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     Na první pohled se může zdát, že učební text bude směřován do jiných zemí, vždyť v České 

republice hlady netrpíme. Hlady jistě ne, ale nedostatečnou výživou z pohledu nutričních složek 

mnohdy ano. Organismus s vysokým obsahem tuku nemusí být známkou optimální výživy, ba 

naopak často je karenční v obsahu tělesných proteinů, vitamínů a jiných významných nutrientů. 

Nedostatečná výživa vede k celé řadě onemocnění, a naopak při dlouhodobějších závažnějších 

onemocněních je potřeba, aby byl organismus dostatečně živen, má–li se uzdravovat. Povinností 

zdravotnických pracovníků je ve vzájemné spolupráci usilovat o dostatečný výživový stav po celou 

dobu hospitalizace, neboť současné prostředky klinické výživy to umožňují, a tudíž není důvod ke 

hladovění organismu v nemoci. 

 

Rozlišit jednotlivé formy malnutrice, a nastínit pravidla pro její diagnostiku a vyhodnocování. 

Seznámit se základními diagnostickými metodami a jejich vzájemnou propojeností. Poukázat na 

povinnosti jednotlivých zdravotnických profesí při diagnostice a řešení stavu malnutrice. 

 

 definice a rozdělení malnutrice, 

 příčiny a důsledky malnutrice, 

 diagnostické metody malnutrice, 

 základní model možnosti řešení stavu malnutrice. 
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Tato kapitola pojednává o malnutricích obecně. Jsou tedy definovány, rozlišeny a následně popsány 

jejich projevy. 

 

 definici malnutrice, 

 rozdělení malnutrice podle chybějící složky, 

 rozdělení malnutrice podle okolností vzniku, 

 projevy malnutrice, 

 základní postup nutriční intervence při malnutrici. 

 

Malnutrice, hyponutrice, podvýživa, energetická malnutrice, proteinová malnutrice, 

proteinoenergetická malnutrice, prostá malnutrice, stresová malnutrice, klinická výživa, strava per 

os, sipping, enterální výživa, parenterální výživa. 

 

Podle základní definice, odvozené od latinského „malus“ = špatný, chápeme malnutrici jako 

odchylku od normálního stavu výživy. Vzniká nepoměrem mezi příjmem a skutečnou potřebou 

jednotlivých výživových složek a energie. V takovém případě zde spadají nepoměry ve smyslu 

nedostatečného, ale také nadbytečného přísunu výživových složek a energie. Řadíme zde tedy i 

nadváhu a obezitu, stejně jako například hypovitaminózy a avitaminózy jednotlivých vitaminů. 

Potíže pak souvisí s funkcí chybějícího nutrientu v organismu. 

Častěji je však pojem malnutrice chápán pouze ve smyslu nedostatečné výživy, tedy hyponutrice, 

neboli podvýživy. Obvykle bývá definována jako „snížený stav výživy s poklesem tělesné hmotnosti 

o 5 až 10 %“. Rovněž při ní dochází k narušení funkcí různých orgánů z důvodu akutní nebo 

chronické poruchy příjmu energie a výživových složek.  
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- Energetická malnutrice (marasmus) – jedinec přijímá méně energie, než je jeho aktuální 

potřeba organismu. 

- Proteinová malnutrice (kwashiorkor) – vzniká dlouhodobým nedostatkem bílkovin ve stravě. 

- Proteinoenergetická malnutrice – velmi častý typ malnutrice, kdy je patrný deficit energie i 

stěžejní základní živiny - bílkovin.   

 

Malnutrice prostá 

Jedná se o hypometabolický stav. Jde o snížené množství přijímané stravy, tj. prosté hladovění. 

Adaptační mechanismy organismu zůstávají zachovány, zpomaluje se metabolismus. V případě 

potřeby se spotřebovává podkožní tuková zásoba, ale ubývá také aktivní tělesná hmota. Dochází 

k celkové redukci hmotnosti.  

 

Malnutrice stresová 

Jedná se o hyperkatabolický stav. Kromě samotné malnutrice se zde uplatňují další katabolizující 

vlivy (sepse, trauma). Exogenní nabídka energie a výživových složek nepokrývá zvýšené nároky 

organismu. Vlivem alterace metabolických drah nedochází k efektivnímu energetickému využití 

tuků a exogenní glukózy. Dochází k odbourávání především tělesných proteinů, se všemi 

negativními důsledky. Energie je čerpána z proteinů plasmatických, viscerálních i svalových. 

Paradoxně nemusí být snížen obsah tukové tkáně, což vede k dojmu dobře živeného jedince, 

navzdory skutečnosti, že může být podvýživou ohrožen na životě.  

Vlivem nedostatečného výživového stavu se zvyšuje počet komplikací onemocnění a reoperací, 

prodlužuje se hospitalizace a zvyšují se náklady na léčbu.  

Malnutrice se týká i dětských pacientů. První hlubší studie se zaměřením na dětskou populaci byla 

v ČR provedena v rámci řešení grantu IGA MZ ČR č. 4598 – 2, v letech 1998 – 1999. Výsledky byly 

získány od 364 dětí, hospitalizovaných na 1. dětské klinice a Klinice anesteziologie a resuscitace FN 

v Praze Motole. V době přijetí k hospitalizaci vykazovalo každé sedmé dítě (14,5%) akutní proteino-

energetickou malnutrici. Téměř polovina akutně přijatých dětí vykazovala proteinovou malnutrici 

(47%).  
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Obecnou příčinou malnutrice je nedostatek výživových složek. Konkrétněji tyto nedostatky 

v procesu výživy vystihuje následující tabulka, kterou jsem zvolila pro její přehlednost: 

Tabulka č. 1 Příčiny vzniku malnutrice 

Příčiny malnutrice Mechanismus vzniku (příklady) 

Nedostatečný příjem Nedostatek jídla (nedostatek financí) 
Odmítání jídla (pro bolest) 
Poruchy polykání, obstrukce GIT 
Poruchy motility GIT 
Stenózy a neprůchodnost GIT 
Psychiatrická onemocnění 
Neurologické poruchy 
Poruchy vědomí 

Poruchy digesce Gastrektomie 
Nemoci jater, pankreatu 
Enzymové defekty 

Poruchy resorpce Krátké střevo, píštěle 
Idiopatické střevní záněty 
Abúzus léků (laxativa) 

Metabolické poruchy Renální insuficience 
Poruchy jater 
Respirační insuficience 
Kardiální insuficience 
Diabetes mellitus 
Jiné enzymové poruchy 

Zvýšená potřeba Infekce 
Polytraumata, operace 
Sepse, katabolické stavy 
Endokrinopatie 
Nádorová onemocnění 

Zvýšené ztráty Střevní píštěle 
Chronické průjmy a zvracení 
Abúzus laxativ 
Nefrotický syndrom s těžkou proteinurií 
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K identifikaci jednotlivých typů malnutrice napomáhá, především lékařům, rozdílnost výsledků vybraných 

somatických ukazatelů:  

Tabulka č. 2 Srovnání charakteristických znaků prostého a stresového hladovění 

Ukazatel Prosté hladovění Stresové hladovění 

Hmotnost organismu Snížená Normální či zvýšená 

Tělesný tuk Výrazně snížen Normální či snížen 

Tělesná bílkovina Mírně snížena Výrazně snížena 

Tělesná voda Normální či zvýšena Výrazně zvýšena 

Dusíková bilance Mírně snížena Výrazně snížena 

Celková sérová bílkovina Normální či mírně snížena Výrazně snížena 

Reaktanty akutní fáze Normální  Výrazně zvýšeny 

Potřeba energie Snížená Zvýšená 

převzato: Urbánek, L., Urbánková P. a kol., 2008, str. 17 

 

Pro stanovení postupů nutriční intervence je zapotřebí zodpovědět několik otázek. Především se 

ptáme, jaká je míra zátěže organismu. Zda malnutrici doprovází jiný patologický stav – onemocnění, 

trauma, a podobně. Jednotlivé nutriční postupy se liší nejen typem a formou onemocnění, ale také 

jeho stádiem. Výrazné rozdíly jsou především mezi těžkými akutními stavy a obdobími 

rekonvalescence organismu.  Prostá malnutrice bude nutričně zajištěna odlišným způsobem od 

malnutrice stresové. Na základě vyhodnocení celkového stavu bývá stanovena potřeba energie a 

výživových složek pro organismus. Kromě lékařů se na tomto podílejí především erudovaní nutriční 

terapeuti.  

Je–li stanovena nutriční potřeba, pak je nutno zodpovědět si otázku jak jí naplňovat. Je dostatečný 

perorální příjem? Vyhodnocení provádí nutriční terapeut, kdy evidovaný přísun stravy převede 

pomocí výpočtu na evidenci přívodu konkrétních výživových složek. Následně je provedena bilance 

nutričních potřeb a nutričního příjmu.  
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Při realizaci nutriční intervence musí být vždy respektován aktuální výživový a zdravotní stav, dále 

pak chuťové preference. Zachována je také pestrost podávané stravy. Významný je psychologický 

přístup.  

Při nedostatečném příjmu stravy per os si klademe další otázku, a to, zda je funkční 

gastrointestinální trakt.  V tomto případě lze využít některou z forem enterální výživy – pomocí 

sondy nebo sippingu (popíjení nutričně definovaných nápojů). Třetí formou klinické výživy, pomocí 

které řešíme problematiku malnutrice, je parenterální výživa. Všechny formy klinické výživy – strava 

per os, enterální výživa, parenterální výživa – jsou vzájemně kombinovatelné nebo mohou být 

využívány samostatně. V posledních desetiletích prodělaly výrazný vývoj. V současné době existuje 

možnost dodávat energii i jednotlivé výživové složky pomocí každé z nich.  

 

 

Tato kapitola pojednává o skupinách metod, které mohou sloužit k diagnostice malnutrice. Jsou 

nastíněny nejfrekventovanější a nejlevnější z nich. Jednotlivé metody se vzájemně kombinují a 

doplňují. 

 

 hodnocení stavu výživy, 

 skupiny metod ke zjišťování malnutrice, 

 klinický obraz při malnutrici. 

 

Nutriční anamnéza, fyzikální vyšetření, antropometrická vyšetření, laboratorní vyšetření, indexy 

nutričního stavu, konzilium, nutriční tým, nutricionista. 
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Hodnocení stavu výživy 

Cílem je zjistit nedostatečnou, neboli karenční, dále chybnou (např. nevyváženou), ale také 

nadbytečnou výživu jednotlivce.  

Nedostatečná výživa je riziková, především jedná-li se o dlouhodobý problém související s vážnou 

nemocí jedince. Zpravidla se jedná se o nerovnováhu mezi nutričními potřebami organismu a 

nutričním příjmem, pomocí kterého do organismu dodáváme energii a biologicky hodnotné 

nutrienty. Výslednicí dlouhodobé nerovnováhy je lehká nebo těžká malnutrice. Ta způsobuje až 

funkční změny organismu, například zvýšené riziko infekcí, sníženou obranyschopnost organismu, 

kostní změny, zhoršené hojení ran, poruchy srdečního rytmu, anémii, hypokalémii, sekundárně pak 

imobilitu, zvýšenou morbiditu a zvýšenou mortalitu.   

 

Metody zjišťování stavu výživy 

Metoda = zvolený postup, který vede ke splnění cíle. Ke zjišťování stavu výživy (nutričního stavu 

používáme několik druhů metod. Mezi nejznámější patří: 

 Nutriční anamnéza 

 Fyzikální vyšetření se zaměřením na kachexii, otoky, anasarku = prosáknutí tkání vodou 

(vodnatelnost organismu). 

 Antropometrická vyšetření se zaměřením na obvodové míry, výšku, hmotnost a tloušťku 

kožních řas. 

 Laboratorní vyšetření, především hematologické, biochemické, imunologické. 

 Indexy nutričního stavu neboli výpočtové metody. Často používají data, pocházející 

z fyzikálních, antropometrických a laboratorních vyšetření. 

 Speciální metody (podvodní vážení, bioimpedance, CT, izotopové metody – odlišení tukové 

hmoty (fat mass) od aktivní tělesné hmoty, vyšetření svalové síly - dynamometr, denzitometrie a 

jiné.  

 Komplexní hodnocení stavu výživy. 

 Dále je vhodné využívat screeningových metod k vytipování skupiny pacientů ohrožených 

poruchami výživy. Je potřeba nastavit ukazatele (hodnotící škálu), pomocí které budou 

zachyceni pacienti v riziku malnutrice. 
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 Využíváme všech složek zdravotnické péče, včetně lékařské i ošetřovatelské dokumentace: 

- Ošetřovatelský příjem, bilanční listy – sestra 

- Vstupní vyšetření – lékař 

- Lékařské vizity 

- Konzilium nutričního terapeuta 

- Konzilium nutričního týmu 

- Konzilium nutričního lékaře (nutricionista) 

 

Tato metoda slouží k zjišťování informací, které pomohou hodnotit stav výživy jedince. Jedná se o 

systematické zajišťování informací, nejčastěji prostřednictvím rozhovoru nutričního terapeuta 

s pacientem. Společně s laboratorním a antropometrickým vyšetřením může objektivně odhalit 

mnoho chorobných příznaků a příznaků malnutrice. 

Obvykle je zaměřená na stravovací zvyklosti pacienta, frekvenci příjmu stravy, obtíže při jejím 

příjmu, intolerance různých složek stravy, konzumaci alkoholu, kávy a podobně. Ale také si všímá 

obvyklé konzumace žádaných složek výživy – ovoce, zeleniny, luštěnin, ryb a jiných. Rovněž 

sledujeme pitný režim. 

Rozdělení nutriční anamnézy: 

Krátkodobá – nemocný vzpomíná na vše, co předchozí den jedl a pil, zpravidla se jedná o 24 

hodinový nutriční protokol. Má své opodstatnění při nevolnostech, alergických projevech a 

podobně. Pro zjišťování nedostatečné a nadměrné výživy lépe poslouží dlouhodobá nutriční 

anamnéza. 

Dlouhodobá – zaměřena na zjišťování chyb a možných příčin nemoci v následně nastaveném 

režimu stravování. Nemocný nejdříve zapisuje vše, co snědl v průběhu uplynulého týdne. Před 

zápisem je edukován o způsobu vedení nutričního deníku. Aby měl výpovědní hodnotu, je potřeba 

evidovat konzumaci co nejpřesněji, včetně hmotnosti potravin, skladby pokrmů a použitých 

technologických úprav. Zapisují se i časy konzumace a pitný režim. Důležité je zapsat opravdu 

veškerou konzumaci, včetně prohřešků. Nutriční terapeut následně provede analýzu chyb a výpočet 

příjmu energie a nutrientů ve stravě. Na základě zjištěných skutečností sestaví doporučení pro 

příjem stravy a provede bilanci nutričních potřeb a nutričního příjmu. Při nerovnováze navrhuje 

opatření jejího řešení.   

Doplněním nutriční anamnézy může být fotodokumentace (například porce na talíři), komunikace 

pomocí telefonu, emailu, rozbor pokrmů a potravin a podobně.   
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Vedení rozhovoru (nutriční anamnéza, edukace pacienta) 

Cílem je výměna informací mezi zúčastněnými osobami, tedy edukátora a edukovaného (edukanta). 

Profesionálně vedený rozhovor je veden účelově, vede k určitému cíli.   

Jinými slovy: komunikátor (NT)   komuniké (obsah)  komunikant (pacient/klient) 

 

Fáze rozhovoru: 

- Úvod – slouží k seznámení, motivaci klienta a přípravě na samotné sdělení.  

- Vzestupná část rozhovoru – hlavní sdělení, vysvětlení všeho potřebného.  

- Dosažení cíle – upřesnění informací, hodnocení. 

- Sestupná část – doznívání hlavního obsahu, zodpovězení dotazů, rekapitulace. 

- Závěr – zadání úkolů, domluva příštího setkání, rozloučení. 

 

Zásady při vedení rozhovoru: 

Využíváme nedirektivních metod a pozitivní motivace. Především se jedná o rovnoměrnou polohu 

obou účastníků, nejlépe když oba sedí ve stejné výšce. Je potřeba zdůraznit pozitiva, která s sebou 

nastavená opatření přinesou. Pokud je to možné, volit méně formální prostředí. Vždy by mělo jít o 

prostředí příjemné, ideální je vkusně upravená edukační místnost. Používat srozumitelnou 

terminologii. Poskytovat zpětnou vazbu – u nutriční anamnézy vyhodnocení zjištěných údajů, uvést 

co pacient/klient dělal dobře, co nebylo nejlepší, jak lze postupovat ke zlepšení stavu apod., 

navrhnout opatření do budoucna. 

 

Záznam rozhovoru: 

Zapisovat důležité skutečnosti v průběhu, popřípadě nahrát rozhovor se souhlasem pacienta na 

diktafon.  

 

Fyzikální vyšetření provádí zpravidla lékař. Společně s antropometrickými metodami tvoří 

významnou část diagnostických metod malnutrice. Měření nejsou nákladná na finance, zácvik pro 

správné odebírání dat není složitý. Zpravidla vystačíme s osobní váhou, výškoměrem, pásovou 

mírou (krejčovský metr) a kaliperem. Navíc zjištěné údaje mnohdy doplňujeme do výpočtových 

metod pomocí indexů.  
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Tělesná hmotnost je důležitým faktorem pro určení stavu výživy. Vyhodnocuje se zpravidla ve 

vztahu k tělesné výšce. Rychlý úbytek hmotnosti je známkou nebezpečného stavu, významný je 

nechtěný pokles hmotnosti větší než 3 - 6 % za 3 měsíce nebo 10 kg za 6 měsíců.  

Úbytek svalstva, případně úbytek vody je doprovázen rychlejším poklesem hmotnosti než při ztrátě 

tkáně tukové.  

Tělesná hmotnost a výška – pokud je známe, můžeme určit energetickou potřebu jedince, 

potřebujeme znát jeho pohlaví a věk. (PL) 

 

Obvod nedominantní paže 

Měří se tzv. „střední obvod paže“ v místě nejvyklenutější části bicepsu, přibližně v polovině 

vzdálenosti mezi olecranonem a acromionem. Úbytek svalové hmoty signalizují hodnoty: ženy < 

15,5 cm, muži < 19,5 cm. 

Změřením obvodu pasu lze určit riziko zmnožení útrobního tuku. Pokud je hodnota obvodu pasu 

vyšší než 80 cm u žen a nad 94 cm u mužů, je mírné riziko kardiovaskulárního o nemocnění a při 

obvodu vyšším než 88 cm u žen a 102 cm u mužů, je riziko výrazné. 

 

Orientační kaliperování 

Pomocí měření kožních řas lze hodnotit podíl tělesného tuku a netukové tělesné hmoty, v podkoží 

je přibližně 50% tukových rezerv organismu. 

Kožní řasa nad tricepsem nedominantní paže: muži < 8 mm, ženy < 10 mm je signálem pro riziko 

malnutrice.  

Hodnoty kožní řasy nad tricepsem:  

- Adekvátní tukové rezervy: muži 12 – 7 mm, ženy 23 – 14 mm 

- Hraniční tukové rezervy: muži 6 – 3,5 mm, ženy 11,5 – 7 mm 

- Vyčerpané tukové rezervy: muži 2,5 mm a méně, ženy 4,5 mm a méně 

 

Laboratorní vyšetření krve poskytují cenné informace o stavu výživy pacienta. Rozlišujeme tři 

základní skupiny vyšetření: biochemická, hematologická, imunologická.  
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Z biochemických vyšetření jsou ve vztahu k diagnostice malnutrice významné především odběry 

se zaměřením na zjištění hladiny těchto látek: 

Prealbumin 

Plasmatická bílkovina, syntéza probíhá v játrech, normální hodnoty se pohybují v rozmezí 0,15 až 

0,40 g/l, poločas rozpadu je 2 – 3 dny. Až 40 % pacientů má při sníženém prealbuminu ještě albumin 

v normě. Zhoršený stav výživy může signalizovat hodnota pod 0,20 g/l, závažnou malnutrici pak 

hodnota menší než 0,10 g/l, za předpokladu vyloučení reakce na akutní fázi onemocnění. 

Albumin 

Plasmatická bílkovina, syntéza probíhá v játrech a to denně 15 g. Jeho hladina v krvi je ovlivněna 

stavem jaterních funkcí, akutní reaktivní fází, renálními ztrátami apod. Koreluje se zvýšenými 

komplikacemi po operačních výkonech. Malnutriční hodnoty jsou pod 30 g/l, u mladých lidí do 35 

let hodnoty pod 35 g/l, u starých lidí nad 90 let hodnoty pod 28 g/l krve. Závažná malnutrice je 

provázena hodnotami nižšími než 25 g/l. Albumin má poločas rozpadu 19 dní, proto není vhodným 

pohotovým ukazatelem malnutrice. Standardní hodnota v plasmě je 35 – 45 g/l. 

Celková bílkovina 

Jedná se o pozdní ukazatel malnutrice. V plasmě normální hodnota 65 – 85 g/l, hodnota pod 55 g/l 

svědčí pro malnutrici. V úvahu bereme těžké hepatopatie, renální ztráty bílkovin, chronické průjmy, 

punkce výpotků, píštěle, hemoragickou anémii. Naopak cirhóza, hypergamaglobulinemie mohou 

maskovat pokles hladiny. 

Transferin 

Plasmatická bílkovina, syntetizován v játrech, váže plazmatické železo, je jeho přenašečem. Časný 

ukazatel malnutrice. Poločas rozpadu je 3 – 5 dní. K jeho poklesu dochází také při pooperačních 

traumatech, v reakci akutní fáze, při léčbě antibiotiky, při chronických infekcích, při výraznějších 

chronických hepatopatiích, při malignitách. Jeho hodnota v krvi se naopak zvyšuje při sideropenii, 

proto není při této formě anémie vhodným ukazatelem. Běžná hodnota v plasmě je 2 – 4 g/l. 

Hodnota svědčící pro malnutrici je pod 1,5 g/l. 

Cholinesteráza 

Velmi dobře koreluje s hladinou albuminu, obecně bývá snížena v hyperkatabolické fázi. Její 

vyšetření je levnější než prealbumin. Poločas rozpadu je 5 – 7 dní. Pro vyhodnocení je potřeba brát 

v úvahu úroveň jaterních funkcí. Při těžším postižení jater její hladina odráží stav proteosyntézy 

v játrech. Hormonální antikoncepce o 10 % snižuje dolní referenční mez. 
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Celkový cholesterol 

Jedná se o ukazatel energetické malnutrice, koreluje s BMI. Hladinu je potřeba porovnávat 

s průměrnou cholesterolémií před hospitalizací, s ohledem na medikaci hypolipidemiky. 

Hyperthyreóza snižuje jeho hladinu. Hodnoty pod 3,0 mmol/l při normální hodnotě thyreotropního 

hormonu (TSH) svědčí pro dlouhodobou energetickou deprivaci. 

Kreatinin 

Významnějším ukazatelem je celkový trend v séru, než momentální hodnota. Je potřeba brát do 

úvahy individuální množství svalové hmoty jedince, dietu, úroveň mobility. Snížený bývá jako reakce 

na katabolismus svalových proteinů. 

Urea 

Určuje se hladina v séru. Zvýšená je při hyperkatabolismu, u dehydratace, při poklesu renálních 

funkcí, klesá i s věkem a po významnějším krvácení do gastrointestinálního traktu. 

CRP 

Důležitým ukazatelem hodnocení malnutrice společně s plasmatickými bílkovinami je CRP (C-

reaktivní protein), což je protein akutní fáze zánětu či jiného závažného poškození zdravotního 

stavu, normální hodnota je 1,5 – 5 mg, pokud jeho hodnota stoupá, svědčí to o probíhajícím zánětu, 

nejčastěji bakteriálním. 

Hematologická vyšetření 

Sleduje se absolutní počet lymfocytů, dále pak výskyt jednotlivých forem anémie a podobně. 

Imunologická vyšetření 

Vyšetřují se hladiny imunoglobulínů a reakce na aplikované antigeny (kožní testy). 

 

Existuje celá řada výpočtových metod pro zjištění rizika malnutrice, stejně tak pro diagnostiku 

obezity. Další vzorce složí k výpočtu nutriční potřeby organismu. V následujícím přehledu je výběr 

z diagnostických výpočtových metod: 

 

Body mass index1 (BMI) = index tělesné hmotnosti 

BMI = hmotnost v kg/výška v m2 
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Pokud neznáme hmotnost a výšku pacienta (ideální je pacienta zvážit, změřit) 

Výsledek je potřeba porovnat s následujícími údaji: 

pod 18 (u nemocných pod 20) = podváha 

18 – 25 = optimální hmotnost 

25 – 30 = nadváha  

30 – 40 = obezita, do 35 - 1. stupeň obezity, od 35 do 40 - 2. stupeň obezity 

nad 40 = morbidní obezita 

Pokud nelze pacienta zvážit, používáme orientační výpočet: střední obvod paže – 5 = přibližné BMI. 

 

Body mass index2 (BMI) 

Ideální hmotnost: 

Muži: m(kg) = (0,655 x v(cm)) – 44,1 

Ženy: m(kg) = (0,593 x v(cm)) – 38,6 

 

Váhovýškový index (Rohrer) 

RI = m(g) x 100/v3(cm)3 

Norma: muži 1,2 – 1,4, ženy 1,25 – 1,5 

 

Váhovýškový index (Broca) 

m(kg) = v(cm) – 100 

 

Nutriční rizikový index (Buzby) 

NRI = 1,519 + albumin (g/l) + 0,417 x aktuální hmotnost / ideální hmotnost x 100 

nad 97,5 – normální stav nutrice 

83,5 – 97,5 – lehká až střední malnutrice 

pod 83,5 – těžká malnutrice 

Stanovení podílu tuku v těle 

Používají se různé způsoby: 
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Deurenbergova rovnice, kdy podíl tuku = 1,2 x BMI + 0,23 x věk – 10,8 x pohlaví – 5,4 

u mužů dosadit pohlaví 1,0, u žen pohlaví 0 

W/H index, kdy změříme obvod pasu a obvod boků, a určíme poměr mezi těmito dvěma 

hodnotami. Porovnáním výsledků - u žen je rizikový obsah tuku, je-li poměr větší než 0, 85, u mužů, 

je-li poměr větší než 1,0. 

Stanovení obvodu svaloviny paže: Střední obvod paže (v cm) – (0,314 x tloušťka kožní řasy nad 

tricepsem v cm) 

Přiměřená svalová hmota: Muži 28 – 25 cm, ženy 22 – 20 cm 

Hraniční svalová hmota: Muži 22,5 – 19,5 cm, ženy 17,5 – 15,5 cm 

Vyčerpaná svalová hmota: Muži 17 – 11 cm, ženy 13 – 9 cm 

 

Na základě provedených šetření, kdy je velmi vhodné kombinovat různé diagnostické metody, se 

finálně vysloví lékař ke komplexnímu hodnocení stavu výživy. Malnutrice má své projevy v narušení 

činnosti celé řad orgánových soustav. 

 

Klinický obraz organismu při malnutrici 

Zasažena je řada tělesných funkcí a metabolických pochodů. Projevy malnutrice jsou patrné 

především v těchto orgánových systémech: 

 

Kardiovaskulární systém 

Snižuje se hmotnost aktivní svalové hmoty myokardu, proto se sníží následně kontraktilita a srdeční 

výdej. Může dojít až k extrémní situaci – srdeční insuficienci, která je zahrnuta pod obrazem 

kardiomyopatie. 

 

Respirační svalstvo 

Bílkoviny této svaloviny jsou spotřebovávány ke krytí energetických potřeb organismu. Proto jsou 

slabé dýchací svaly příčinou nedostatečné ventilace. Může dojít až ke chronické hypoventilaci 

s hypoxií. Povrchní dýchání vede k atelaktáze (neschopnost plíce roztáhnout se, nevzdušnost plíce) 

se stagnací bronchiálního sekretu, který je příčinou plicní infekce. Tato má těžký průběh z důvodu 

oslabení imunity.  
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Imunitní systém 

Z důvodu oslabení imunity, je potlačena buněčná i humorální složka, mají infekce závažnější průběh. 

Objevuje se nedostatečná reakce organismu na konvenční terapii. 

 

Gastrointestinální trakt 

Snížená motilita. Zpomalená obnova střevního epitelu je příčinou poškození resorpční úlohy 

tenkého střeva. Střevní bariéra je oslabená, proto pronikají do krevního oběhu baktérie a dochází 

tak skeptickým komplikacím. 

 

Krev 

Klesají koncentrace sérových proteinů, snižuje se jejich onkotické působení (vážou na sebe tekutiny) 

a tekutiny vnikají do intersticia (vmezeřená tkáň orgánů). Je snížena hladina albuminu, proto je 

snížena transportní funkce krve – některé hormony, enzymy, mediátory a léčiva se nemohou 

navázat na bílkovinný nosič a být transportována na místo určení. Vyšší volné frakce pak vedou ke 

zvýšení nebo jinému nepredikovatelnému účinku léčiv. Naproti tomu látky ve formě malých 

molekul, pokud nejsou navázány na albumin, snadno prostoupí glomerulární membránou a uniknou 

močí. Sníží se tedy efekt jejich účinku. 

 

Tělesná aktivita 

V důsledku postižení kardiovaskulárního systému a respiračního svalstva dochází k oslabení 

kosterního svalstva a následnému snížení mobility, až k imobilitě. 

 

Postižení reparačních pochodů 

Objevuje se zhoršené hojení ran. Operační rány se hojí „per secundam“. Snáz se tvoří dekubity. 

Fraktury jsou reparovány nekvalitní nově tvořenou kostní tkání. 

 

 

Náš organismus funguje jako termodynamický systém, který ze stravy získává energii, a to 

z chemických vazeb látek právě ve stravě obsažených. Tuto získanou energii pak přeměňuje na 

mechanickou, elektrickou a tepelnou energii podle svých potřeb. 
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Lidé již v pravěku znali význam výživy a tušili určité souvislosti mezi jejími jednotlivými složkami a 

například chorobami či jejich léčbou. Ve starověku již vznikaly různé dietní doporučení vztahující se 

ke konkrétním nemocem. Lidé se tak snažili složením stravy pozitivně ovlivnit své zdraví. 

Teprve začátkem 20. století vycházejí první studie o tom, že podvyživení chirurgičtí pacienti mají 

daleko vyšší riziko mortality a pooperačních komplikací než pacienti, kteří podstoupí operaci 

v dobrém nutričním stavu. Tehdy (před 1. světovou válkou) však byly možnosti, jak ovlivnit 

malnutrici velmi malé, parenterální a enterální výživa neexistovala.  

V 60. létech minulého století byly zveřejněny alarmující výsledky studií, které se věnovaly výskytu 

malnutričních pacientů v nemocnicích. Zjistilo se, že u hospitalizovaných pacientů je malnutrice 

přítomna v 20 – 80%! Současně narůstaly poznatky o patologických procesech, které ovlivňují 

získávání energie v průběhu onemocnění a podstatně modifikují i proces ukládání a mobilizaci 

energetických zdrojů.  

Dnes máme díky teoretickému, technologickému i klinickému rozvoji k dispozici širokou škálu 

prostředků, jak diagnostikovat a ovlivnit poruchy výživy, především malnutrici a obezitu. Přes 

všechen pokrok ale i v současné době zůstává například právě malnutrice stálým a velkým 

problémem i v rozvinutých evropských státech. 

Důsledky poruch výživy jsou často dramatické a tragické. Malnutrice vede k oslabení svalové síly, 

k poruše imunity, k poruše hojení ran a střevních anastomóz. Podvyživení pacienti jsou pak daleko 

častěji náchylnější k dekubitům, rozpadu ran či břišním komplikacím. Je zde vyšší riziko infekčních i 

neinfekčních komplikací. Oslabení svalové síly dýchacích svalů napomáhá vzniku 

bronchopneumonie a tromboembolické choroby, častěji se vyskytuje katétrová sepse. Celkové 

oslabení imunity může gradovat až ke vzniku sepse organismu a k exitu nemocného. 

Pro všechny, kteří se dostanou ve své praxi do styku s oblastí výživy, to znamená, že je potřeba tuto 

problematiku pochopit a pak ji účelně ovlivnit ve prospěch nemocného.  

Malnutrice je komplexní problém, který postihuje více orgánů či orgánových systémů. Proto je 

vhodné diagnostikovat ji pomocí kombinace různých metod. V současné době je činěn velký tlak na 

zdravotnická zařízení, aby nutriční screening (vyhledávání) patřilo mezi základní složky 

dokumentace každého pacienta. Výživa musí patřit k veličinám, které se pravidelně hodnotí. Jde o 

aktivní vyhledávání malnutričních pacientů nebo pacientů ohrožených vznikem malnutrice. Je 

úkolem lékaře i sestry, aby se už od vstupního vyšetření zaměřili na možné poruchy výživy a aktuální 

nutriční stav. 
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