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ANOTACE

Publikace poskytuje aktuální pohled na hodnocení stavu výživy, na preventivní 
funkci výživy a kojení a na intervenční výživu u dětí a dospívajících.
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ABSTRAKT

Výživa je jednou ze základních životních potřeb. Správná výživa je předpokla-
dem dobrého zdraví jednotlivců i celých populací, má dopad na zdravotní, psy-
chosociální i ekonomickou stabilitu společnosti. S nárůstem počtů civilizačních 
onemocnění je stále častěji zvažována její klíčová preventivní role v rozvoji těchto 
nemocí. Nutriční programování – nutritional programming – a  kojení splňují 
požadavky na prevenci velké části chronických neinfekčních, nepřenosných 
onemocnění (non-communicable diseases) souvisejících významně s  výživou. 
Globálně je malnutrice a  její důsledky, stále jednou z  hlavních příčin zvýšené 
mortality a morbidity v dětské i dospělé populaci. Její odhalení v rámci screenin-
gu a následné hodnocení stavu výživy jsou předpokladem pro správnou indikaci 
eventuální nutriční intervence. 

Klíčová slova: programming, kojení, malnutrice a intervenční výživa u dětí
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1   ÚVOD

Výživa představuje jeden za základních pilířů samotné existence, života. 
Správná/dobrá výživa má dopady na zdraví, spokojenost, ekonomickou stabilitu 
a společenský pokrok. Nedostatečná výživa/podvýživa má přímý, a navíc měři-
telný, dopad na všechny aspekty lidského bytí. Podvýživa představuje i dnes glo-
bální problém a je příčinou nejvyšší úmrtnosti (přímé či nepřímé) celosvětově.

Fundamentální role výživy je známá již od dávnověku. Nejslavnější lékař antiky 
Hippokrates, nazývaný též „otcem medicíny“, pronesl: „Tvá výživa budiž Tvým 
lékem“. 

Výživa se stala hnací silou lidské evoluce. Již v dobách prehistorických jídlo 
a jeho hledání vedlo k expanzi lidí z Afriky do ostatních částí tehdejšího světa – 
Evropy, Asie. Migrace začala před miliony let a určitě byla podmíněna mnoha 
faktory, ale dostupnost jídla byla dominantní. Vývoj lidstva ve smyslu sběrači-lov-
ci byl také jistým způsobem i o jídle. Usazení se v zemědělské společnosti vedlo 
nepřímo k možnosti se specializovat a rozvíjet – vedle zemědělců vznikali bojov-
níci, tesaři, učitelé, ale i vědci a lékaři. Vývojově se zemědělské rostlinné zdroje 
rozšířily domestikací zvířat k významnému a lehce dostupnému zdroji protei-
nů – k masu. Nemluvě o možnosti konzumace mléka, což vedlo evolučně k tlaku 
na prodloužení laktázové aktivity u lidí. Vzhledem k jeho limitním možnostem 
si člověk pomohl fermentací mléka a zrodili se jogurty a sýry. Dalším příkladem 
dramatických revolučních změn podmíněných potravou, by mohly být brambo-
ry, které Evropa dlouho neznala. Od roku 1500 se z Ameriky postupně propra-
covaly v Evropě na nejvýznamnější potravinu našeho jídelního řetězce. Dokonce 
v 18. století vedla neúroda brambor v Irsku (infekce Phytophthora infestans) k úmr-
tí milionů lidí na ostrovech a k nejvýznamnější emigrační vlně do USA (Laxton, 
1997). Dnes čelíme vlně tzv. zelené revoluce s moderní farmářskou technikou, ale 
i se souvisejícími herbicidy a pesticidy... Dále se objevují geneticky upravené po-
traviny – příkladem je „zlatá rýže“ s modifikovaným obsahem betakarotenu. Což 
jsou určitě progresivní, ale i kontroverzní výhody moderní doby a technologie. 

Navíc se výživa stala předmětem výzkumu. Za otce této vědní disciplíny je po-
važován profesor W. O. Atwater, který již v 19. století sestrojil první kalorimetr, 
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a navíc stanovil metabolizovatelnou energetickou hodnotu základních makronu-
trientů – bílkoviny, cukry a tuky – na 4, 4, 9 kcal/g. To jsou hodnoty, které použí-
váme dodnes (FAO/WHO/UNU 1981). Ve 20. století se stala parenterální výživa 
již běžnou součástí klinik u dětí i dospělých, profesor Dudrick (Dudrick, 1968) je 
považován ze jejího zakladatele.

V současnosti jsou předmětem výzkumu komplikované a dynamické interakce 
nutrientů, metabolismu a GIT mikrobiomu.

Role výživy a její složení hrají dnes již významnou roli v běžné klinické praxi. 
Příkladem budiž imunomodulační efekt v poměru n-3/n-6 mastných kyselin 
u kriticky nemocných pacientů, dále role enterální výživy v indukci remise u pa-
cientů s Crohnovou nemocí. 

Z hlediska výživy si je nutné uvědomit, že se do popředí zejména ve vyspělých 
zemích dostávají nadměrná výživa, tj nadváha a obezita, a její dlouhodobé kon-
sekvence.

Takže proč výživa u dětí? Stále platí: „Co se v mládí naučíš...“ 
Snahou následující publikace je otevřít některé aspekty fyziologie výživy, vý-

živy se zaměřením na dětský věk, intervenční výživy a možných důsledků časné 
výživy na zdraví v pozdějším věku. Preventivní role výživy v pediatrii je to, co 
nepochybně není v dnešní době doceněno a následná intervence je již jen nutnou 
kompenzací.
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2   PREVENTIVNÍ ROLE VÝŽIVY 
A PROGRAMMING

V  současné době pozorujeme významný nárůst civilizačních nemocí, tj. 
chronických neinfekčních, nepřenosných onemocnění (non-communicable di-
seases  – NCDs) souvisejících významně s  výživou. Existují medicínské důka-
zy o vlivu časné výživy na rozvoj tzv. civilizačních nemocí, tj. na zdravotní stav 
jedince v  dospělosti. Období časné výživy je většinou definováno jako období 
prenatální a  časné postnatální období je do 2  let věku. Správná výživa během 
prvních 1 000 dní života může mít hluboký dopad na schopnost dítěte růst, učit 
se a prospívat. Správná výživa během těhotenství a v prvních 2 letech života dítěte 
poskytuje základní stavební prvky pro vývoj mozku, zdravý růst a silný imunitní 
systém.

Mluvíme o tzv. teorii programmingu, která vnikla původně na základě epide-
miologických studií, byla potvrzená studiemi na zvířecích modelech a v klinic-
kých intervenčních studiích (Barker, D. J., 1998). 

Původní data vycházela z  analýzy kardiovaskulární mortality a  morbidity 
v Anglii – v hrabství Hertfordshire spojeného království v minulém století. Zjis-
tilo se, že oblasti s nejvyšší incidencí kardiovaskulárních nemocí korelují s ob-
lastmi s nejvyšší kojeneckou úmrtností na začátku 20. století, v období 1. světové 
války. V té době, vzhledem ke katastrofální kojenecké úmrtnosti na úrovní 10 %, 
se vláda rozhodla intervenovat a vyslala do oblasti porodní asistentky, které po-
máhaly při porodech, radily matkám v perinatální péči a výživě. Navíc vedly na tu 
dobu téměř dokonalé antropometrické záznamy o porodní délce, hmotnosti, ob-
vodech břicha, hrudníku, a to nejen u novorozenců, ale následně i v kojeneckém 
věku. Tyto záznamy byly zdrojovými daty pro další analýzy. Jedinci s  původně 
nízkou porodní hmotností měli vyšší kardiovaskulární mortalitu v  dospělosti. 
Nízká porodní hmotnost byla spojena se zvýšeným rizikem koronárních příhod, 
hypertenze, metabolického syndromu, DM 2. typu (Hales, C. N. et al., 1992). To 
vedlo k hypotéze o intrauterinní fetální podvýživě vedoucí k poruše vývoje plodu, 
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ke změnám ve funkci orgánů a tím k tzv. naprogramování pozdějších komplikací 
v dospělosti.

Podle této teorie představuje časná intrauterinní nedostatečná výživa, vedoucí 
k nízké porodní hmotnosti, významnou roli v rozvoji kardiovaskulární morbidity 
a mortality, zvyšuje riziko obezity a s ní souvisejících chorob, zejména diabetu 
2. typu, hypertenze (Szitányi, P. a kol., 1997). Lze mluvit o nutričním programování. 
Původní hypotéza vycházela z výlučného vlivu nízké porodní hmotnosti (před-
pokladem byla fetální podvýživa při placentární dysfunkci nebo při poruchách 
výživy matky), kdy retardace růstu plodu vedla k určitému naprogramování meta-
bolických procesů lidského organismu. Časné defekty ve vývoji, struktuře a funk-
ci jednotlivých orgánů mohou vést k  zvýšené senzitivitě, která vede ke vzniku 
ICHS řadu dekád po původním inzultu. Situace však může být ještě potencována 
dalšími faktory, jako jsou genetická predispozice a pozdější dieta. (Wells, J. C. K. 
et al., 2007)

Právě časná postnatální výživa je dalším faktorem a možným vysvětlením te-
orie programmingu. Jedinci s nízkou porodní hmotností se přirozeně kompen-
zatorně snažili o urychlený „cach-up“ postnatální růst, a ve snaze dohnat deficit, 
zrychlili metabolismus na vyšší obrátky. Ve výživě navíc dostávali exogenně více 
bílkovin a energie. Vysoký přísun bílkovin zvyšuje hladinu inzulinu a insulin-like 
růstového faktoru 1 (IGF1); to vedlo k vyšším hmotnostním přírůstkům a ukládá-
ní tuků – obezitě v pozdějším věku (Koletzko, B. et al., 2012). 

Dalším důležitým faktorem může být i  tzv. fetální nadvýživa v  souvislosti 
s obezitou matky a  těhotenskou cukrovkou (hypotéza nitroděložního ovlivnění 
výživou). Nadměrný přívod živin, zejména glukózy, způsobuje trvalé tkáňové, 
endokrinologické i  metabolické změny plodu, které programují riziko obezity 
u dítěte. (Koletzko, B. et al., 2005; Demmelmair, H. et al., 2006)

Negativní vlivy zevního prostředí situaci ještě zhoršují. Při nadměrné dietě, tj. 
zvýšeném energetickém příjmu postnatálně, navíc při nižší pohybové aktivitě, 
dochází k další akceleraci rizika obezity, kardiovaskulární nemocnosti. (Szitányi, 
P. a kol., 2005)  

Příčiny vzniku nepřenosných onemocnění jsou nepochybně multifaktoriální 
a zároveň víme, že nutriční stav těhotné ženy, výživa plodu, novorozence a kojen-
ce jsou určující pro zdraví a nemoci v celém životě jedince. (McMillen, C. et al., 
2005)
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3   KOJENÍ – 
VÍC NEŽ JEN DOBRÁ VÝŽIVA

Mateřské mléko představuje „zlatý standard“ výživy. To platí prakticky bezvý-
hradně a po staletí až do současnosti. Z nutričního hlediska se jedná o přesně 
definovanou, navíc nejlépe balenou, nejlevnější a nejúčinnější enterální výživu. 

Téměř každá matka může kojit své dítě, pokud si to přeje a  pokud je jí to 
umožněno. Většina žen je již po příchodu do porodnice rozhodnuta své dítě kojit. 

Světová zdravotnická organizace WHO a UNICEF vydaly společné prohlášení 
„Ochrana, prosazování a podpora kojení“, kde shrnuly hlavní principy v zásadách 
„10 kroků k úspěšnému kojení“.

Mateřské mléko je specificky naprogramované a  připravované k  pokrytí 
potřeb dítěte v  jeho počátečních stadiích. Obsahuje všechny živiny nezbytné 
pro optimální vývoj a zdraví dítěte, a to ve vyváženém poměru a přizpůsobené 
vyvíjejícímu se trávicímu systému a  měnícím se nárokům dítěte. Jeho výho-
dy spočívají hlavně v imunitní ochraně a v rozvoji mozku, který se velikostně 
v prvním roce života zdvojnásobuje, důležitá je i myelinizace nervů. Pro tyto 
funkce a  vývoj CNS obsahuje mateřské mléko exkluzivně např. taurin, cho-
lesterol a n-3 a n-6 MK. Kyselina dokosahexaenová a arachidonová jsou hojně 
zastoupeny v mozku (u DHA až 20 %), podporují vývoj jak mozku, tak imunit-
ního systému. 

Většině dětí stačí samo mateřské mléko plně k výživě v prvních 6 měsících živo-
ta. V dalším období je mateřské mléko spolu s příkrmem vhodnou výživou do 
věku kolem 2 let. Vývoj obranyschopnosti dítěte není při narození zcela ukončen. 
Imunologicky aktivní látky předávané mateřským mlékem chrání dítě před půso-
bením mnoha virů a bakterií. 

Je prokázané, že kojené děti trpí méně často záněty středouší, záněty horních 
i dolních cest dýchacích, mají méně často průjmy, atopický ekzém, kojení chrání 
před výskytem alergií/astmatu, SIDS, cukrovky 1. i 2. typu, obezity a cévních cho-
rob v pozdějším věku (AAP, 2018).
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Plně dodržovat Mezinárodní kodex marketingu náhrad mateřského mléka 
a příslušná usnesení Světového zdravotnického shromáždění (WHA). 

Mít písemně vypracovanou strategii výživy kojenců a seznamovat 
s ní zaměstnance a rodiče v rámci běžného standardu péče. 

Zavést systémy průběžného monitorování 
a správy dat. 

Postarat se o to, aby zaměstnanci měli dostatečné znalosti, kompetence 
a dovednosti pro podporu kojení. 

Diskutovat o významu a praktickém zvládání kojení s těhotnými ženami a 
jejich rodinami. 

Zajistit okamžitý a nepřerušovaný kontakt kůže na kůži a podporovat 
matky v tom, aby kojení zahájily co nejdříve po porodu. 

Podporovat matky v zahájení a udržování kojení 
a ve zvládání běžných obtíží. 

Nedávat kojeným novorozencům žádné jídlo nebo tekutiny 
jiné než mateřské mléko, pokud to není lékařsky indikováno. 

Umožnit matce a dítěti zůstat spolu; 
praktikovat rooming-in 24 hodin denně. 

Podpořit matky v tom, aby u svého dítěte rozpoznaly signály ke krmení a 
reagovaly na ně. 

Poskytovat matkám rady ohledně používání lahviček, 
šidítek a dudlíků a rizik s tím spojených. 

Koordinovat propouštění tak, aby měl rodič s dítětem včasný 
přístup k průběžné podpoře a péči. 

{.\ World Health ��J Organization 
, < 

unicefCJ 
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Kojení však není jen vhodný způsob výživy a  ochrany před nemocemi, je 
důležité pro psychický vývoj dítěte a  vzájemnou interakci matka – dítě. Navíc 
představuje benefit i pro matku, kdy snižuje riziko rakoviny prsu nebo vaječníků.

Matka příroda kojení předpokládá a připravuje na něj organismus ženy současně 
s růstem plodu. V průběhu těhotenství se prsy dále vyvíjejí a zvětšují, zvláště jejich 
žlaznatá tkáň. Připravuje se laktace a produkce mateřského mléka.

Během těhotenství se mění poměr žlázové a tukové tkáně ve prospěch mléčné 
žlázy, progesteron ovlivňuje zvětšování žlázových lalůčků mléčné žlázy a alveolů 
a estrogeny působí na vývodný systém mléčné žlázy, od II. trimestru těhotenství 
se začíná uplatňovat prolaktin, který spouští tvorbu prvních kapek mleziva. Po-
rodem placenty končí útlum tvorby mateřského mléka placentárními hormony 
a mléko se začne tvořit ve větším množství. 

Hladina prolaktinu, hlavního hormonu ovlivňujícího tvorbu mateřského mléka, 
stoupá do 2 hodin po porodu po přiložení dítěte k prsu. Další důležitou roli v pro-
cesu kojení hraje oxytocin, tj. hormon zodpovědný za vypuzovací, ejekční reflex – 
ovlivňuje tok mateřského mléka.

Kojení tedy zahajujeme ihned/co nejdříve po porodu, optimálně již na porod-
ním sále. Skin to skin kontakt bezprostředně po porodu probouzí přirozené in-
stinkty novorozence a zlepšuje přisátí dítěte, jeho metabolickou adaptaci. Dalším 
důvodem je, že sací reflex dítěte je nejsilnější během první hodiny po porodu, 
navíc sekrece hormonů potřebných pro kojení (prolaktin, oxytocin) je v této do-
bě nejvyšší. První mléko mlezivo – kolostrum – poskytuje dítěti nejen živiny, 
tekutiny, ale i obranné látky.

Na vzestupný trend kojení dětí měla zajisté významný vliv zvyšující se propa-
gace přirozené výživy v porodnicích a u obvodních dětských lékařů. V roce 1998 
vznikla „Laktační liga“ – spolek/občanské sdružení –, které ve spolupráci s WHO 
a UNICEF podporuje systém nemocnice („Baby Friendly Hospital“) s přednost-
ním programem podpory, ochrany a propagace  kojení  na základě důkazů podlo-
žených „10 kroků k úspěšnému kojení“ (zdroj: laktační liga, www.kojení.cz).

Ideálním způsobem výživy kojenců je kojení
Mateřské mléko je unikátní, dynamická, živá tekutina, ale není uniformní. Liší 

se složení předního a zadního mléka, složení kolostra/mleziva od přechodného 
mléka a  zralého mléka (tab. 3.1). Neposkytuje pouze složky nutritivní, ale vel-
ké množství nenutritivních složek, které se podílejí na obranyschopnosti, vývoji 
jednotlivých systémů a metabolických pochodů novorozence (tab. 3.2). Některé 
základní živiny mají navíc i další bioaktivní vlastnosti (LC PUFA, oligosacharidy, 
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laktózu) s četnými zdravotními benefity (Koletzko, B. et al., 2011). Matka dítěti 
prostřednictvím mateřského mléka předává rovněž mechanismy regulace genové 
exprese. MikroRNA mateřského mléka mohou regulovat genovou expresi u dítě-
te. (Golan-Gerstl, R. et al., 2017)

WHO, UNICEF i  ESPGHAN doporučují výlučné  kojení  do ukončeného 
6. měsíce. Americká pediatrická společnost (AAP) doporučuje kojení alespoň 
do 1 roku (AAP, Pediatrics, 2012), WHO do 2 let. ESPGHAN tato doporučení 
doplňuje o konstatování, že velmi důležité je i pokračování kojení po zavedení 
nemléčných příkrmů a žádné nemléčné příkrmy by neměly být zavedeny před 
17. týdnem života (4 měsíce) a naopak později než v 26. týdnu života (ukončený 
6. měsíc života) (Agostoni, C. et al., 2008; Fewtrell, M. et al., 2017). Toto konsta-

Tab. 3.1 – Složení mleziva, mateřského mléka, počáteční umělé výživy 
a kravského mléka (Kohout, P. a kol., 2016)

Obsah látek 
na 100 ml

Mlezivo/ 
kolostrum

Zralé 
mateřské 

mléko

Umělá výživa, 
počáteční

Kravské 
mléko

Energie (kJ, kcal) 2 250 kJ
57–63 kcal

2 730 kJ
65–70 kcal 60–70 67

Tuky (g) 1–2,7 3–5 2,9–4 3,7

Proteiny (g) 1,4–6,5 0,8–2,1 1,8–2 3,2

Kasein/syrovátka (%) 10–20/80–90 40/60–50/50 ≤ 50/≥ 50 80/20

Cukry (g) 2,6–7,6 5–8,3 Oligosacharidy 4,6

Laktóza (g) 3–5 6,7–7 Laktóza ≥ 4,5/100 kcal 90 %

Minerální látky 0,2 0,2 0,7

Tab. 3.2 – Nenutritivní složky mateřského mléka

Obranné komponenty – imunitní 

Celulární složka: makrofágy, B + T lymfocyty, polymorfonukleáry, kmenové buňky

Humorální složka: sekreční IgA, IgM, IgG, IgD, laktoferin, lyzozym, bifidogenní proteiny 

Nespecifické: komplement, nukleotidy, gangliosidy

Regulační peptidy: somatostatin, gastrin, GIP

Růstové faktory: IGF-1, epidermální růstový faktor, erytropoetin, BNDF, GDNF

Hormony: inzulin, PTH, leptin, ghrelin, adiponektin, T3, T4, TSH, prolaktin

Enzymy: lipoproteinová lipáza, amyláza, inhibitory proteáz,
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tování plyne z výsledků studií posledních desetiletí, které potvrdily protektivní 
účinky kojení nejenom ve vztahu k  infekčním nemocem (gastrointestinální in-
fekce, otitidy, respirační infekce), ale i pro vznik alergie, autoimunitních nemocí 
dětského věku (celiakie) a v dospělosti (diabetes mellitus), i pro vnik dalších civili-
začních nemocí (obezita) (Arenz, S. et al., 2004). Ukázalo se, že nekojené děti mají 
vyšší riziko rozvoje obezity již v dětském věku (Toschke, A. M. et al., 2002). Studie 
profesora Koletzka prokázala vyšší prevalenci obezity u dětí, které nikdy nebyly 
kojené (4,5 %) ve srovnání s dětmi kojenými (2,8 %) (Koletzko, B. at al., 2005). Pro-
tektivní efekt kojení byl vysvětlen nižším růstovým tempem v prvním roce života 
ve srovnání s uměle živenými jedinci a nižším obsahem bílkoviny v mateřském 
mléku ve srovnán s umělou výživou.

Podle WHO multicentrické studie COSI (Childhood Obesity Surveillance Ini-
tiative) měly nekojené dětí o 22 % vyšší riziko obezity než kojené alespoň 6 měsíců 
a o 25 % než výlučně kojené 6 měsíců. (WHO report, 2020)

Existují četná data, že kojené děti jsou ve srovnání s  dětmi uměle živený-
mi zdravější, což vedlo i  k  významným změnám v  umělé výživě novorozenců, 
kojenců a batolat (Rebhan, B. et al., 2009). Umělá výživa se úspěšně snaží přiblížit 
zlatému standardu – mateřskému mléku. 

V preparátech náhradní umělé mléčné výživy se snížilo množství obsažených 
bílkovin, přidaly se nenasycené mastné kyseliny s dlouhým řetězcem (LCPUFA), 
oligosacharidy, probiotika, nukleotidy. Otevírají se nové pohledy na zavádění ne-
mléčných příkrmů, na suplementaci kojenců vitaminy. Vše na základě nových 
klinických studií s propojením epigenetiky a evidence based medicine (EBM) – 
medicíny založené na důkazech.

Principy optimální kojenecké výživy by měly vycházet z následujících zásad:
1. Výlučné kojení od narození dítěte alespoň plné 4 měsíce, optimálně do ukon-

čeného 6. měsíce života. Kojení pokračuje i v období zavádění tzv. nemléčné 
stravy. Doporučený věk pro ukončení kojení není jednoznačně určen, ale 
Laktační liga doporučuje 2 roky i déle podle potřeb matky a dítěte. (EFSA, 
2009)

2. V  případě nemožnosti kojení nebo nedostatečného kojení zavedení počá-
teční umělé mléčné kojenecké výživy. Její nutriční i hygienický obsah je upra-
ven legislativně v souladu s Codex Alimentarius. 

3. Zavedení nemléčných příkrmů nejdříve po ukončeném 4. měsíci života, 
nejpozději po ukončeném 6. měsíci života. (Fewtrell, M. et al., 2017)

4. Pro období po ukončeném 6. měsíci, pro kojence na tzv. smíšené kojenecké 
stravě, je určená tzv. pokračovací umělá kojenecká mléčná výživa.
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4   ZÁKLADNÍ 
MAKRONUTRIENTY 
A POTŘEBA TEKUTIN

Potřeba tekutin je uvedena v  tabulce 4.1. Je nutné si uvědomit, že množství 
a potřeba tekutin mají v pediatrii mnohem větší význam ve srovnání s dospělými 
pacienty a vyžadují proto větší pozornost. Děti, zvláště kojenci, mají procentuálně 

Tab. 4.1 – Stanovení potřeby tekutin u novorozenců, kojenců a dětí 

Denní potřeba tekutin v závislosti na věku

Věk Potřeba tekutin (ml/kg TH a den)

1. den života 50–70

2. den života 70–90

3. den života 80–100

4. den života 100–120

5. den života 100–130

1.–6. měsíc života 100–150

7.–12. měsíc života 100–120

2. rok život 80–120

3.–5. rok života 80–100

6.–10.  rok života 60–80

11.–14. rok života 60–70

Denní potřeba tekutin v závislosti na tělesné hmotnosti (zjednodušený výpočet)

Tělesná hmotnost Denní potřeba tekutin

1–10 100 ml/kg

10–20 1 000 ml + 50 ml na každý kg nad 10 kg TH

nad 20 1 500 ml + 25 ml na každý kg nad 20 kg TH
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výrazně vyšší obsah vody v těle a vyšší podíl extracelulárního prostoru. Potřeba 
se však v jednotlivých případech může u pacientů dost výrazně lišit od doporučo-
vaných hodnot. 

Doporučené dávky makronutrientů a energie jsou shrnuty v tabulce 4.2.

Cukry/uhlovodany (karbohydráty)
Chemická definice je složení sloučenin z  uhlíku, vodíku a  kyslíku v  poměru 

1:2:1 (empirický vzorec CnH2nOn).
Podle molekulární hmotnosti a stupně polymerizace je dělíme na:
• Monosacharidy – glukóza, galaktóza, fruktóza.
• Disacharidy – laktóza, sacharóza, maltóza.
• Oligosacharidy (3–9 monosacharidů) – klinicky významné FOS/GOS.
• Polysacharidy (> 9 monosacharidů) – glykogen, škroby, pektiny, celulóza.

Za „cukry“ se považují mono- a disacharidy, které jako malé molekuly tvoří zá-
klad komplexních uhlovodanů, ty jsou považovány za zásobní a také strukturální. 

Z exogenních zdrojů jsou nejčastěji rostlinného původu nebo z mléka.
V lidském těle vznikají jako produkt intermediárního metabolismu (glukoneo-

geneze, glykogeneze). Při hladovění je dokáže lidský organismus produkovat 
z glukogenních aminokyselin, dále je možná jejich syntéza z glycerolu pocházejí-
cího z TAG a z mastných kyselin.

Energetická denzita cukrů je 4 kcal/g.
Kromě své nepochybné hlavní funkce jako zdroje energie, mají probiotický 

efekt, při mikrobiální fermentaci hrají roli v tvorbě mastných kyselin s krátkým 
řetězcem (SCFA), dále se uvádí jejich antiadhezivní/antimikrobiální efekt, navíc 
hrají roli i v modulaci, diferenciaci a apoptóze střevního epitelu. 

Během dětství se mění i složení přijímaných uhlovodanů v potravě. Souvisí to 
i s dozráváním střevních funkcí. Během fetálního života je plod zásoben výhrad-

Tab. 4.2 – Potřeba živin (g) a energie (kcal) na kg tělesné hmotnosti a den 
při PV

Věk Aminokyseliny Glukóza Tuk Energie

1. rok života 1,5–2,5 8–15 2–3 90–110

2. 1,5 12–16 2–3 80–100

3.–5. 1,5 12 1–2 60–80

6.–10. 1 10 1–2 50–70

10.–14. 1 8 1 50–60
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ně monosacharidy, tj. glukózou. Postnatálně zůstává glukóza výlučným zdrojem 
uhlovodanů v případě, že novorozenec není schopen být krmen enterálně a po-
třebuje parenterální výživu. U zdravých novorozenců, krmených enterálně, pře-
bírá hlavní roli disacharid laktóza. Při zavádění příkrmů a později při běžných 
stravovacích návycích rodiny, expandují uhlovodany do formy škrobů a  ostat-
ních disacharidů. Stále platí pravidlo, že cukry/uhlovodany by měly pokrývat cca 
50–60 % energetického příjmu, v závislosti na věku.

Pro příjem vlákniny platí jednoduchý vzorec 5 g na každý rok věku dítěte. 
Z nejčastějších nemocí souvisejících přímo s cukry musíme zmínit metabolické 

vady (galaktosemii, glykogenózy...), intoleranci laktózy, obezitu, DM, hyperinzu-
linismus.

Bílkoviny a aminokyseliny
Bílkoviny představují hlavní funkční a  strukturální součást všech buněk lid-

ského těla. Jde o organické sloučeniny, které jsou složeny z mnoha aminokyse-
linových zbytků spojených peptidovou vazbou (-CO-NH-). V  bílkovinách se 
pravidelně vyskytuje pouze 21 tzv. kódovaných aminokyselin. Délka řetězce je 
různá, od dipeptidů, přes oligopeptidy až po polypeptidy. Pořadí AMK v řetězci 

Imunomodulace

Antimikrobiální efekt

Kvalita a objem 
stolice

Zdroj energie 
pro střevní buňky 
a lymfoidní tkáň

Prebiotika
Inulin, Laktulóza, FOS, GOS

Nenatrávené a neabsorbované

Střevní mikroflóra

Mikrobiální fermentace – SCFA

Snížení pH

Zlepšené vstřebávání vápníku

Schéma 4.1 – Potenciální efekt prebiotik
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určuje primární strukturu. Biologické vlastnosti jsou však podmíněny vice-
dimenzionální strukturou (primární, sekundární, terciární a kvartérní).

Klasifikace AMK:
•  esenciální = lidský organismus není schopen vytvořit je endogenně – va-

lin, leucin, isoleucin, fenylalanin, lysin, methionin, tryptofan, threonin;
• podmíněně esenciální = esenciální při nepřítomnosti prekurzorů či nezralosti 

enzymatických systémů – arginin, histidin;
• plně neesenciální – glycin, alanin, serin, cystein, kyselina asparagová a aspara-

gin, glutamová kyselina a glutamin, selenocystein, tyrosin, prolin.

Schéma 4.2 – Základní procesy lidského organismu 
(AMK vs. tělesné bílkoviny)

Dostatečný příjem bílkovin je esenciální pro růst a vývoj organismu, včetně je-
ho fyziologických funkcí. Potřeby se liší vzhledem k věku, rychlosti růstu, hor-
monální aktivitě, stavu zdraví či nemoci. Bílkoviny však hrají roli i v nenutričních 
funkcích, například v genové expresi, ve farmakologických procesech… 

Energetická denzita proteinů je 4 kcal/g.

Tuky
Chemická definice – jedná se sloučeniny nerozpustné ve vodě, ale rozpustné 

v organických rozpouštědlech. Většina tuků v potravě jsou TAG (glycerol s navá-
zanými MK), dále cholesterol a jeho estery. Rostlinné tuky jsou tvořeny prakticky 

Exkrece

Neproteinový metabolismus

Degradace proteinů

Proteosyntéza

Ztráty 
proteinů

Kůže, stolice, vlasy

Oxidace/hydroxylace

Tkáňové proteiny

De novo syntézaPotravinové zdroje

AMK pool 
v organismu 
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výhradně TAG. Fyzikálně-chemické vlastnosti TAG jsou závislé na obsahu MK. 
Ve stravě se TAG mohou vyskytovat v separované formě například kapky tuku 
na povrchu polévky, nebo ve formě emulze (mléko). Emulzifikace je umožněná 
amfipatickými tuky obsahujícími hydrofobní i hydrofilní část (fosfolipidy, mono-
glyceroly, neesterifikovaný cholesterol, rostlinné steroly…). 

Hlavní tukovou komponentu v jídle představují TAG. Ty jsou dále hydrolyzova-
né lipázou v GIT. Po odštěpení MK od glycerolu dochází k jejich absorpci, v závis-
losti na délce řetězce a počtu dvojných vazeb. Preferenčně/lépe jsou absorbovány 
nesaturované MK (mono- a polynenasycené mastné kyseliny). Vstřebávání a me-

Tab. 4.3 – Charakteristiky a přehled mastných kyselin 

Počet 
uhlíků 

Krátký 
vzorec 

Příklady/názvy
mastných kyselin

Exogenní 
původ 

Nasycené mastné kyseliny 

C2-C3-C4 SCFA
(MK s krátkým řetězcem) C2-4:0

Octová C2
Propionová C3
Máselná C4

C6-C12 
MCT
(MK se středním 
řetězcem) 

C8-10-12:0 
Kaprylová C8
Kaprinová C10
Laurová C12

Kokosový
a palmový
olej 

LCFA 
C14–22 

Long chain fatty acids
(MK s dlouhým 
řetězcem) 

C14-16-18:0 
Myristová C14
Palmitová C16
Stearová C18

Živočišné
tuky 

Nenasycené mastné kyseliny 

MUFA C18 
Monounsaturated fatty 
acids
(mononenasycené MK) 

C18:1n 9cis 
C18:1n 
9trans 

Olejová
Elaidová

Olivový
olej 
Ztužování
tuků

PUFA 
C18–22 

Polyunsaturated fatty 
acids (polynenasycené
MK) 

C18:2n-6
C18:3n-6
C18:3n-3 

Linolová
γ-Linolenová
α-Linolenová

Rostlinné
oleje 
Rostliny 
(řepka, len, 
klíčky) 

LC-PUFA Polynenasycené MK 
s dlouhým řetězcem

C20:3n-6
C20:4n-6 

Dihomo-γ-linolenová
Arachidonová

Maso, 
vejce 

C20:5n-3 Eikosapentaenová Ryby 
mořské

C22:5n-3 
C22:6n-3 

Dokosapentaenová
Dokosahexaenová

Ryby 
mořské
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tabolismus TAG jsou závislé i na pozici MK na glycerolu. Monoglyceroly v pozi-
ci 2 jsou lépe vstřebávány. 

Významnou roli ve výživě hrají MCT – triacylglyceroly s navázanými MK se 
středně dlouhým řetězcem (C8-10), které se pro lepší rozpustnost ve vodě lépe 
vstřebávají. Navíc pro transport do mitochondrií nepotřebují karnitin, rychleji 
oxidují a tím se stávají rychlejším zdrojem energie ve srovnání s LCT – triacylgly-
ceroly s navázanými MK s dlouhým řetězcem.

Tuky hrají ve výživě významnou roli, jsou esenciální pro růst a vývoj. Předsta-
vují hlavní zdroj energie. U kojenců 40–55 % energetického příjmu, u dospělých 
je to 25–35 %. Jejich energetická denzita je 9 kcal/g tuku. Kromě externích zdrojů 
mohou být syntetizovány de novo z uhlovodanů a proteinů. Tato lipidogeneze je 
energeticky náročná, má limitovanou kapacitu a vytváří pouze neesenciální MK. 
(Szitányi, P., 1999; 2002) 

Mastné kyseliny, jsou charakterizovány délkou uhlíkového řetězce, počtem 
dvojných vazeb a pozicí terminální dvojné vazby. Dále existují jejich 2 izomerické 
formy cis a trans, přičemž cis konfigurované dvojné vazby jsou typické pro rost-
linné a savčí zdroje. 

Z hlediska možnosti metabolismu de novo v lidském organismu je navíc dělíme 
na esenciální a neesenciální MK. Saturované MK a nesaturované MK n-9 a n-7 
řady mohu být syntetizovány z acetyl CoA. Lidský organismus ale nedovede za-
komponovat dvojitou vazbu do pozice n-3 a n-6, proto jsou mastné kyseliny řady 
3 (kyselina linolenová a její metabolity) a mastné kyseliny řady 6 (kyselina linolová 
a její metabolity) esenciální, nezbytné a je potřeba je dodávat z externích zdrojů. 
MK řady n-3 a n-6 mají důležité metabolické funkce a vzájemně soutěží o stejný 

Tab. 4.4 – Schematický metabolismus polynenasycených mastných kyselin 
LCPUFA (Szitányi, P. a kol., 1997) 

n-6 n-3 

linolová – C18:2n-6 α-linolenová – C18:3n-3 

↓ desaturace ↓ desaturace

γ-linolenová – C18:3n-6 C18:4n-3, C18:5n-3

↓ elongace ↓ elongace

dihomo-γ-linolenová – C20:3n-6 eikozapentaenová – C20:5n-3 

↓ desaturace ↓ desaturace

arachidonová – C20:4n-6 dokozahexaenová – C22:6n-3 

↓ betaoxidace ↓ betaoxidace
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desaturázovo-elongační enzymatický systém. Výsledkem jsou jejich metabolity 
tzv. LCPUFA (long chain polyunsaturated fatty acids). Arachidonová kyselina řa-
dy n-6 a dokosahexaenová kyselina řady n-3, obě hrají významnou roli ve zrání 
CNS, ve vizuálních funkcích mají strukturální funkce a podílejí se na imunitních 
reakcích organismu, jsou prekurzory důležitých látek, například prostaglandinů
a dalších signálních molekul. 

Pro lidský organismus hraje významnou roli nejenom množství, ale i  kvalita 
přijímaných tuků.

Tuky hrají zásadní roli v rozvoji neuromotorických, kognitivních a vizuálních 
funkcí, v etiopatogenezi různých nemocí. Kromě vrozených metabolických vad, 
se jedná hlavně o kardiovaskulární nemoci, obezitu, DM, navíc ovlivňují význam-
ně i imunologické reakce organismu.
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5   ZÁSADY SPRÁVNÉ VÝŽIVY

Jako obecné doporučení lze akceptovat desatero podle FAO (Food and Agri-
culture Organization of United Nations), které vychází z tzv., kruhu výživy neboli 
zdravého talíře:

Znázorňuje proporcionálně optimální rozložení základních druhů potravin 
v dietě. Čísla na obrázku představují skupinu živin, ne doporučený denní počet 
porcí. 
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Kruh je rozdělený na 6 základních druhů potravin: 
• 1 – cereálie a brambory, 
• 2 – zelenina, 
• 3 – ovoce, 
• 4 – mléko a mléčné výrobky, 
• 5 – maso (masné výrobky), ryby a vejce, 
• 6 – tuky a oleje, 
• 7 – doplněný je centrálně tekutinami a vodou.

Interpretace samozřejmě se zřetelem na věk dítěte: 
• 6–8 porcí cereálií, obilnin a brambor (skupina 1), 
• 3–5 porcí zeleniny (skupina 2), 
• 2–4 porce ovoce (skupina 3), 
• 2–4 porce mléčných výrobků (skupina 4), 
• 2 porce masa, ryb a vajec (skupina 5), 
• 1 porce oleje (skupina 6), 
• dostatek tekutin – 7 porcí/skleniček (skupina 7). 

Navíc se doporučuje maximálně 1 porce sladkostí nebo slaného „snacku“ denně. 
Z  logiky věci vyplývá, že porce kombinujeme a  platí zásada 3 hlavních jídel 

s 2–3 svačinkami denně.

Desatero (upraveno podle FAO)
• Konzumuj pestrou stravu – užívej si její rozmanitost.
• Jez hodně cereálií (hlavně celozrnných) a brambor.
• Ovoce a zelenina pětkrát denně.
• Jez/pij mléčné výrobky/mléko každý den, rybu 1–2krát týdně, maso, masné 

výrobky a vejce omezeně.
• Požívej méně tuků a tučných výrobků, preferuj zdravé oleje (olivový…).
• Sladkosti a sůl konzumuj výjimečně a omezeně.
• Pij dostatek tekutin, nejlépe vodu, v průměru 1,5 litru denně.
• Při úpravě jídla omezuj přepalování potravin při smažení, fritování, grilování 

a pečení.
• Dopřej si dostatek času na jídlo a užívej si ho.
• Hlídej si hmotnost a buď fyzicky aktivní.
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6   HODNOCENÍ RŮSTU 
A STAVU VÝŽIVY

Dětství je období nejrychlejších změn z hlediska fyziologického růstu, složení 
a vývoje organismu. Proto musíme znát a umět posoudit normální růst, poznat 
odchylky, změny, příznaky spojené s nemocemi (akutními či chronickými).  Růst 
je důležitým indikátorem zdraví a stavu výživy dítěte. Pro posouzení stavu výživy 
existuje více parametrů a žádný z nich není samostatně optimální, proto používá-
me jejich kombinaci. Antropometrické, laboratorní a klinické parametry jsou uve-
deny v tabulce 6.1. Základem zůstává podrobné klinické vyšetření, doplněné o an-
tropometrická data a analýzu diety. Laboratorní vyšetření hraje navíc významnou 
roli při suboptimálním zásobení mikronutrienty, ale i při detekci komplikací spo-

Tab. 6.1 – Parametry

Základní Ostatní

Antropometrické
Hmotnost, délka/výška, obvod 
hlavy, BMI
Percentily

Obvod paže (MUAC), kožní řasa 
(triceps), DEXA (dual energy X-ray 
absorptiometry), MRI, denzitometrie, 
pletysmografie

Laboratorní
KO, CRP, Fe, transferin, folát, 
minerály, ALP, renální funkce, 
jaterní testy

CB, albumin, prealbumin

Glykemie a lipidy nalačno

Zn, Se, Cu, hladiny vitaminů Deficit mikronurientů

Klinické hodnocení Anamnéza a fyzikální vyšetření

Hodnocení diety Denní a 3denní jídelníček
Talířová metoda hodnocení

Ambulantně
U hospitalizovaných



HODNOCENÍ RŮSTU A STAVU VÝŽIVY

28

jených s malnutricí (refeeding syndrom) a při sledování efektivity nutriční inter-
vence. V závislosti na situaci zaměříme laboratorní vyšetření například na analýzu 
anemie, kostního metabolismu, či jiných parametrů, které chceme sledovat.

Základní antropometrické parametry hodnotíme v percentilových grafech 
hodnocených pro danou populaci, pohlaví a věk. Tyto růstové grafy jsou součástí 
rutinní klinické práce každého pediatra, můžeme je najít i v tzv., očkovacím prů-
kazu. Vyhláška Ministerstva zdravotnictví č. 3/2010 Sb. ukládá dětským lékařům 
povinnost sledovat a hodnotit růst dítěte při pravidelných preventivních pro-
hlídkách. Jedná se o nejjednodušší způsob posuzování zdravotního a výživového 
stavu dětí, jednotlivců i celé dětské populace (Turck, D. et al., 2013).

V ČR je systém preventivních prohlídek dán vyhláškou Ministerstva zdravotnictví 
č. 3/2010 Sb. Nejčetnější jsou prohlídky v prvním 1,5 roce života (celkem 10krát) – 
vstupní, ve věku 14 dní, 6 týdnů, 3 měsíců, 4 měsíců, 6 měsíců, 8 měsíců, 10 měsíců, 
12 měsíců, 18 měsíců. Vždy je jejich součástí zjištění hmotnosti, délky dítěte a ob-
vodu jeho hlavy, zhodnocení těchto parametrů podle růstových grafů. Navíc u něk-
terých kontrol i vyšetření psychomotorického vývoje a výživové poradenství. Dále 
pokračují periodická vyšetření dětí od 3 let do dospělosti (ve věku 3 roky, 5 let, 7 let, 
9 let, 11 let, 13 let, 15 let, 17 let, 18 let a 11 měsíců = výstupní), opět obsahově se 
zjištěním hmotnosti, výšky dítěte, zhodnocení těchto parametrů podle růstových 
grafů.

Pro možnost posouzení vývoje základních tělesných charakteristik vztahujeme 
konkrétní hodnoty k referenčním údajům dané populace. Česká republika je jed-
nou ze zemí, která má možnost využívat vlastní referenční údaje – (ÚZIS, 1991). 
Růstové grafy pro českou populaci jsou založeny na tzv. průřezových studiích. 
Současné používané grafy vycházejí z hodnot 5. a 6. Celostátního antropo-
logického výzkumu dětí a mládeže (Vignerová, J., Bláha, P., et al., 2006). Z důvodu 
nárůstu obezity v populaci jsou však pro hmotnost, hmotnost k tělesné výšce 
a BMI v platnosti percentilové grafy z roku 1991/2001. 

Při posuzování růstu u kojených dětí je potřeba mít na paměti několik růstových 
specifik.

V prvních měsících po porodu jsou hmotnostní přírůstky rychlejší, ve věku me-
zi 2.–3. měsícem se tento trend zpomaluje. Po prvním půl roce se křivka hmot-
nosti často kříží se s křivkami percentilového grafu a dostává se pod něj. Kojené 
děti v tomto věku se stávají štíhlejšími ve srovnání s většinovou populací a kojení 
působí jako preventivní faktor obezity.   

Obecně platí, že hodnota percentilu pro daný věk a parametr znamená, že dané 
procento dětí v populaci dosahuje hodnoty tohoto parametru a/nebo hodnot 
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nižších. Například 25. percentil tělesné hmotnosti pro daný věk u chlapců zna-
mená, že 75 % chlapců stejné věkové kategorie je těžších. 

V percentilových grafech jsou většinou znázorněny čáry, které odpovídají hod-
notám 3., 10., 25., 50., 75., 90. a 97. percentilu pro daný věk referenčních údajů. 

Za širší normu každého parametru se považuje pásmo mezi 3. a 97. percen-
tilem, pásmo mezi 25. a 75. percentilem obsahu 50 % všech hodnot daného para-
metru a považujeme ho za tzv. širší průměr. Pokud bychom data chtěli interpreto-
vat pomocí směrodatné standardní odchylky (standard deviation – SD), lze zjed-
nodušeně říct, že 3. percentil odpovídá - 2 SD a 97. percentil + 2 SD. (Krásničano-
vá, H., 2005, Kompendium…)

Interpretace jediného výsledku/hodnoty je nedostatečně vypovídající, musíme 
hodnotit optimálně celou časovou křivku (více hodnot daného parametru v čase). 
Například hodnota tělesné výšky v 7 letech věku na 5. percentilu může a nemusí 
znamenat patologii. Může se jednat o dítě, které roste celou dobu na 5. percent-
ilu a drží si svoji růstovou křivku a potenciál, což je fyziologické. Může to ale 
znamenat i situaci, že původně rostlo na 25. percentilu a nyní se propadlo na per-
centil 5., což již představuje možný patologický stav.

Tělesná délka a výška
Měření délky vleže se používá u  novorozenců, kojenců a  dětí do 2  let věku, 

optimálně v tzv. korýtku – bodymetru. Výška se měří vestoje u jedinců starších 
2 let. Percentilové grafy chlapců a dívek viz níže.

Růstová rychlost 
Je definována jako změna výšky v centimetrech za rok. Postnatálně je nejvyšší 

v kojeneckém období, kdy po narození klesá z 25 cm v prvním roce života na 
12  ve  druhém. Lineární růst postupně klesá na 5–6  cm ročně. Následován je 
dalším maximem v období puberty, kdy je významný sexuální rozdíl v čase nástu-
pu i dosažené finální výšce (u chlapců 10 cm ročně s nárůstem o 30–35 cm během 
puberty, u dívek 9 cm ročně s nárůstem o 25–30 cm během puberty). 

Vzhledem k  časnějšímu nástupu puberty u  dívek (sexuální i  skeletální zrání 
oproti chlapcům o 2 roky dříve), jsou dívky v 11–13 letech v průměru vyšší než 
chlapci stejného věku. Delší prepubertální růst a vyšší celkový nárůst během pu-
berty u chlapců vede k vyšší finální výšce u mužů (sexuální dimorfismus dospělé 
výšky představuje v současnosti 13 cm). 

Sledování růstové rychlosti je v pediatrické praxi mnohem důležitější parametr 
než normy absolutních hodnot.
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Tělesná hmotnost 
Je spolu s  tělesnou výškou nejdůležitější antropometrický parametr. Je mé-

ně geneticky podmíněná, více ovlivnitelná postnatálními a  environmentálními 
faktory. Představuje základní ukazatel stavu výživy. Její absolutní hodnota nám 
však nevypovídá o tělesném složení (podíl tuku, svaloviny a kostry). Hmotnost-
ní křivka, tj. hmotnost hodnocená vzhledem k věku, je dobře interpretovatelná 
u nejmladších dětí (novorozenců a kojenců).

Sportovec s nadměrnou svalovinou má stejnou tělesnou hmotnost jako obéz-
ní chlapec s nadměrnou tukovou vrstvou. To samé platí i o podvýživě s karencí 
svaloviny a tuku.

Pro klinickou interpretaci je důležité její vztažení a hodnocení k výšce! 
Eutrofie, neboli přiměřená hmotnost se pohybuje v pásmu 25.–75. percentilu 

hmotnosti k výšce.
BMI neboli index tělesné hmotnosti (dřívě Queteletův index) je vyjádřen 

poměrem tělesné hmotnosti a výšky. Hmotnost osoby v kilogramech vydělíme 
druhou mocninou výšky v metrech. BMI není vhodným ukazatelem tělesného 
složení (svalové hmoty, hmoty netukové a bílkovin). Koreluje s nadbytečnou tu-
kovou hmotou, ale nemusí to znamenat nadbytek tuku. Dále nepřihlíží k fakto-
rům jako je věk, pohlaví, stavba těla a k poměru mezi tukovou a svalovou hmo-
tou. Hodnoty BMI mohou být zkreslené u dětí, sportovců nebo těhotných žen. 

V prvním roce života hodnota BMI stoupá, pak fyziologicky až do 6. roku ži-
vota klesá, následně celoživotně stoupá. Interpretovat hodnoty BMI v pediatrii 
z hlediska výživy stejně jako u dospělých (eutrofie BMI 20–25) lze až po ukončení 
růstu, u adolescentů. Pro hodnocení BMI v mladších věkových kategoriích je ne-
zbytné používat opět percentilové grafy.

Tab. 6.2 – Hodnocení BMI a hmotnosti k tělesné výšce podle percentilových 
grafů 

Percentilové pásmo Hodnocení

97 < obézní  

90–97 nadměrná hmotnost 

75–90 robustní

25–75 proporcionální

10–25 štíhlí 

< 10 hubení
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BMI sice není perfektní parametr pro hodnocení obezity v dětském věku, ale 
představuje spíš metodu pro screening rizika nadváhy a obezity.

Obvod hlavy (frontookciptální obvod)
Obvod hlavy je jedním z významných parametrů růstu i správné výživy. OHL 

je méně citlivý parametr krátkodobé alterace výživy ve srovnání s výškou a vá-
hou. Jeho percentilové křivky se při závažné podvýživě propadají jako poslední 
ze všech sledovaných parametrů (TH, TV, OHl). Jeho sledování patří k běžným 
vyšetřením při preventivních prohlídkách dětí. Velikost obvodu hlavy je nutno 
posuzovat s ohledem na celkové tělesné proporce dítěte a celkové prospívání dí-
těte. Z hlediska výživy nelze obvod hlavy považovat za užitečný parametr u dětí 
s mikro-/makrocefalií či hydrocefalem.

Obvod paže
Jedná se o celosvětově uznávaný indikátor stavu výživy, zvláště svalové hmoty. 

Je neinvazivní, lze ho využít i u imobilních pacientů na lůžku v těžkých stavech. 
Navíc je jeho výhodou, že není ovlivněn například funkčností zažívacího traktu, či 
jiných systémů. Pro interpretaci si ale opět musíme uvědomit, že obézní pacient 
bude mít stejný obvod paže jako svalnatý jedinec, proto je nutné vyšetření spojit 
i se stanovením podkožního tuku (například kožní řasa tricepsu).

Tloušťka kožní řasy nad trojhlavým svalem paže
(tricipitální kožní řasa)

Měří se kaliperem v  polovině relaxované levé paže. Hodnoty v  milimetrech 
porovnáváme opět v percentilových grafech s normami. Pomáhá orientačně ke 
stanovení tělesného složení, protože podkožní tuk je indikátorem celkového tě-
lesného tuku (až jeho polovina). Současně s obvodem paže nám dává informace 
o proporci svaloviny a tuku (obvod paže = svaly a tuk, kožní řasa = tuk). 

Kaliperace obecně je měření tloušťky kožních řas pomocí kaliperu (kontakt-
ní měřidlo) na přesně definovaných místech těla. Existuje více druhů kaliperů 
(Harpedenský, Bestův, atd.) a  více metod měření kožních řas. Hlavní zásadou 
pro přesné měření je znalost míst určených k měření tloušťky kožní řasy a praxe 
v zácviku měření. Kaliperace se provádí měřením tloušťky kožních řas, které se 
vytvoří při stisku palce a ukazováčku na měřeném místě. K vytvořené řase se při-
loží ramena kaliperu ve vzdálenosti asi 1 cm od prstů, ale ve stejné výšce jako při-
ložené prsty. Osa mezi rameny kaliperu má být kolmá a měření jedné řasy nemá 
trvat déle než 2 sekundy.
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Tab. 6.3 – Složení těla – terminologie

Tuková hmota
Všechen éterem extrahovatelný tuk/tuky v organismu, 
včetně neesenciálních tuků (90 %), triacylglycerolů 
a esenciálních lipidů

Esenciální lipidy Tuky v kostní dřeni, buněčných membránách, fosfolipidy 
v neuronech

Tuková tkáň Tuk (80–85 %) a podpůrné buněčné a extracelulární 
struktury (2 % bílkoviny, 13–18 % voda)

Lean body mass (LBM) Tělesná hmota mimo tukové tkáně, libová tělesná hmota

Netuková tělesná hmota
Netuková hmota složená ze 4 hlavních komponentů (vody, 
bílkovin, glykogenu a minerálů) odpovídá LBM 
s netukovými komponenty tukové tkáně

Celková tělesná voda, 
intra- a extracelulární

Bone mineral content (BMC), 
obsah kostního minerálu Kostní obsah minerálu (g/cm)

Bone mineral denzity (BMD), 
denzita kostního minerálu Kostní obsah minerálu/kostní plochu (g/cm2)

Tab. 6.4 – Srovnání tělesného složení dětí různých věkových kategorií
a dospělého člověka

Věk
Předčasně 
narozený 

novorozenec
Novorozenec Roční 

dítě
10leté

dítě
16leté

dítě Dospělý

TH (kg) 2 3,5 10 30 60 75

minerály 2 % 3,3 % 3 % 4,2 % 4,3 % 5,5 %

bílkoviny 12 % 13,4 % 13,4 % 17,3 % 18,1 % 16,5 %

voda 80 % 70 % 61,2 % 64,8 % 64,6 % 64,9 %

tuk 6 % 13,4 % 22,4 % 13,7 % 13 % 18 %
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Obr. 6.1 Proporce podle Stratzedt et Robbins

Složení lidského těla se tradičně zakládá na více-kompartmentovém (2–5) mo-
delu. Základní rozdělení z hlediska „výživy“ je rozdělení na tukovou a všechny 
ostatní tkáně, tj. netukovou hmotu. Definice viz tabulka 6.3. 

Dětský organismus se mění v absolutních i relativních číslech, s věkem se mění 
proporce (viz obrázek 6.1) i poměrné složení (tabulka 6.4).

Měření složení lidského těla se výrazně liší v klinických a výzkumných podmín-
kách, ale tukuprostá tělesná hmota – LBM – je ta, která hraje hlavní roli v ener-
getickém výdeji a metabolismu. Metabolicky aktivní část LBM je tzv. body cell 
mass, která je buněčnou částí beztukové tělesné hmoty, z ní jsou složeny svalové 
buňky a veškeré orgány. 

Proto je znalost/odhad složení těla důležitým faktorem pro pochopení energe-
tických potřeb ve zdraví i nemoci. Složení těla se mění během normálního růstu, 
v nemoci i době léčby…

Významnou pomocí v  běžné pediatrické praxi je využití speciálních progra-
mů k hodnocení antropometrických parametrů (Kompendium Růst, 2005, Auxo, 
2018), oboje využíváme u nás na klinice. 

Kromě sledování základních antropometrických parametrů (délka/výška, váha, 
obvod hlavy) v čase, měření obvodu paže, tricipitální kožní řasy, nám pro další 
stanovení složení lidského těla mohou pomoci DEXA nebo pletysmografie. Jsou 
technicky náročné a nákladné. 

5 měsíců2 měsíce
fetální

novo-
rozenec

2 roky 6 let 12 let 25 let
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Duální emisní rentgenová absorpciometrie (DEXA) je zobrazovací metoda, 
která stanovuje hustotu kostní hmoty (především v oblasti páteře, kyčlí a v ple-
tencích končetin). Lze ji použít pro stanovení obsahu vody, minerálů, tukové 
a svalové tkáně v těle. 

Kromě percentilových křivek výše uvedených parametrů je nutné zjišťovat 
i nechtěný váhový úbytek, na který je nutné se cíleně ptát. Za patologický se uvá-
dí úbytek tělesné hmotnosti 5 % TH za měsíc, 5 kg za 3 měsíce, 10 % za jakoukoliv 
dobu… Kromě procent ztráty však musíme brát v úvahu i absolutní hmotnostní 
ztrátu, což představuje klinicky relevantní údaj. Již při fyzikálním vyšetření pa-
cienta si můžeme všimnout volných šatů, těsných kalhot, nastaveneného pásku.

Analýza jídelníčku a kalorický propočet patří mezi základní hodnocení stavu 
výživy. Kromě kalorického příjmu dostáváme informace o množství stravy, o její 
kvalitě, o  jídelních návycích dítěte i  celé rodiny. Pro vyhodnocení jídelníčku je 
důležitý co nejpřesnější kvantitativní a kvalitativní záznam. U kojených dětí nám 
informaci o množství požitého mléka umožnuje vážení dítěte před a po kojení. 
V každodenní klinické praxi se nám nejvýhodnější ukázal prospektivní záznam – 
3denní jídelníček. Retrospektivní jednodenní záznam je sice rychleji analyzova-
telný, ale je spojen s vyšší chybovostí (paměť dítěte/rodičů, odhad porcí). Navíc 
nemusí respektovat obvyklý příjem stravy – „typický den“, může být ovlivněn na-
příklad akutní nemocí. 

U hospitalizovaných pacientů je ideální průběžný nutriční monitoring, tedy co 
nejpřesnější záznam konzumované stravy a tekutin, vzhledem k tomu, že paci-
ent dostává stravu o přesně definovaném množství i složení, lze využít i talířovou 
metodu zápisu stravy s odhadem velikosti snědené porce a s doplněním množství 
tekutin u jednotlivých hlavních jídel/svačin. Limitací záznamů s údaji o frekvenci 
jídel je obecně jejich častá nadhlášenost – overreporting – nebo naopak podce-
ňování příjmu (zejména u obézních pacientů).

Všechny metody při propočtu mají v sobě navíc limitace v závislosti na použí-
vané databázi nutrientů. VFN využívá pro nutriční výpočet u většiny hospitalizo-
vaných i ambulantních pacientů program Nutriservis. Pro pacienty s DM 1. typu 
se využívají k propočtu příjmu sacharidů tabulky výměnných jednotek, pro paci-
enty s dědičnými poruchami metabolismu se propočet provádí podle speciálních 
tabulek a podle etiket výrobků.

Dalším krokem je individuální propočet jednotlivých položek jídelníčku podle 
nutričních tabulek. K určování nutriční potřeby používáme na KPDPM databázi 
a hodnoty doporučené denní dávky převzaté od jiných středoevropských zemí – 
Německo, Rakousko, Švýcarsko. Tyto dávky jsou označovány (RDI DACH). U obéz-
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• NE maso se zeleninou a bramborem = 154 g

• ANO kuřecí maso vařené = 50 g, mrkev dušená = 60 g 
brambory vařené = 44 g

ních počítáme potřebu na maximálně 90. percentil BMI a ještě obvykle snižujeme 
na 75–80 %. U neprospívajících počítáme 110–120 % RDI na aktuální hmotnost 
a dvojnásobek minimální potřeby bílkovin. U PPP počítáme potřebu energie a živin 
na minimálně 5. percentil BMI nebo, pokud mají vyšší BMI, tak na aktuální hmotnost.

Návod k zápisu 3denního jídelníčku u nás na klinice KPDPM
Instrukce pro zápis jídelníčku: 
• Zapisovat vše okamžitě po konzumaci – pozdější záznamy vedou k pod-

hodnocování příjmu stravy.
• Zapsat čas konzumace jednotlivých jídel – rozložení jídel během dne hraje 

důležitou roli.
• Kojící maminky zapíší i  kojení (čas, množství – zváží dítě před a  po 

kojení), délku kojení.
• Zapisovat přesnou hmotnost konzumovaných potravin – ideálně v  gra-

mech či mililitrech a odděleně – tedy:

Pokud nelze potraviny přesně zvážit (například obědy v restauraci), je možné 
hmotnost odhadnout – dobrý odhad lze získat zvážením různých potravin v do-
mácích podmínkách (např. porci brambor či těstovin, plátek masa, krajíc chleba 
či další potraviny);

Množství je také často možné určit z údajů na obalu.
• Zapisovat co nejpřesnější popis potraviny/pokrmu – NE bílý jogurt, ale bílý 

jogurt Choceňský nebo Jogobella Jahoda.
• Zapisovat i nápoje alkoholické a nealkoholické – energetická hodnota ně-

kterých je nezanedbatelná – například limonády, džusy, alkohol, ale také káva 
s mlékem či smetanou.

• Zapisovat pocity a  nálady při jídle (HLAD X CHUŤ, stres, radost, smu-
tek) případně další okolnosti (nemoc, dovolená, oslava) – i  tyto záznamy 
mohou být užitečnou pomůckou pro odhalení návyků, které pacientovi brání 
v úspěšné přibývání na hmotnosti.

• Zapisovat i místo a činnost při jídle (např. při sledování televize apod.).
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Příklad zápisu 

Čas Jídlo a nápoje + MNOŽSTVÍ Poznámka

6:40 salám vysočina (50 g), rohlík (42 g), čaj s cukrem (2 kostky) bez mléka doma

9:05 jablko (180 g) nastrouhané s kokosem (10 g) doma 

9:35 Coca cola (0,5 litru), tatranka (35 g) od babičky 

11:20 kuřecí maso vařené (50 g), mrkev dušená (60 g), 
brambory vařené (44 g), olej na vaření (5 ml) doma 

12:00 2 ks čokoládový bonbon (40 g) u babičky 

16:00 1 banán (150 g bez slupky) cesta domů

17:30 1 krajíc chleba (75 g), Lučina (30 g), čaj zelený bez cukru (250 ml) doma 

18:30 pomeranč (150 g bez slupky) doma
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KOŽNÍ ŘASA NAD TRICEPSEM – Dívky 3–16 let
Měřeno kaliperem typu Harpenden

(pro měření kaliperem typu Best použijte převodní tabulku)

Věk (roky)
Vignerová, J., Bláha, P. (eds): Sledování růstu českých dětí a dospívajících (Norma, vyhublost, obezita).

SZÚ a PřF UK v Praze, 2001. ISBN 80-7071-173-6.
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KOŽNÍ ŘASA NAD TRICEPSEM – Chlapci 3–16 let
Měřeno kaliperem typu Harpenden

(pro měření kaliperem typu Best použijte převodní tabulku)

Věk (roky)
Vignerová, J., Bláha, P. (eds): Sledování růstu českých dětí a dospívajících (Norma, vyhublost, obezita).

SZÚ a PřF UK v Praze, 2001. ISBN 80-7071-173-6.
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7   MALNUTRICE A NUTRIČNÍ 
SCREENING V PEDIATRII

Malnutrice a její dlouhodobé důsledky představují celosvětově i v dnešní době 
významný problém. Odhaduje se, že 3,5 % dětí pod 5 let věku (19,3 milionu) v roz-
vojových zemích je vážně podvyživeno (Duggan, Ch. et al., 2016). Stupeň podvýživy 
zvyšuje riziko úmrtí z  jakékoliv příčiny až o 50 % (nejvíce úmrtí na pneumonie 
a průjem). Riziko vyšší mortality spojené s podvýživou platí v rozvinutých zemích. 
Podle definice WHO, jsou kritéria pro diagnózu závažné akutní malnutrice hod-
nota TH/TV -3 SD a obvod paže pod 115 mm.

Malnutrice má mnoho možných příčin, od nedostatečné výživy, infekce, zá-
kladního onemocnění, až po psychosociální deprivaci a vliv prostředí. V podstatě 
je malnutrice důsledkem kumulativního a chronického nedostatku základních ži-
vin a energie. Manifestace tohoto procesu závisí na věku dítěte, jeho základním 
onemocnění, nasedajících infekcích, na předchozím stavu výživy v předchorobí, 
ale i na druhu nutriční restrikce. V rozvinutých zemích lze považovat za model 
dlouhodobého prostého hladovění a podvýživy pacienty/tky s mentální anorexií. 
Iniciálně vede hladovění k vymizení tukových zásob, zásob glykogenu, snižuje se 
bazální metabolický obrat, dochází k hormonálním změnám…

Uvádí se, že existuje významné procento dětí přijímaných k  hospitalizaci na 
dětská oddělení s malnutricí. Jejich množství je podle různých prací odhadováno 
na 6–40 % (Josten, K. F. et al., 2010 a 2011; Tláskal, P.  a kol., 2000).

Vzhledem k  faktu, že samotná podvýživa zvyšuje riziko úmrtí, náchylnost 
k  nasedajícím infekcím, komorbiditám, navíc prodlužuje dobu hospitalizace 
a zvyšuje náklady na léčbu, je nutné tyto rizikové pacienty detekovat. K tomu 
by měl sloužit nutriční screening (Hulst, J. M. et al., 2011). Provádění nutriční-
ho screeningu představuje v současnosti nejdůležitější krok v diagnostice mal-
nutrice a k další možné/nutné nutriční intervenci. Nutriční screening by měl být 
jednoduchý a proveditelný na všech dětských odděleních. (Marteletti, O. et al., 
2005)
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Hodnocení nutričního stavu a  monitorace malnutrice závisí na konkrétních 
pracovištích a existují různé systémy screeningu. Malnutrice spojená s onemoc-
něními má závažné krátko- i dlouhodobé důsledky. 

Zde uvádíme metodu screeningu malnutrice pro pediatrické pacienty přijaté na 
dětské oddělení ve VFN (Frühauf, P. a kol., 2011). 

Zachycení/odhalení poruchy nutričního stavu je indikací k nutriční intervenci 
a k následnému dalšímu sledováni výživového stavu dětí. Námi používaná me-
toda nutričního screeningu respektuje specifikum dětského věku, tj. růst i spe-
cifické nemoci dětského období. Neobsahuje v sobě ale záchyt skupiny dětí, které 
jsou z nutričního hlediska velice rizikové – obézních pacientů. I obezita je určitou 
formou kvalitativně nedostatečné výživy. Je pravdou, že obézního pacienta lze 
„těžko přehlédnout“, ale diagnostika a dlouhodobé konsekvence obezity jsou dnes 
v rozvinutých zemích prioritou všech léčebně-preventivních programů.

Tab. 7.1 – Nutriční screening

Parametr (výskyt alespoň jednoho parametru v každé položce se hodnotí jako +)

1 Klinické hodnocení nutričního stavu: subkutánní  tuk, svalová hmota, facies 1

2

Nemoc spojená s vysokým rizikem malnutrice/plánovaný velký chirurgický 
výkon: mentální anorexie, popáleniny, CF, IBD, BPD (≤ 2 let), celiakie, nezralost 
(≤ kor. 6 měs.),  infekční onemocnění (AIDS), onkologické onemocnění, 
chronické jaterní postižení, chronické ledvinové postižení, pankreatitida, 
syndrom krátkého střeva, svalové postižení a metabolické onemocnění, trauma, 
mentální retardace, plánovaný chirurgický výkon, jiné onemocnění zhodnocené 
přijímacím lékařem jako rizikové

2

3

Zhoršený příjem stravy/výživy, ztráty: excesivní průjem (≥ 5 průjmovitých 
stolic denně) a/nebo zvracení (> 3krát denně) v posledních několika dnech, 
snížený příjem stravy v posledních několika dnech před přijetím do nemocnice 
(mimo lačnění před plánovanými diagnosticko-terapeutickými výkony), 
preexistující nutnost nutriční intervence, neschopnost adekvátního příjmu 
potravy pro bolest

1

4 Hmotnostní úbytek nebo hmotnostní neprospívání: ztráta hmotnosti 
v posledních několika týdnech/měsících, u kojenců stagnace hmotnosti 1

4–5: vysoké riziko s nutností intervence, s potřebou dalšího sledování nutričního 
stavu a s potřebou upřesnění diagnózy

1–3: střední riziko s nutností kontroly hmotnosti 2krát týdně a reevaluace nutričního 
stavu, konzultace o individuální výživě

     0: riziko nízké, kontrola váhy a zhodnocení nutričního stavu za týden

*

* Odpověď nevím je hodnocena jako negativní (-).
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Obecně Evropská společnost pro dětskou gastroenterologii, hepatologii 
a výživu (ESPGHAN) doporučuje (Agostoni, C. et al., 2005):

1. Zavedení nutričního screeningu při přijetí a identifikaci pacientů, kteří vyža-
dují nutriční podporu.

2. Vznik nutričních týmů. Nutriční týmy by měly být multidisciplinární (ošet-
řující lékař, ošetřující sestra nutricionista, nutriční terapeutka, farmaceut).

3. Hodnocení efektivity nutriční péče – je udáváno, že dva dny nutriční inter-
vence zkracují pobyt v nemocnici o 1 den.

Vlastní nutriční screening sestává ze 4 položek – forma dotazníku: První dva 
body hodnotí pediatr na základě fyzikálního vyšetření a anamnézy, další dva bo-
dy jsou zhodnoceny na základě informací od rodičů nebo doprovodu. Odpověď 
nevím je hodnocena jako „ne“.

Uvedená metoda nutričního screeningu vyhovuje i akreditačním požadavkům, 
protože na rozdíl od nutričního screeningu prováděného u dospělých respektuje 
i specifikum dětského věku, tj. růst i specifické morbidity dětského období, a pře-
devším specifikum nejvulnerabilnějšího období, tj. kojeneckého věku.

V případě již existující, nebo hrozící malnutrice je indikována nutriční interven-
ce, kterou vždy indikuje a zabezpečuje lékař specialista. Optimální je spolupráce 
v  rámci funkčního nutričního týmu, protože dětští pacienti představují značně 
vulnerabilní populaci se specifickými výživovými požadavky. Navazující nutriční 
intervence je závislá na věku pacienta, jeho klinickém stavu, gastrointestinálních 
funkcích (digesce, absorpce), na možnosti perorálního příjmu, na samotné prove-
ditelnosti jakékoliv intervence, dietních zvyklostech a také nákladech. 

Tab. 7.2 – Hodnocení nutričního rizika a z toho vyplývající doporučení 
nutriční intervence

Skóre
Riziko malnutrice a potřeba intervence

Riziko Intervence a další sledování

4–5 bodů Vysoké
• Konzultace lékaře a dietologa (NT) k další diagnostice malnutrice 

a individuální nutriční poradenství, sledování, sipping do stanovení 
diagnózy, příčiny malnutrice

1–3 body Střední

• Konzultace lékaře, zvážení nutriční intervence dietologem (NT) 
kontrola hmotnosti 2krát týdně a zhodnocení nutričního stavu 
za týden, eventuálně další diagnostika malnutrice a individuální 
nutriční poradenství a sledování

0 bodů Nízké
• Bez nutnosti intervence, kontrola hmotnosti v rámci zavedeného 

režimu v dané nemocnici, zhodnocení nutričního rizika po týdnu 
hospitalizace
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8   ENTERÁLNÍ VÝŽIVA 
V PEDIATRII

Enterální výživa (EV) znamená podávání živin výživovou sondou do žaludku/
střeva, nebo zajištění perorální nutriční suplementace. EV je indikovaná u  pa-
cientů s alespoň částečně funkčním GIT, u kterých není možné zabezpečit ade-
kvátní perorální příjem a/nebo normální strava nestačí k pokrytí potřeb pacienta. 
(Braegger, D. et al., 2010)

De�nice EV
Podávání tekuté výživy sondou a zajištění speciálních nutričních přípravků po-

dávaných orálně.

Indikace EV (viz schéma 8.1)
EV je indikována všude tam, kde je alespoň částečně funkční GIT a z jakého-

koliv důvodu je nedostatečný přívod živin perorálně (energeticky, kvantitativně, 
kvalitativně), tam, kde pacient nemůže být živen normální stravou, a v neposled-
ní řadě i  tam, kde chceme nutričně definovanou stravou korigovat malnutrici, 
zabránit malnutrici, nebo zlepšit rekonvalescenci (tab. 8.1, 8.2).

Tab. 8.1 – Kritéria enterální nutriční podpory

Nedostatečný 
perorální 
příjem

• Nemožnost pokrýt ≥ 60–80 % individuálních potřeb > 10 dní
• U dětí starších >1 rok se doporučuje zahájit EV během 5 dní, u kojenců 

< 1 rok zahájit EV do 3 dnů od předpokládaného sníženého perorálního 
příjmu

• Celkový čas potřebný na krmení u postižených dětí > 4–6 hod/den

Hmotnostní 
a růstové 
neprospívání

• Nedostatečný růst a váhový přírůstek po dobu > 1 měs. u dětí mladších 2 let
• Hmotnostní úbytek a/nebo neprospívání po dobu > 3 měs. u dětí starších 2 let
• Posun o 2 pásma v percentilových grafech hmotnost/věk
• Kožní řasa – tricepsová konstantně < 5. percentil
• Pokles růstové rychlosti > 0,3 SD/rok
• Zpomalení růstové rychlosti > 2 cm/rok po dosažení pubertálního věku
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Navíc je EV metodou první volby v léčbě některých nemocí. Příkladem je EEV/
CDED u Crohnovy nemoci, nebo eliminační dieta s EV u potravinových intole-
rancí/alergií.

V klinické praxi se často stává, že k pokrytí nutričních potřeb je nutná kombi-
nace EV i PV (onkologičtí pacienti, JIP...).

Kontraindikace EV 
Absolutní: paralytický nebo mechanický ileus, těžká střevní ischemizace, střev-

ní obstrukce, perforace a nekrotizující enterokolitida (NEC).

EV – nutriční podpora je indikovaná

Normální funkce GIT:
• mateřské mléko
• standardní kojenecká výživa
• standardní dětská výživa

Abnormální funkce GIT: 
• proteinový hydrolyzát
• peptidový preparát
• elementární výživa

Stanovit způsob podávání EV:
gastrická nebo postpylorická cesta

Stanovit metodu podávání EV:
bolusová nebo kontinuální výživa

Zahájit EV, podle potřeb pacienta 
určit celkovou a jednotlivé dávky

Monitorování EV 
(komplikace a interakce)

Funkční GIT? Parenterální výživa

Určit odpovídající
přípravek EV

NE

ANO

Schéma 8.1 – Rozhodovací strom EV – indikace EV
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Tab. 8.2 – Klinické stavy vyžadující EV

Nedostačující perorální 
příjem

• Poruchy sání, polykání – prematurita, neurologické postižení 
(záchvatovité onemocnění, dysfagie)

• Vrozené vady horního GIT (tracheoezofageální píštěl)
• Tumory (dutiny ústní, hlavy a krku)
• Poranění a rozsáhlé popáleniny tváře
• Kritické onemocnění (mechanická ventilace)
• Těžký GER
• Averze k jídlu, anorexie, deprese

Poruchy digesce 
a absorpce

• Cystická fibróza, syndrom krátkého střeva (SBS), nespecifický 
střevní zánět (IBD), malabsorpční syndrom spojený 
s potravinovou alergií (ABKM, polyvalentní potravinová alergie), 
enteritida spojená s chronickou infekcí (Giardia lamblia), 
protrahovaný průjem kojenců, intraktabilní průjem, závažná 
primární či získaná imunodeficience, chronické jaterní postižení, 
střevní píštěl

Poruchy motility GIT • Chronická pseudoobstrukce
• Hirschsprungova nemoc – rozsáhlé ileokolické postižení

Zvýšené nutriční 
požadavky a ztráty

• Cystická fibróza
• Chronická onemocnění jednotlivých orgánů (ledviny, srdce, 

játra)
• IBD
• Mnohočetná traumata a rozsáhlé popáleniny

Neprospívání, zástava 
růstu, nebo chronická 
malnutrice (mimo výše 
zmíněných)

• Mentální anorexie
• Neorganická růstová stagnace

Crohnova nemoc • Primární léčba u naivních pacientů k indukci remise

Metabolická 
onemocnění

Relativní: střevní dysmotilita, toxické megakolon, peritonitida, GIT krvácení, 
střevní píštěl s významnými odpady, významné zvracení, intraktabilní průjem.

EV má být podávaná v  maximálních pacientem tolerovaných dávkách, i  mi-
nimální množství živin (trofické krmení – výživa střeva) stimuluje střevní prokr-
vení, zabezpečuje uvolňování střevních hormonů a udržuje střevní bariéru.

Podávání enterální výživy 
Rozhodování o podávání gastrickém či postpylorickém záleží na morfologické 

a funkční integritě GIT, trvání EV a riziku aspirace (viz schéma 8.2).
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Schéma 8.2 – Rozhodovací strom pro PEG a sondovou nutriční podporu
(Szitányi, P. a kol., 2010)

Indikovaná nutriční podpora?
Gastrointestinální trakt je funkční a je možno ho použít

Parenterální výživaPokračuj v EV

Duodenální 
či jejunální sonda

Gastrická sonda
dostatečný příjem živin a energie?

Orálně sipping 
nebo NG sonda

Gastrostomie (PEG, 
knoflík – button)

Riziko aspirace? Při riziku aspirace jejunostomie/
chirurgická stomie s fundoplikací 

Méně jak 4 týdny Víc jak 4 týdny Parenterální výživa

Ano (EV)

Ano

Ano

Ne (PV)

Ne

Ne

Preferenčně se doporučuje intragastrické podávání EV. Postpylorický přístup je 
indikován v případech s rizikem aspirací, u gastroparézy, žaludeční neprůchod-
nosti, po předchozích žaludečních operacích a/nebo u časné postoperační výživy 
po rozsáhlých břišních operacích. Postpylorické krmení se nedoporučuje u před-
časně narozených novorozenců.

Nazogastrická (NG) sonda 
NG sondu má zavádět zkušený personál či jiný trénovaný poskytovatel péče. Hro-

zí riziko zasondování do dýchacích cest a perforace jícnu či plic. Ověření pozice NG 
sondy se doporučuje pokaždé. Existují různé metody: rtg, auskultace vzduchové-
ho proudu, analýza aspirátu... Všechny metody mají svoje nevýhody. Jednoznačná, 
praktická, lehce proveditelná, a navíc důkazy podložená metoda zatím neexistuje.
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Nazoduodenální a nazojejunální sonda
Jejich zavádění může být obtížné: existují metody zavedení naslepo samospá-

dem, zavedení za rtg asistence, endoskopické zavedení. Při zavádění mohou po-
moci prokinetika. Procento úspěchu se pohybuje i u vysoce sofistikovaných me-
tod mezi 75–80 %.

Komplikace nazogastrických a nazoenterálních sond jsou uvedené v tabulce 8.3. 

Tab. 8.3 – Komplikace nazogastrických a nazoenterálních sond  

Komplikace Příčina Prevence/léčba

Spojené se 
sondou

• Ucpání
• Dislokace
• Nazofaryngeální 

diskomfort (dysfagie, 
žízeň, bolesti v krku)

• Tracheoezofageální 
píštěl

• Nesprávná péče 
o sondu (zbytky léků, 
viskózní tekutiny, 
gravitační sety bez 
použití pumpy, malé 
lumen, kvasinková 
kolonizace, dysfunkce 
sondy)

• Kašel, kýchání, 
zvracení, neúmyslné 
vytažení

• Použitá byla větší, 
tuhá nebo méně 
ohebná sonda

• Použití velké NG, NE 
nebo TE sondy 
s rozvojem tlakové 
nekrózy

• Proplachování před 
a po každém 
krmení a medikaci

• Ucpanou sondu se 
pokusit 
propláchnout 
teplou vodou, 
enzymaticky 
(papain)

• Výměna sondy
• Kontrola polohy 

sondy před každým 
krmením, 
eventuálně 
repozice

• Používání menších, 
měkkých sond, 
jejich pravidelná 
výměna

• Používání menších, 
měkkých sond

Nesprávné 
zavedení

• Endobronchiální
• Intrapleurální
• Intraperikardiální
• Intrakraniální

• Chybění dávení, 
polykání, navíc kašlací 
reflex

• Mechanická ventilace
• Porucha vědomí

• Kontrola pozice 
sondy po zavedení 
a před každým 
krmením

Perforace orgánů 
s asociacovanými 
komplikacemi

• Ezofageální 
a tracheoezofageální 
strom

• Pneumothorax
• Empyém
• Mediastinitida
• Perikardiální výpotek
• Střevní pneumatóza

• Špatné zavedení 
sondy

• Reinzerce pevného 
zavaděče s již 
zavedenou sondou

• Opatrné zavádění
• Ověření pozice 

sondy před její 
fixací
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PVC sondy se používají při frekventním zavádění (denní, každý 3.–5. den), jem-
né silikonové a polyuretanové sondy mohou být ponechány in situ až 8 týdnů.

Perkutánní endoskopická gastrostomie (PEG), enterostomie
Základním obecným pravidlem pro rozhodnutí o zavedení PEG (v některých 

případech enterostomie) je nutnost dlouhodobé enterální výživy (ve většině pří-
padů 4–6 týdnů). Klasická metoda je metoda „pull string“ podle Gauderera (sché-
ma 8.3). Indikace a kontraindikace jsou uvedeny v tabulkách 8.4 a 8.5. (Behrens, 
R. et al., 1997; Khattak, I. U. et al., 1998)

a

b

c

d

e

f

g

h

i

j

Schéma 8.3 – Technika zavedení PEG – klasická metoda „pull string“
podle Gauderera (Gauderer, M. W. et al., 1980) 
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PEG/J
PEG je určen k postpylorické aplikaci výživy do jejuna a zachovává možnou de-

kompresi žaludku. Technicky se provádí stejně jako PEG, do kterého se zavede tenčí 
sonda následně do duodena a orálního jejuna. Fixace konce katetru klipem je mož-
ná. Existují kompatibilní sety pro jejunální extenzi s různým uspořádáním enterál-
ního konce katetru – k udržení optimální pozice. Neprovádí se pravidelná rotace 
katetru/PEG, jen jeho zanořování. Výživu aplikujeme za sterilních podmínek konti-
nuálně enterální pumpou podle tolerance a potřeby – nutné podávat do přípojky „J“. 

Výživový kno�ík – feeding button
Jedná se o krátký, balónkem zakončený katetr, 12–24 CH, 1,5–5 cm.
Zavádí se odloženě do již vyzrálého kanálu PEGu nebo do kanálu po chirurgické 

gastrostomii. V případě zavedeného PEG je nutné tento odstranit a změřit hloub-
ku kanálu, přechodně použít Foleyův katetr a následně v druhém kroku, již bez 
nutnosti anestezie, implantovat knoflík. Po změření hloubky kanálu lze bez nut-
nosti lokální či celkové anestezie zavést zevně knoflík, který je fixován balónkem. 
Objemy jsou dané výrobcem, podle velikosti katetru/knoflíku. K následné apli-
kaci sondové výživy je nutné napojení propojovací hadičky. Ta je napojována jen 
v době aplikace léků, výživy či tekutin. Výhodou knoflíku je jeho delší životnost, 
ve srovnání s Foleyem, který není určen k intragastrickému použití, lepší estetický 

Tab. 8.4 – Indikace PEG (Kohout, P. a kol., 2002)

Všechny chronické stavy 
spojené s malnutricí

• Chronická plicní nemoc
• Vrozené srdeční vady
• Chronické renální selhání
• Syndrom krátkého střeva
• AIDS
• Crohnova nemoc
• Cystická fibróza
• Některé vrozené metabolické vady

Neurologická postižení 
s poruchou polykání

• DMO
• Záchvatovité onemocnění
• Neuromuskulární nemoci
• Prolongované kóma

Onkologické stavy
• Maligní tumory oblasti hlavy, krku, jícnu 

před chirurgickou intervencí, chemoterapií 
a radioterapií

Chronická střevní 
pseudoobstrukce • K výživě i dekompresi
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Tab. 8.5 – Kontraindikace PEG

Relativní kontraindikace PEG

Diafanoskopie při výkonu

• Obezita
• Významná hepatomegalie nebo splenomegalie
• Vysoká intrathorakální pozice žaludku
• Interpozice kolon
• Předchozí gastrektomie
• Výrazná deformita páteře – skolióza

Komorbidita pacienta

• Portální hypertenze
• Těžká gastritida nebo žaludeční vředy
• Masivní ascites
• Peritonitida
• Peritoneální metastázy
• Peritoneální dialýza
• Levostranný ventrikuloperitoneální shunt

Nemoci v terminálním stadiu • Se špatnou životní prognózou

Absolutní kontraindikace PEG

Nemožnost horní endoskopie • Laryngeální nebo ezofageální striktury

Nekorigovatelná koagulopatie

Nemožnost prosvícení/transluminace 
břišní stěny

vzhled, diskrétní prominence na břišní stěně bez hadiček, a nepochybně i ulehče-
ní RHB zvláště v poloze na břiše. Nevýhodou je vyšší cena knoflíku i napojovacích 
setů. (Kroupa, R. a kol., 2019)

Chirurgická gastrostomie představuje další alternativu k  endoskopicky 
zavedenému PEG. Podle jednotlivých pracovišť, se zavádí Foleyův katetr nebo 
gastrostomický katetr/knoflík.

Foleyův katetr není pro toto použití/aplikaci vyráběný a s  tím souvisí i velká 
část komplikací (dislokace, prasknutí, granulace…). Existuje řada gastrosto-
mických knoflíků, které jsou jednodušší na údržbu i péči. Jsou vázány na indikaci 
a odbornost gastroenterologa. Nevýhodou je jejich vyšší cena. 

Přípravky EV
Většina přípravků EV je v tekuté formě „ready to use“. Některé přípravky jsou 

ve formě prášku a smíchají se s vodou, mlékem, či pokrmem těsně před samot-
ným krmením. Principiálně je lze rozdělit na „klasické přípravky enterální výživy“ 
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a „suplementaci“. Klasické přípravky mohou svým složením představovat exklu-
zivní zdroj výživy s pokrytím všech nutričních potřeb pacienta. Jejich složení po-
kryje minimálně 100 % potřeby dané pro referenční populaci zdravých jedinců 
dané věkové kategorie. Mohou být podávány sondou nebo perorálně. Přípravky 
by měly být přizpůsobené věku pacienta a přípravky určené pro dospělé jedince 
mohou být podávány až od věku 8–10 let.

Izokalorické (1 kcal/ml) přípravky jsou určeny pro většinu našich pacientů. Pří-
pravky s vyšší energetickou denzitou (1–4 kcal/ml) mohou být s výhodou využity 
u pacientů se zvýšenými energetickými potřebami.

Suplementární EV se podává jako přídavek k normální stravě s účelem navýšit 
energii nebo jednotlivé nutrienty (bílkoviny, cukry, tuky). Suplementa představují 
koncentrovaný zdroj energie, nebo jednotlivých živin, ale nemusí pokrývat 
všechny složky balancované výživy.

Polymerní preparáty jsou většinou vyrobeny na bázi bílkoviny kravského mléka, 
jsou podávány formou orální nebo sondou a pokrývají potřeby většiny pacientů.

Nízkomolekulární preparáty EV jsou proteinové hydrolyzáty a/nebo prepará-
ty na bázi aminokyselin. Jejich indikací zůstává potravinová intolerance poly-
merních preparátů a/nebo v některých případech závažná porucha střevní ab-
sorpce. Vzhledem k nelibé chuti jsou většinou podávány formou sondové výživy. 
Ve srovnání s polymerní výživou je nízkomolekulární výživa dražší a pro jejich 
podávání musí být specifická indikace.

Všechny přípravky EV jsou bez obsahu glutenu a většina je i bezlaktózových (ne-
bo s minimálním množstvím laktózy). Izoosmolární preparáty (300–350 mOsm/
kg) jsou preferovány před vysokoosmolárními (nízkomolekulární preparáty), 
protože mohou způsobovat u  některých pacientů průjem. Vysokoosmolární 
preparáty se nedoporučují u transpylorického krmení (kontinuální intrajejunální 
krmení).

Pro většinu pacientů je vhodná výživa s  obsahem vlákniny. Ta má současně 
s  jejími fermentačními produkty – mastnými kyselinami s krátkým řetězcem – 
pozitivní efekt na střevo jako takové, zabraňuje průjmu a zácpě. Doporučuje se 
kombinace rozpustné a nerozpustné vlákniny.

Preparáty s vysokým obsahem tuků (více než 40 % celkové energie) dovolují 
snižovat glykemickou nálož podávanou pacientovi a jsou s výhodou u pacientů 
ve  stresovém metabolismu (inzulinová rezistence, hyperglykemie, septikemie, 
postoperačně, popáleniny). Navíc snižují produkci CO2 což může být výhodou 
u pacientů s plicním onemocněním (například cystická fibróza). Náhrada čás-
ti tuku mastnými kyselinami se středně dlouhým řetězcem (MCT oleje) je vý-
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hodou u pacientů s těžkou formou maldigesce a/nebo malabsorpce tuků (cho-
lestáza, exokrinní pankreatická insuficience, porucha enterohepatální cirkulace 
žlučových kyselin), u pacientů se syndromem krátkého střeva (SBS) a ostatních 
pacientů se sníženou absorpční plochou a  s  poruchou lymfatického systému 
střeva. I přes všechny výhody se extenzivní podávání MCT nedoporučuje: pro 
nižší energetickou denzitu (o 15% méně energie na gram tuku) a nižší přívod 
esenciálním mastných kyselin. 

Navíc existují také speciální, orgánově specifické preparáty. Příkladem jsou pří-
pravky se sníženým množstvím proteinů určené pro pacienty s renálním postiže-
ním a s hyperamnonemií, přípravky s MCT a s vyšším obsahem vitaminů rozpust-
ných v tucích určené pro pacienty s cholestázou, přípravky s MCT pro pacienty 
s SBS, přípravky s upraveným obsahem cukrů pro pacienty s galaktosemií a pre-
paráty na bázi aminokyselin, nebo s extrémně hydrolyzovanou bílkovinou určené 
pro pacienty s alergií na bílkovinu KM nebo s polyvalentní potravinovou alergií. 
U dospělých pacientů se také používají imunomodulační přípravky s obsahem n-3 
LCPUFA, glutaminu, argirinu. U dětí se zatím jejich benefit neprokázal.

Režim a podávání výživy
Možností podávání EV je více: per os, do sondy stříkačkou nebo samospá-

dem, podávání výživy speciální enterální pumpou. Intermitentní podávání, 
lze i bolusově, je považováno za standardní a více fyziologické z hlediska výži-
vy, vede k cyklickém vyplavování GIT hormonů a tím k zlepšení trofiky střeva. 
Kontinuální podávání výživy je upřednostňováno při intoleranci bolusového 
krmení, a  u  některých skupin pacientů (srdeční selhání, závažné průjmy) vede 
k lepším hmotnostním přírůstkům a zlepšuje celkovou energetickou balanci. 

Komplikace sondové výživy
Komplikace EV jsou uvedeny v tabulce 8.6.

Domácí enterální výživa (DEV)  
Podle oficiální definice se jedná o podávání EV ve vlastním sociálním prostře-

dí Cílem DEV je zabezpečení efektivní nutriční podpory, podpora autonomie 
samotného pacienta i jeho rodiny a zlepšení kvality života všech zúčastněných. Op-
timálně má být DEV organizována multidisciplinárním nutričním týmem – ošet-
řující gastroenterolog, dietolog, zdravotní sestra, stoma-sestra, PLDD a lékárník.

Rodiče či ošetřovatelé musí projít tréningem pod vedením nutričního týmu, mají 
být obeznámeni s důvody DEV, s předpokládanou délkou DEV, s možnými kom-
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plikacemi, s možnostmi kontroly polohy sondy, se základy přípravy a podávání EV, 
s postupy v případě emergence a v neposlední řadě i s telefonním kontaktem na NT. 

Před propuštěním do domácí péče musí být zabezpečena dodávka EV a přístro-
jové i sondové vybavení. Používání enterálních pump je mnohem výhodnější než 
bolusové podávání.

Monitorace podávání enterální výživy
Hlavním cílem monitorace EV je její bezpečné podávání a zajištění optimálního 

růstu pacienta s možností časného záchytu klinických komplikací a jejich řešení. 
Pravidelné sledování pacienta na DEV představuje hodnocení jeho stavu výživy, 

s následnou úpravou režimu a množství EV. Hodnotíme tělesnou hmotnost, délku/
výšku, biochemické a hematologické parametry, celkový klinický stav a subjektivní 
potíže, GIT funkce, samotnou integritu sondy a možné komplikace s ní spojené. 
Typ a frekvence monitorace EV závisí na závažnosti stavu a základní diagnóze. 

Tab. 8.6 – Komplikace EV

Komplikace Příčina Prevence/léčba

Průjem

• Nevhodná výživa u dítěte 
s alterovanými funkcemi 
GIT

• Vysoká rychlost podávání 
EV

• Intolerance bolusového 
podávání

• Vysoká osmolarita
• Mikrobiální kontaminace
• Léky: např. ATB, laxativa

• Změna k hydrolyzovaným preparátům EV, 
modulární EV

• Úprava rychlosti podávání EV
• Frekventní podávání menších množství, 

kontinuální podávání
• Zahuštění, kontinuální podávání
• Sterilní příprava a použití EV
• Kontrola preskripce

Nauzea 
a/nebo 
zvracení

• Vysoká rychlost podávání 
EV

• Zpomalené vyprazdňování 
žaludku

• Zácpa
• Podávání léků současně 

s krmením
• Psychologické faktory

• Úprava rychlosti podávání EV
• Poloha na pravém boku, prokinetika
• Adekvátní příjem tekutin a vlákniny, péče 

o pravidelné vyprazdňování, laxativa
• Odstup mezi podáváním léků a výživy, 

eventuálně krátkodobé přerušení EV

Regurgitace 
nebo 
aspirace

• GER
• Dislokace sondy
• Vysoká rychlost podávání 
EV

• Intolerance bolusového 
podávání

• Polohování, zahušťování stravy, kontinuální 
krmení, jejunální sonda, fundoplikace

• Správná fixace sondy s kontrolou polohy
• Úprava rychlosti podávání EV
• Frekventní podávání menších množství, 

kontinuální podávání
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9   PARENTERÁLNÍ VÝŽIVA 
V PEDIATRII

Parenterální výživa (PV) je indikována v případě, že není možno po delší dobu 
zabezpečit doporučovanou potřebu živin perorální či enterální cestou. Inicializa-
ce PV záleží na individuální situaci (základní diagnóze, klinickém stavu, rozsahu 
podvýživy…), na věku a velikosti dítěte (Koletzko, B. et al., 2005). Zvláště u nedo-
nošených novorozenců je nutné zahájit parenterální podporu prakticky okamžitě, 
u starších dětí lze nutriční intervenci oddálit. 

Diagnózy vyžadující parenterální podporu nelze podrobně vyjmenovávat, 
jsou odlišné v  jednotlivých věkových kategoriích, liší se podle typu postižení 
i v prognóze. Základní skupiny obecně jsou: závažná malnutrice, selhání střeva 
(syndrom krátkého střeva, intraktabilní průjmy…), syndrom pseudoobstrukce 
a vrozené střevní choroby. Rozhodovací schéma pro parenterální výživu je uve-
deno níže, viz schéma 9.1. 

Nitrožilní výživa může být jenom částečná (parciální parenterální výživa), která 
v případě nutnosti doplňuje nedostatečnou výživu enterální. Naproti tomu vý-
hradní (totální) parenterální výživa zabezpečuje prakticky všechny potřeby živin 
nitrožilní cestou. I při totální parenterální výživě je snaha o zabezpečení tzv. mi-
nimální enterální výživy s  ohledem na možnosti a  klinický stav pacienta. Tato 
enterální výživa nemá významný efekt z  hlediska krytí potřeb organismu živi-
nami, ale snižuje možnosti komplikací, jakými jsou atrofie sliznice střeva, nebo 
cholestáza při totální parenterální výživě.

Ve většině případů se v  pediatrické parenterální výživě používají systé-
my all-in-one připravované individuálně pro každého pacienta. Existují již 
ale i  průmyslově vyráběné pediatrické vícekomorové vaky. Dávkování se vždy 
určuje podle hmotnosti dítěte. Režim parenterální výživy, kontrola jednotlivých 
pacientů a  laboratorní vyšetření, která pomohou včas rozeznat možná infekční 
a metabolická rizika, se musí řídit aktuálním stavem pacienta, charakterem jeho 
základního onemocnění, délkou a druhem parenterální výživy. 
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Je nutné zdůraznit vysoce individuální přístup a nemožnost vytvářet univerzál-
ní schémata. Pro dlouhodobou parenterální výživu, včetně domácí, je vždy nutné 
zavést centrální žilní katetr (nejčastěji Hickmannův či Broviacův katetr). Venózní 
porty nejsou vhodné k aplikaci dlouhodobé parenterální výživy v pediatrii, vzhle-
dem k strachu pacientů před opakovaným napichováním a k vyššímu riziku oklu-
ze systému.

Schéma 9.1 – Rozhodovací strom pro nutriční intervenci – PV

Indikovaná nutriční podpora?
Gastrointestinální trakt je/není funkční, lze/nelze ho použít

Hydratace?
Návrat GIT funkcí?

Zvážit DPV (PV plánovaná 
na měsíc a déle)

CŽK, PICC Periferní PV

AIO vs. průmyslový 
vícekomorový vak?

Osmolarita 
700–900 mOsmol/l

PV více jak týden Méně jak týden Enterální výživa

Ne (PV) Ano

Parciální PV Totální PV

Úprava nutriční 
intervence, PV/EV

Zaškolení rodiny, dimise, 
pokračuj v PV/EV

Klinicky stabilní pacient, dostatečný příjem živin a energie?

Ano Ne
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Dlouhodobou umělou výživu je u dětí výhodné podávat pokud možno v domá-
cím prostředí, a to z etických, společenských a ekonomických důvodů. Měla by 
být zavedena ihned poté, co to dovolí klinický stav nemocného dítěte. Domácí 
parenterální výživu zajišťují pediatrická nutriční centra, většinou při fakultních 
nemocnicích. Centralizace parenterální výživy je nutná vzhledem k potřebě kon-
centrace personálních sil, ekonomických prostředků i odborného zázemí. (Mi-
hatsch, W. et al., 2018)

Bílkoviny a aminokyseliny v PV
Množství aminokyselin podávaných parenterálně je nižší než u  enterálních 

režimů, protože obchází střevní absorpci a utilizaci. Dnes se prakticky výlučně 
používají 10% roztoky aminokyselin s obsahem jak všech esenciálních, tak i ne-
esenciálních aminokyselin zohledňující specifika dětského věku (cystein, taurin 
a tyrosin). Využitelnost aminokyselin pro syntézu bílkovin je však možná jenom 
v případě dostatečného množství neproteinové energie. Platí, že na každý gram 
aminokyselin (3,8 kcal/g AK) v infuzi by mělo být 30–40 kcal neproteinové ener-
gie především ve formě glukózy. 

Cukry
Sacharidy slouží především k zabezpečení rychle mobilizovatelné energie v or-

ganismu (3,8 kcal/g glukózy), k prevenci hypoglykemie a zprostředkovaně k za-
mezení proteolýzy. Rovněž v  dětském věku se v  parenterální výživě používají 
zpravidla roztoky glukózy. Glukózu mohou utilizovat prakticky všechny tkáně 
lidského organismu, většina však v závislosti na inzulinu (kromě CNS). 

U dětí je obvykle přívod glukózy v množství 10–15 g/kg a den dobře tolerován, 
má představovat 60–75 % neproteinové kalorické potřeby. Maximální metabolic-
ká kapacita pro glukózu se liší s věkem, u šestiměsíčního kojence je 12 mg/kg/min, 
u šestiletého dítěte již 9 mg/kg/min, následně klesá na 6 mg/kg/min (10 let vě-
ku). Vysoký přívod glukózy může vést i bez hyperglykemie k zvýšené lipogenezi 
a následné jaterní steatóze. Částečně je možné tomu zamezit relativním zvýšením 
podílu tuků na energetickém obsahu použitých roztoků. 

Tuky
Infuze tuků umožňují přívod energeticky bohatých roztoků (9 kcal/g tuku), 

představují 25–40 % neproteinové kalorické potřeby u plné PV. V praxi je prak-
ticky nemožné pokrýt energetické potřeby pacientů v  parenterální výživě bez 
pravidelného podávání tukových emulzí v komplexní výživě, tukové emulze jsou 
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též významným zdrojem esenciálních mastných kyselin. V pediatrii se zpravidla 
používají 20% emulze s nízkým poměrem lecitin/triacylglyceroly (u 10% emulzí 
je tento poměr dvojnásobný). Obdobně jako u dospělých se používají prepará-
ty na bázi kokosového (MCT), sójového, olivového či rybího oleje (n-3 mastné 
kyseliny). Lipidové emulze třetí generace mají poměr n-6/n-3 mastných kyselin 
v rozmezí 2–4:1.

Mikronutrienty – elektrolyty, vitaminy a stopové prvky
Elektrolyty, vitaminy a  stopové prvky představují nezbytnou a  samozřejmou 

součást i  jenom krátce trvající PV. Doporučené dávky elektrolytů jsou shrnuty 
v tabulce 9.1.

U PV trvající déle než pár dnů, je nutné podávat také vitaminy a stopové prvky. 
Doporučené dávky vitaminů jsou shrnuty v tabulce 9.2. Doporučuje se podávat 
je do posledních stovek mililitrů vaku, vzhledem ke stabilitě roztoku a možným 
precipitacím. Většinou se střídají obden vitaminy a stopové prvky, u vitaminů je 
potřeba rozlišovat v tucích a ve vodě rozpustné vitaminy, a podle režimu a vaku 
(s tukem či bez), je následně aplikovat.

Praktické provedení PV a příprava infuzních roztoků 
Příprava roztoků pro parenterální použití je spojena s více riziky, jakými jsou 

především infekční kontaminace, inkompatibilita jednotlivých složek směsi na-
vzájem nebo inkompatibilita se současně parenterálně podávanými léky. Proto 
vyžaduje příprava těchto roztoků výraznou pozornost a zkušenost. Pokud možno, 
měly by být infuzní roztoky připravovány ve speciálních nemocničních lékárnách 
a/nebo farmaceutickými výrobci. 

Tab. 9.1 – Průměrná potřeba elektrolytů na kg tělesné hmotnosti a den při PV 

Elektrolyt Potřeba (mmol/kg TH a den)

Sodík (Na) 1–3

Draslík (K) 1–3

Vápník (Ca) 0,25–0,4, u nezralých předčasně narozených až 3,5

Hořčík (Mg) 0,1–0,3

Chlorid (Cl) 2–4

Fosfor (P) 0,2–0,7, u nezralých předčasně narozených až 3,5
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Tab. 9.2 – Denní potřeba vitaminů při PV

Kojenci/kg TH a den Děti/den

Vitamin A (µg) 150–300 150

Vitamin D (IU) 40–150 400–600

Vitamin E (mg) 2,8–3,5 7

Vitamin K (µg) 10 200

Vitamin B1 (mg) 0,35–0,5 1,2

Vitamin B2 (mg) 0,15–0,2 1,4

Vitamin B6 (mg) 0,15–02 1,0

Vitamin B12 (µg) 0,3 1,0

Vitamin C (mg) 15–25 80

Kyselina listová (µg) 56 140

Biotin (µg) 5–8 20

Niacin (mg) 4–6,8 17

Jakékoliv současné parenterální podávání léku stejnou cestou nebo jejich při-
dání do již připraveného roztoku by mělo následovat až po ověření jejich kompa-
tibility. Hlavně u jednokomorových systémů je potřeba myslet na jejich lehce na-
rušitelnou stabilitu.

Podávání: především u dětských pacientů by měla být PV realizována pomocí 
infuzních pump a  ne volných kapacích infuzí, které vedou k  možným chybám 
v dávkování. Při vyšších nárocích na přísun živin anebo při nižší metabolické to-
leranci je s výhodou používat kontinuální (20–24 hod) infuze. Při dlouhodobé PV 
a obzvlášť při domácí PV by však nemělo trvání infuze překročit 8–12 hod/den, 
aby se pacientovi umožnila dostatečná osobní svoboda k hraní, fyzické aktivitě 
nebo návštěvě školních zařízení. U těchto případů se doporučuje při napojování 
a ukončování infuze postupně zrychlovat, či zpomalovat infuzi jako prevenci ri-
zika nežádoucích metabolických účinků (hyperglykemie při zahájení a reaktivní 
hypoglykemie při ukončení infuze). 

Správně by se v  infuzním setu měly při použití ve vodě rozpustných roztoků 
používat mikrofiltry s velikosti pórů 0,2 μm, u emulzí lipidů by se měly používat 
filtry 1 μm.
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Komplikace a jejich kontrola
K možným komplikacím podmíněným samotným katetrem patří jeho disloka-

ce, prasknutí, protržení s následky, jako je například únik infuzní tekutiny do du-
tiny hrudní, nebo trombóza vény. K ucpání může dojít nejenom trombózou, ale 
i vysrážením složek inkompatibilních roztoků. 

Obzvlášť obávanou a ve srovnání s ostatními často se vyskytující komplikací je 
katetrová infekce a katetrová sepse. 

K metabolickým komplikacím při PV patří hypo- a hyperglykemie, osmotická 
diuréza hlavně při vysoké hyperglykemii, hyperlipidemie, dysproteinemie, meta-
bolická acidóza, akumulace urey a  amoniaku, hepatocelulární poškození, cho-
lestáza, cholelitiáza, a v neposlední řadě také nedostatečné zásobení ionty, esen-
ciálními AK, esenciálními mastnými kyselinami, vitaminy a stopovými prvky. 

Kontrola jednotlivých pacientů a laboratorní vyšetření, která mohou včas roze-
znat možná infekční a metabolická rizika, se musí řídit aktuálním stavem pacien-
ta, charakterem jeho základního onemocnění, délkou a druhem PV (tabulka 9.3). 

Tab. 9.3 – Sledování laboratorních a klinických parametrů pacientů na DPV 

Iniciálně V dalším průběhu

PV tekutin Denně Denně

Glykosurie 2krát denně Denně

Odpady iontů v moči 2–3krát týdně Podle klinického stavu

Na, K, Cl, urea, 
kreatinin, CB (albumin)

První tři dny denně,
dále 2–3krát týdně

Týdně, podle klinického 
stavu 1–2krát měsíčně

Ca, P, Mg Týdně 2krát měsíčně

Stopové prvky Při přijetí Měsíčně

Triacylglyceroly Při přijetí a následně při podání tukové 
emulze (4 hod po zahájení infuze)

Při změně množství tuků 
v infuzi

Transaminázy Při přijetí, týdně 1–2krát měsíčně

Bilirubin Při přijetí, týdně 1–2krát měsíčně

ASTRUP, CRP Při přijetí, podle klinického nálezu Podle klinického nálezu

KO + trombocyty Při přijetí, týdně Měsíčně
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Vybrané režimy domácí parenterální výživy mají být co nejjednodušeji provedi-
telné s co nejmenší nutností manipulace. Důležitým aspektem je včasné doručo-
vání infuzních vaků s připravenými roztoky pacientovi v závislosti na jejich exspi-
raci. Preferovány jsou režimy s infuzemi během noci. Pacient, a/nebo ošetřující 
člen rodiny, musí být zaškolen v zásadách správné PV a asepse. Prakticky si musí 
vyzkoušet péči o katetr. Musí být zaučen v přípravě infuzních roztoků, v  jejich 
skladování, v zahájení a ukončování infuze a také v manipulaci s infuzní pumpou. 
Musí mu být vysvětleny možné komplikace PV, jasný koncept lékařské kontroly 
a musí mít připraven seznam telefonních čísel v případě nouze. 

Bez ohledu na komplikace by měl být každý pacient na DPV pravidelně, am-
bulantně kontrolován v centru se zkušenostmi s prováděním PV. Při optimálních 
podmínkách může být dítě živeno DPV i mnoho let. (Stýblová, J. a kol., 2017)
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