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Výživa – každodenní praxe

• Kolik mililitrů za hodinu má kapat parenterální 
výživa a jakou vybrat

• Kolik mililitrů za hodinu ještě bude tolerovat 
enterálně a jakou přípravek vybrat

• Kolik to je dohromady

• Už je třeba enterální sondy?

• Jaká je malabsorpce při průjmech, stomiích, …

• Už má syndrom krátkého střeva nebo ne, atd…

• Proč kolega včera nastavil výživu zrovna takhle? 



Pacient

23 let, student, zdráv

1. den brigády na stavbě zachycen bagrem, 
kterým přejet v oblasti pánve a dolních 
končetin

Traumaticko-hemoragický šok, crush sy., MOF

ZF pánev, dolní končetiny, fasciotomie, 
debridement, femoro-femorální by-pass
vpravo







Energetické zásoby u 70 kg zdravé osoby

kg Kcal

Tuk 15 141000

Proteiny 12 40000

Glykogen - játra 0.2 400

Glykogen - sval 0.5 800





Stresový katabolismus (svaly)

• Nutná a účelná součást obranné reakce, zánětu

• Znamená anabolismus jinde v těle 

• Nelze zvrátit výživou, katabolismus je regulován 
stresovými hormony a cytokiny, bez ohledu na 
výživu běží dál

• Končí až odezněním příčiny a odstraněním 
poškozených tkání

• Nabídkou substrátu lze katabolismus zmírnit(?), 
resp. prodloužit



Jak mám živit, když

• Málo škodí

• Moc škodí

• Každý je „metabolická individualita“

• Potřeba se stále mění

• A nevím co je akorát?
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Stanovení vhodné výživy

Indirektní kalorimetrie

Odhadnu hmotnost/zvážím a spočítám podle 
doporučení (ESPEN)

Rovnice – kalkulačka výživy, korekční 
koeficienty

Harris –Benedict (1918), ……..





Dynamika prealbuminu



Prealbumin

CRP



17.9. úraz
18.9. zahájena EV do NGS

27.9. 3936 kcal/den (NJS, PV)

12.10. 7721 kcal/den (NJS, PV, p.o.)

23.10. 3960 kcal/den (NJS, PV)

14.11. 2125 kcal/den (PV, p.o.)

Nutriční cíle Prealbumin



17.9. úraz
23.9. amputace PDK ve stehně
27.9. reamputace PDK

17.10. exartikulace PDK v kyčli
19.10. axiální sigmoideostomie

31.10. revize DB pro ileus

15.11. dekanylace

19.11  sejmutí ZF pánve

23.11. překlad

Prealbumin



Realita
Racionální dieta č. 3:
2270 kcal
80g aminokyselin
320g cukrů
70g tuků 





Závěr 

• U kritických končetinových traumat je (možná) 
liberální indikace k amputaci lepší

• Prealbumin markerem stresového katabolismu

• Parenterální výživa umožňuje pružnější reakci 
(měnící se potřeby, četné operace, …)

• Vytrvat s umělou výživu po odeznění akutního 
inzultu a obnovení p.o. příjmu

• Nepoznám, že živím adekvátně


