 9 

 

V této otázce opět několik pacientů zvolilo více možností k vyjádření svých pocitů. 

Nejčastěji byla označovaná možnost ANO, tu zvolili 17x, občas zesláblý se cítí  

13 pacientů. Pocit slabých nohou uvedli respondenti 7x a potíže s dechem 3x. Pocity 

slabosti nezaznamenalo 7 respondentů.  
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Otázka č. 10 

Myslíte si, že jste ohrožen malnutricí (podvýživou)? 

a) ano  

b) ne 

c) nevím 

d) nevím co to je 

 

Graf č. 10 

 

Odpovědi na tuto otázku byly velmi zajímavé. Pouze 6 (15 %) dotázaných pacientů 

si myslí, že jsou v ohrožení malnutricí. Dalších 6 si nejsou jistí a zbytek, více než polovina 

28 (60 %), se necítí býti ohroženo malnutricí.  
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Otázka č. 11 

Upozornil Vás někdo na riziko podvýživy v souvislosti s vaším onemocněním? Pokud ano, 

napište kdo.  

a) ano………………………………………………………………………………………… 

b) ne 

c) nevzpomínám si 

 

Graf č. 11 

 

Na riziko podvýživy bylo upozorněno 8 pacientů (20 %), z nich 5 pacientů 

upozornil lékař, jednoho personál onkologické ambulance, jednu pacientku rodina a přátelé 

a jedna pacientka již neví kdo, ale někdo ano. Z 8 upozorněných je všech 6, kteří si 

připadají ohrožení malnutricí, jeden, co neví, zda je ohrožen a jedna co se necítí býti 

ohrožena, ale na riziko byla upozorněna.  

Celkem 26 respondentů nebylo upozorněno na riziko malnutrice, což je celkem 

alarmující číslo, neboť je to nadpoloviční většina.  
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 7.6 Vyhodnocení 

V této kapitole se věnuji vyhodnocení výzkumných otázek, které byly stanoveny  

v úvodu praktické části.  

První výzkumná otázka se zajímala, zda mají pacienti přehled o své hmotnosti?  

K této výzkumné otázce se vztahovala otázka č. 2 a 3. Na otázku č. 2 odpověděli všichni 

dotázaní pacienti a všichni věděli, kolik váží (byla tolerovaná odchylka +/- 3 kg), tedy 

100 % úspěšnost. U otázky č. 3 pouze 3 dotázaní respondenti odpověděli, že neví zda se 

jejich hmotnost změnila a dva odpověděli, že svou hmotnost nesledují, ale všimli si, že 

mají volnější oblečení. Takže celých 35 (87,5 %) respondentů, má přehled o své hmotnosti. 

Odpověď na první výzkumnou otázku zní, ano, pacienti mají přehled o své hmotnosti.  

Druhá výzkumná otázka zjišťovala, zda si pacienti uvědomují souvislost mezi 

váhovým úbytkem a rizikem malnutrice? K této výzkumné otázce se vztahovala otázka č. 3 

a 10. I přesto, že 22 respondentů uvedlo v otázce č. 3 váhový úbytek, tak riziko malnutrice 

si připouští v otázce č. 10 pouze 6 respondentů (27,3 %). Z těchto 6 respondentů, mají 

všichni nutričně rizikovou diagnózu (2x nádor žaludku, 2x nádor plic, 1x nádor jícnu 

a 1x nádor slinivky). Zbylých 16 (72,7 %) dotázaných, kteří zaznamenali váhový úbytek se 

necítí ohroženo malnutricí. Takže odpověď na druhou výzkumnou otázku zní, NE, 

třičtvrtiny pacientů si pravděpodobně neuvědomuje souvislost mezi úbytkem na váze 

a rizikem malnutrice.  

V zájmu třetí výzkumné otázky bylo zjistit, jestli si pacienti uvědomují souvislost 

mezi sníženým příjmem stravy a rizikem malnutrice? K této výzkumné otázce se 

vztahovaly otázky č. 6,7,10. Pacienti, kteří uvádějí sníženou chuť k jídlu (celkem 16), se 

zároveň jako nutričně rizikoví vidí jen 4 pacienti (25 %), 4 pacienti neví a 8 (50 %) si 

myslí, že nejsou v riziku malnutrice, ale mají menší chuť k jídlu a jedí menší porce  

v porovnání k tomu, na co byli zvyklí. A pacienti, kteří uvádějí snížený příjem stravy bez 

ohledu na chuť k jídlu (celkem 25), 17x (68 %) odpověděli, že se necítí ohrožení 

malnutricí. Z těchto odpovědí, je také patrné, že i přestože mají pacienti sníženou chuť 

k jídlu a jedí méně jídla, než byli zvyklí, přesto se necítí býti ohrožení malnuticí.  
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 8 Diskuze a závěry 

Cílem mé bakalářské práce bylo zjistit, zda si onkologičtí pacienti uvědomují riziko 

malnutrice v souvislosti s jejich onemocněním a srovnání objektivního hodnocení rizika 

malnutrice zdravotnickým pracovníkem a jak se vidí pacient. Jako podklad pro objektivní 

hodnocení nutričního stavu mi posloužily nutriční screeningy vyplňované zdravotními 

sestrami na oddělení nebo pokud u pacienta screening chyběl, řídila jsem se objektivním 

zhodnocením výživy lékařem (např. výživa přiměřená, zvýšená, snížená, pacientka je 

kachektická apod.).  

Z výzkumu se ukázalo, že celých 87,5 % dotázaných má přehled o své hmotnosti, 

o pohybech váhy nahoru a dolů, nicméně souvislost mezi úbytkem váhy a zvýšeným 

rizikem malnutrice se nepřipouští 72,7 % pacientů s váhovým úbytkem. Současně ze 40ti 

respondentů (100 %) jich 25 (62,5 %) uvedlo, že jedí méně, než dříve a z těchto 25ti si 17 

(68 %) myslí, že není ohroženo malnutricí. Z výsledku jiné studie bakalářské práce 

(Brabcová, 2007), která si kladla za cíl mimo jiné zjistit zájem pacientů 

o problematiku podvýživy vyplývá, že dotázaní respondenti si ve 42,02 % připouštějí 

riziko, což je výrazně vyšší poměr než v mém průzkumu. Toto číslo jsem získala  

z odpovědí na otázku č. 13 Myslíte si, že problém poruchy výživy se může týkat i Vás? 

V následující otázce č. 14 Uměl/a byste na sobě rozpoznat známky špatné výživy?, 

odpovědělo celých 67,23 % dotázaných, že ANO, nicméně mi zde chybí zpětná kontrola, 

např. formou otevřené otázky: Jmenujte některé známky špatné výživy. Více studií které by 

se zabývaly vnímáním sebe sama jako nutričně rizikového jsem nenašla.  

Z celkového počtu 40 respondentů, bylo 22 respondentů hodnoceno zdravotnickým 

personálem jako nutričně rizikových (počet bodů v nutričním screeningu 3 – 7 nebo 

objektivní hodnocení lékaře o snížené výživě) a z toho 5 se cítí ohroženo malnutricí, 

12 ne a 5 si není jisto. Zbylých 18 bylo označeno jako bez nutričního rizika (počet bodů 

v nutričním screeningu 0 - 2 nebo objektivní hodnocení lékaře o přiměřené a nebo zvýšené 

výživě) a z tohoto počtu se cítí bez rizika 15 dotázaných, 2 si svým stavem nejsou jisti 

a 1 se považuje za nutričně rizikového i přesto, že byl zdravotní sestrou označen jak 

nerizikový. Jedná se o pacienta s karcinomem jícnu, který zatím nemá výrazné obtíže 

a který byl patrně řádně informován lékařem o vysoké nutriční rizikovosti této diagnózy. 

Nízká míra náhledu na svůj výživový stav a možnosti vzniku podvýživy, je  

u pacientů poměrně častý jev. Myslím si, že je to dáno nízkou informovaností široké 

veřejnosti a široce rozšířenou představou, že podvýživa se nás netýká, máme se dobře 

a nežijeme v Africe. Představa podvyživeného člověka je, že je velmi vyhublý 

s vypouklým bříškem. Někdy se setkávám i s názorem zdravotníků na obézního pacienta, 

že jistě nepotřebuje nutriční podporu, vždyť je obézní, vždyť mu jen prospěje něco 

zhubnout, ale i obézní člověk může mít těžký stav malnutrice. Při vyplňování dotazníků 
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s pacienty jsem se často setkala s úšklebkem nebo posměškem, když jsem se zeptala, zda 

se cítí ohrožení malnutricí, jako by si říkali: „to se mě vůbec netýká“. Hlavně u jedinců 

s nadváhou, ale i u jedinců s normální hmotností. Zarazila mě odpověď 85-ti leté pacientky 

po totální gastrektomii pro adenokarcinom žaludku, která váží 58 kg/160 cm, o váhovém 

úbytku nemá přehled, ale uvědomuje si, že něco zhubla, v době vyplňování dotazníku 

podstupovala RT třísla, zdravotní sestrou byla vyhodnocena 5 body v nutričním screeningu 

a ona sama se necítí ohrožena malnutricí. Naopak pacientka 74 let, která také získala 

5 bodů v nutričním screeningu, s diagnózou bronchogenního karcinomu pravé plíce, která 

váží 55 kg/164 cm, v době vyplňování dotazníku byla ve sledování, uvedla úbytek 15 kg, 

se cítí v riziku podvýživy. Obě pacientky mají manžela a pečující rodinu. Pacient 66 let 

s nejnižším BMI 18,4 v rámci průzkumu, který získal 6 bodů v nutričním screeningu, zhubl 

7 kg od nového roku, ví že má nádor „někde pod žaludkem“ (stenozující adenokarcinom 

duodena) a že mu strava obtížně postupuje trávicí trubicí, ale o riziku podvýživy váhá. 

Pacient je svobodný, žije v domově seniorů.  

Dotazníkového šetření se zúčastnilo 18 žen a 22 mužů, ve skupině s nutričním 

rizikem převládaly těsně ženy 12 : 10 mužům, ve skupině s nízkým rizikem nebo bez 

nutričního rizika byl poměr žen k mužům 7 : 11. Poměr ve skupině pacientů, kteří se vidí 

v riziku podvýživy byl vyrovnaný 3 : 3. Vyšší incidence nevolností a zvracení zmiňovaná 

v kapitole 3.3 se potvrdila u žen, z 8 označených odpovědí bylo 7 žen s různými 

malignitami a 1 muž s malignitou žaludku.  

Kladně hodnotím přístup pacientů k vyplnění dotazníku, nikdo nebyl proti 

vyplnění, někteří se i podepsali, i když věděli, že je dotazník anonymní. U otázky č. 8 Máte 

nějaké obtíže, které Vás omezují v jídle?, jsem opomněla doplnit možnost suchost 

v ústech, která může být pro pacienty velmi limitující a asi jsem nepočítala s tím, že by 

také pacienti nemuseli zmíněné obtíže vnímat tak silně, aby kvůli nim omezovali jídlo. 

Takže možnost ne nebo nemám, byla také zapotřebí. 

Výsledky výzkumu mě vedou k zamyšlení, nad osvětou veřejnosti, a hlavně 

onkologických pacientů již v prvozáchytu nemoci, o riziku podvýživy v souvislosti 

s onemocněním a také náročnou léčbou. Včas zahájená nutriční prevence a edukace 

pacientů, může v pozdějším období zabránit mnoha komplikacím. Jako nutričního 

terapeuta mě mrzí, že nikdo neuvedl tuto profesi v možnosti „kdo vás upozornil na riziko 

malnutrice?“. Je to pro mě impulz k pokusu o nápravu.  

 8.1 Závěr 

Námětem zpracované práce se stala problematika výživy u onkologických pacientů. 

Cílem mé práce bylo zjistit, zda si pacienti uvědomují, že by mohli být v nutričním riziku 

a také srovnání nutričního rizika stanoveného zdravotníkem a zda se tak cítí i pacient.  

Z výzkumného dotazníkového šetření vyplynulo, že 87,5 % dotazovaných pacientů 

má přehled o své hmotnosti. Jako nutričně rizikový pacient, bylo dle nutričního screeningu 
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označeno 22 pacientů (55 %). Riziko podvýživy si připustilo pouze 6 dotázaných pacientů 

tedy 15 % z celkového počtu, přičemž 1 pacient nebyl, dle nutričního screeningu v riziku 

malnutrice. Z těchto výsledků vyplývá, že pacienti nemají reálný náhled na svůj výživový 

stav a podvýživu berou jako něco, co se jich netýká.  

I přesto, že výsledky práce ukazují na značné rezervy v informovanosti veřejnosti, 

potažmo onkologických pacientů, o problematice poruch výživy a všeobecném názoru na 

podvyživeného jedince, považuji tuto práci za přínosnou. I negativní recenze je dobrá 

a může být odrazovým můstkem k nápravě. 
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PŘÍLOHY 

Příloha č. 1 - dotazník 

Dotazník – Nutričního rizika u onkologických pacientů 

 Vážená paní, vážený pane, 

dovoluji si Vás požádat o zodpovězeni krátkého dotazníku – 11 otázek. Odpovědi budou 

využity na výzkum k mé bakalářské práci, která je zaměřená na zjištění nutričního rizika  

u onkologicky nemocných. Účast je plně dobrovolná, tento dotazník je anonymní, veškeré 

získané informace jsou důvěrné a budou použity výhradně pro vypracování mé bakalářské 

práce na 1. lékařské fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Oceňuji Vaši ochotu a velmi Vám 

děkuji za čas strávený tímto dotazníkem. 

 

Vendula Strejčková 

Studentka 3. ročníku 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy 

 

1. Kolik je Vám let? 

a) 20 – 40 

b) 41 – 55  

c) 56 – 65 

d) 66 a více 

2. Kolik měříte.……..… cm, vaše hmotnost.........… kg 

3. Všiml/a jste si, že by se vaše hmotnost změnila během posledního půl roku? 

a) ano → o kolik?………… kg 

b) ne 

c) nevím 

d) nesleduji svou hmotnost, ale je mi volnější oblečení 

4. Víte, jaký orgán, máte postižený nádorem? 

………………………………………………………………………………………

 ……………………………………………………………………………………… 

5. Podstupujete v současné době nějakou onkologickou léčbu? 

a) chemoterapii 

b) radioterapii 
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c) obojí (a + b) 

d) jsem nyní bez léčby – tzv. ve sledování 

e) jiné ……………………………………………………………………………… 

6. Změnily se Vám chutě v poslední době? 

a) nezměnily 

b) mám sníženou chuť k jídlu 

c) mám zvýšenou chuť k jídlu 

d) mám odpor k některým jídlům ………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………….. 

7. Jsou porce (dávky jídla), které sníte stejné jako dříve? 

a) ano, jím stejně  

b) jsou menší 

c) jsou větší 

d) nevím 

8. Máte nějaké obtíže, které vás omezují v jídle?

a) nevolnost 

b) zvracení 

c) průjem 

d) zácpa, trvající déle než 3 dny 

e) bolesti  

f) nemám zuby 

g) obtížné nebo bolestivé polykání

9. Cítíte se v poslední době zesláblý/á? 

a) ano 

b) ne 

c) občas 

d) mám slabé nohy 

e) obtížně se mi dýchá 

10. Myslíte si, že jste ohrožen malnutricí (podvýživou)? 

a) ano  

b) ne 
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c) nevím 

d) nevím co to je 

11. Upozornil vás někdo na riziko podvýživy v souvislosti s vaším onemocněním?

 Pokud ano, napište kdo. 

a) ano …………………………………………………………………………….. 

b) ne 

c) nevzpomínám si 
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Příloha č. 2 - Screening nutričního rizika Nemocnice Na Pleši 
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Příloha č. 3 – Souhlas etické komise 
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Seznam zkratek 

Ca. - karcinom 

č. - číslo 

HPV – human papiloma virus – lidský papilomavirus 

IL - interleukin 

TNF-alfa – tumor nekrotizující faktor alfa 

s. - strana 

ADH – antidiuretický hormon 

SIADH – syndrome of inappropriate antidiuretic hormone – syndrom nadměrné sekrece 

antidiuretického hormonu 

SIRS – systemic inflammatory response syndrome – systémová zánětová reakce 

TNM – tumor nodus (uzlina) metastázy 

GIT – gastrointestinální trakt 

vit. - vitamin 

RT – radioterapie 

CHT – chemoterapie 

PEG – perkutánní endoskopická gastrostomie 

PEJ – perkutánní endoskopická jejunostomie 

tbl. - tableta 

BMI – body mass index – index tělesné hmotnosti  

MCT – middle chain triglycerides – obsahující triglyceridy se středním řetězcem 

EPA – eikosapentaenová mastná kyselina 

DHA – dokosahexaenová mastná kyselina 
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