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Nutriční vlastnosti MM a fortifikace 

Motto I: „mateřské mléko je nutričně a minerálově 
insufficientní v zajištění positivní dusíkové 
bilance, růstu a mineralizace kostí novorozenců 
s velmi nízkou porodní hmotností“ 

 

Motto II: „výživa suplementovaným (fortifikovaným) 
mateřským mlékem je dominantní formou 
perorální nutrice nezralých a hypotrofických 
novorozenců“ 

 

http://www.photo-sensation.com/Babies.htm
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Nutriční vlastnosti MM a fortifikace 

Motto III: „ani suplementace MM komerčně 

dostupnými fortifikáty nezajistí spolehlivě růstové 

a nutriční charakteristiky, srovnatelné s 

intrauterinním vývojem ve III. trimestru„ 

 

Motto IV: „řešením může být aditivní dodávka 

proteinů do MM či formule – ESPGHAN 2010“ 

http://jmelee.typepad.com/photos/newborn_alex_photo_galler/cover-image-Alex week 1 01.jpg
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Formulace doporučení 

ESPGHAN (European Society for Peadiatric 

Gastroenterology, Hepatology and Nutrition) 

AAP Committee of Nutrition 

LSRO (Life Sciences Research Office of the 

American Society for Nutritional Sciences) 

CRCT (Cochrane Register of Clinical Trials)  

národní doporučení 

randomizované studie 

empirie 
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Enteral Nutrient Supply for Preterm Infants: 

Commentary From the European Society for 

Paediatric Gastroenterology, Hepatology, and 

Nutrition Committee on Nutrition 
 

Journal of Pediatric Gastroenterology and Nutrition 50:1–9 # 2010 by European Society for 

Pediatric Gastroenterology, Hepatology, and Nutrition and North American Society for 

Pediatric Gastroenterology, Hepatology, and Nutrition 
 

Doporučení se týkají: 

-tekutiny 

-energie 

-proteiny 

-karbohydráty 

-tuky 

-esenciální mastné kyseliny 

-kalcium, fosfor 

-vitamin D 

-železo 

-probiotika 

-prebiotika 
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Recommended intakes for macro- and 

micronutrients expressed  per mg/kg/day   

and per 100 kcal 
 

Min–max                                Per kg/ day                         Per 100 kcal 

Fluid, mL                                135–200 

Energy, kcal                           110–135 

Protein, g <1 kg BW       4.0–4.5                        3.6–4.1 

Protein, g 1–1.8 kg BW  3.5–4.0                        3.2–3.6 
Lipids, g (MCT <40%)            4.8–6.6                               4.4–6.0 

Carbohydrate, g                     11.6–13.2                           10.5–12 

Sodium, mg                            69–115                               63–105 

Potassium, mg                       66–132                               60–120 

Chloride, mg                          105–177                              95–161 

Calcium salt, mg                    120–140                             110–130 

Phosphate, mg                       60–90                                 55–80 

Magnesium, mg                      8–15                                  7.5–13.6 

Iron, mg                                  2–3                                    1.8–2.7 
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Intrauterinní charakteristiky růstu 

průměrné hmotnostní přírůstky ve III. trimenonu 

cca 15-25g/den 

 

knemometricky zjištěné charakteristiky růstu do 

délky – nejméně 0,43 mm/den u dlouhých kostí 

končetin 
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Stav nutrice plodu ve III trimestru 

Tuky – během 60% trvání gravidity je 
vychytávání lipidů fetem minimální, energetický 
metabolismus fetu ve III. trimestru není lipid 
dependentní 

Cukry – utilizace glukozy plodem za nízkých 
hladin inzulinu, transplacentární transport cukrů 
plně závislý na hladině cukrů v séru matky 

Proteiny – přísun do cirkulace fetu vyšší, než by 
odpovídalo inkorporaci do tkání, proteiny 
využívány jako zdroj energie – vyšší hladina 
močoviny 
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Proteiny  

   přísun AMK do cirkulace plodu ve III  a 
trimestru zajišťuje zejména energ. 
potřebu, cca 50% objemu AMK 
oxidováno a využito jako energ. 
substrát 

 

   relativně vysoká hladiny urey u plodů je 
indikátorem vysokého obratu AMK 

   (Ziegler EE Ann.Nutr.Met. 2011;58, 8-18) 
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Postnatální výživa NNPH 

obecné pravidlo – zajistit nutriční požadavky 
do takové míry (kvalitativně i kvantitativně), 
aby růst a složení tkání kopírovaly vývoj plodu 
ve III. trimestru 

tento požadavek nelze zajistit výživou 
nefortifikovaným MM, ale pouze 

a) fortifikovaným MM 

b) speciálními formulemi 

c) kombinací obou typů výživy 

d) u ELBWI a části VLBWI navíc AMK 
supplementací 

http://www.cs.utexas.edu/users/aibrahim/pictures/Ayah-Newborn 012.jpg
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Ann Nutr Metab 2013;62(suppl 3):8–14 Human 

Milk and the Premature Infant by Jatinder Bhatia 
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Složení MM 

složení mléka matek, které porodily předčasně je 
enormně variabilní ve složce tuků a proteinů 

obsah proteinů v mléce matek předčasně porodivších je 
vyšší ihned po porodu, po 2-3 týdnech je složení 
identické s mlékem ostatních matek 

matky předčasně porodivší – proteiny 1,1 – 3,5g/100ml 
(median 1,9), tuky 1,0 – 14,6g/100ml (median 3,8) 

    výrazná variabilita obsahu živin - intra i interindividuální 

 

není výrazný rozdíl v obsahu živin u matek, rodících 
předčasně v různých gest. týdnech cca do 34 TG 
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Fortifikace MM – složení fortifikátů 

všechny fortifikáty obsahují 

- proteiny (syrovátka, kasein), proteiny hydrolyzované i 
intaktní 

- cukry (většinou glukosové polymery, škroby – dextriny, 
někdy laktosu v omezeném objemu) 

- minerály (Ca, P, Na....) 

- stopové prvky 

- vitaminy 

- nukleotidy 

- někdy tuky (v minimálním objemu) 
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Složení MM a fortifikátů 

 
Nutrients             Units           Mature HM   FM 85                     S-26 HMF          Enfamil HMF       Nutricia BMF 

Amount added to 100 ml HM                       5 g = 1 scoop                4 g = 2 sachets         3.86 g = 4 sachets    4,2= 2 sachets 

Energy               kJ/kcal          290/70            75/18                       61/15                  59/14                   42/10 

Protein               g                    1.3                  0.7                          1                          0.7                       1,2 

CMP                                                               Hydrolysed     Intact                   Intact                   Hydrolysed 

Whey                 %protein                              100                        100                       60                        60 

Fat                      g                    4.2                  0.015                  0.15                     < 0.10                  0.15 

COH                  g                     7.4                  3.6                         2.3                        2.7                       2 

Lactose              %COH           80                   0                            15                         45                        0 

Sodium              mmol              0.6                 1.2                          0.8                       0.3                         0.3 

Potassium          mmol              1.5                 0.3                          0.7                       0.4                         0.1 

Calcium             mmol              0.9                 1.3                          2.3                       2.2                        1.5 

Phosphorus        mmol              0.5                 1.1                          1.5                       1.4                         1.3 

Vitamin supplemented                                    No                          Yes                      Yes                       Yes 
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Typy a způsoby fortifikace 

A) na basi kravského mléka  

B) mateřského mléka 

   (Prolacta – velmi nákladná, v USA na 1 dítě s 
PH do 1000g zvyšuje náklady hosp. o 7-10 tis. 
US$) 

prášková do MM (dobře tolerovaná, neeliminuje 
objem dodávaného MM) 

liquidní do MM (snižuje objem dodaného MM) 
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Obecná pravidla fortifikace MM 

zahájení při p.o. příjmu cca 80-100mlMM/kg/den 

multinutričním fortifikátem ( Tillman, Brandon, J. of Perinatol 2012 

– Evaluation of human milk fortification from the time of first feeding – bez efektu na 

růstové parametry při propuštění, jediným efektem nižší hladiny ALP, dobře 

tolerováno ) 

ukončení  ?? – při dosažení určité hmotnosti?, 

při ukončení hospitalizace ?, dle 

antropometrických parametrů ?(zintenzivňovat, 

pokud přírůstky pod 15g/kg/den), při dosažení 

plného kojení?, do 52 postkoncepčního týdne?  
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Minerály v MM a fortifikátech 
nefortifikované MM – výrazně minerálně deficitní pro 
VLBWI a hypotrofické děti 

VLBWI krmené nefortifikovaným  MM – častější 
osteopenie nezralých, u dětí s PH pod 1000 g více než 
50% má osteopenii při krmení nefortif. MM (lab. 
hyperkalciurie, hypofosfatemie, elevace ALP) 

děti, narozené mezi 26. – 32 t.g. k zajištění 
mineralizace kostí potřebují cca 160 – 200mg 
Ca/kg/den a 70 – 120 mg P/kg/den 

 

 

 
RigoJ et al. Acta Paediatrica.2007;969-974  

Moyer-MileurL J. Pediatrics 2008;28:432–437. 

KislalF, DilmenU. Pediatrics International 2008;50:204–207 

Wagner C, Greer F. Section on Breastfeeding and Committee on Nutrition. AAP. 
Pediatrics 2008;122:1142. 
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Minerály v MM a fortifikátech 

Ca a P jsou významně dodávány plodu ve III. trimestru, 

MM matek předčasně narozených dětí má již za 3-4 

týdny po porodu stejný obsah minerálů jako mléko 

matek, porodivších v termínu 

výpočty – MM obsahuje 260 mg/l Ca a 140 mg/l P, při 

zajištění přísunu 200ml MM / kg/den dostane dítě 

maximálně 50mg /kg/den Ca, při předpokládané 

absorpci asi 60% VLBWI dostane přibližně 1/3 

intrauterinního objemu minerálů 

Ca a P nutno dodat v biologicky nejdostupnější formě – 

calcium glukonát a calcium glycerolfosfát 
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0

2

4

mmol

Denní dodávka minerálů ve III. 

trimestru a postnatálně

Calcium

Fosfor

Calcium 3,5 1,6

Fosfor 2,5 1

III.trimestr 200ml/kg 
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Závěry ( Kuschel, Harding 2004 ) 

 
Proteinová supplementace mateřského mléka u nezralých 

novorozenců vede ke: 
- zvýšení hmotnostních přírůstků  (průměr 3.6 g/kg/den, 95% CI 2.4 - 

4.8 g/kg/den ) 

- urychlení lineárního růstu (průměr 0.28 cm/týden, 95% CI 0.18 - 0.38 

cm/týden)  

- urychlení růstu obvodu hlavy (průměr 0.15 cm/týden, 95%CI 0.06 - 

0.23 cm/týden). 

 

Hladiny urey jsou zvýšeny (průměr o 1.0mmol/l, 95% CI 0.8 - 1.2), ale 

zůstávají v mezích definované normy.  

 

Vzhledem k nedostatečnému počtu studií a randomizovaných dětí se 

nelze vyjádřit k dlouhodobým efektům proteinové supplementace, stejně 

jako k případným nežádoucím účinkům této supplementace. 
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J.Bhatia, Journal of Perinatology (2007) 27, S71–S74 
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Lemons JA, Moye L, Hall D, Simmons M: Differences in 

composition of preterm and term human milk during early 

lactation. Pediatr Res 2002; 16: 113–117. 
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Growth and neurological outcome in ELBW preterms fed with human 

milk and extra-protein supplementation as routine practice: do we 

need further evidence? Biasini A, Marvulli L.  

J.of Mat Fet.Med.2012;25,72-74   

 
novorozenci 23-32 t.g., PH 580-1250g 

dvě skupiny, fortifikované MM, 1 skupina extra protein, 
celkově 4,8g/kg/den, kontrolní 3,5 g/kg/den 

benefit proteinové supplementace prokázán u skupiny 
dětí mezi 23-30 t.g, PH 580-980 g 

statisticky významný profit – růst v průběhu 
hospitalizace, obvod hlavy a lineární růst ( p 0,02– 0,04 ) 

sledování MDI ve věku 3,6 a 9 měsíců po propuštění – 
extra protein skupina vyšší index p 0,04 
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Proteinový fortifikát Nutricia 
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Proteiny 
postnatální potřeba dodávky proteinů ELBWI a VLBWI reflektuje 
inkorporaci do tkání, energetické potřeby a ztráty 

 

doporučení ESPHGAN: 

a) výzkumná data (Ziegler 2007, teoretická postnatální potřeba 
aminokyselin) 

b) empirické údaje (4 randomizované studie, zejména Tsang 2005, 
Kashyap 2007) – lineární závislost antropometrických parametrů 
u VLBWI na dodávce proteinů ihned postnatálně až do dávky 
4,5g/kg/den, při této dodávce normální hladiny albuminu a 
prealbuminu, minimální a statisticky nevýznamná elevace urei 

 

Hlavní závěr: již nepatrný deficit v postnatální dodávce proteinů 
může způsobit opoždění růstu (alespoň po dobu 
hospitalizace), zatímco přísun proteinů až do dávky 
5g/kg/den neměl zřetelné vedlejší efekty 
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Teoretické možnosti proteinové 

supplementace 

A) standardní – přidání definovaného 

množství fortifikátu a supplementa do 

MM  

B)  individualizovaná  

      - cílená (targeted, à la carte) 

      - nastavitelná (adjustable) 
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Targeted supplementace 

založena na analýze obsahu proteinů v MM 

analýza pomocí NIRA (near infrared reflectance 

analysis) L Corvaglia, B Battistini Near-infrared reflectance 

analysis to evaluate the nitrogen and fat content of human milk in 

neonatal intensive care units  Arch Dis Child Fetal Neonatal Ed 

2008;93:F372-F375  

relativně nákladná metoda, ale jediná přesná 

moderní analyzátory dávají výsledek do 1-10 

minut, vzorek 1-5ml MM, kvantitativní i 

kvalitativní analýza, další látky – především tuk 

http://fn.bmj.com/search?author1=L+Corvaglia&sortspec=date&submit=Submit
http://fn.bmj.com/search?author1=L+Corvaglia&sortspec=date&submit=Submit
http://fn.bmj.com/search?author1=B+Battistini&sortspec=date&submit=Submit
http://fn.bmj.com/search?author1=B+Battistini&sortspec=date&submit=Submit
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MilkoScan Minor 
 

It provides a  

simple, rapid and accurate analysis of fat, protein, lactose,  
solids-non-fat, total solids and freezing  

point depression in milk, and fat, protein, lactose,  

solids-non-fat and total solids in cream –  

all* from one sample and in one operation.  
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MIRIS Human Milk Analyzer offers a unique opportunity for direct 

determinationof the nutritional content of breast milk. With a small 

sample size of 1-3 ml it is now possible to analyze the composition 

of breast milk for the content of fat, protein, carbohydrates, 

energy and dry matter. Results are obtained within one minute 
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Adjustable supplementace 

používaná více 

založena na sledování parametrů metabolického obratu 
proteinů (oxidace AMK) 

týdenní (i častější) měření hladiny urey 

urea považována za parametr metabolizace AMK 

obtížněji použitelná u ELBWI v prvních 2-3 týdnech 
života (nízká aktivita enzymů cyklu močoviny 
karbamoylfosfát syntetáza) 

předpokládá minimální ovlivnění hladiny urey jinými 
procesy  

Arsanoglu 2006, 2010 – adjustable fortifikace vede k 
signifikantně lepším růstovým parametrům ve skupině 
dětí s PH 600 – 1750g  

http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Karbamoylfosf%C3%A1t_synt%C3%A9t%C3%A1za&action=edit&redlink=1
http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Karbamoylfosf%C3%A1t_synt%C3%A9t%C3%A1za&action=edit&redlink=1
http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Karbamoylfosf%C3%A1t_synt%C3%A9t%C3%A1za&action=edit&redlink=1
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Standardní supplementace 

jednoduchá, ale nejméně přesná 

nepracuje s přesnými daty, nutno vycházet z 

„průměrné“ hodnoty obsahu proteinů v MM 

obecně nejpoužívanější 

riziko jak podhodnocení, tak nadhodnocení 

obsahu proteinů  

lze použít hodnocení hladiny urey a empiricky 

vycházet z dynamiky změn antropometrických 

parametrů, zejména lineárního růstu 
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Proteinový supplement Nutricia 

extensivní hydrolyzát kasein a syrovátka 

poměr 1:1 

další komponenty v minimální míře – cukry 
(50% laktóza), minerály, tuk 

1g supplementa zvyšuje osmolalitu o 33 
mOsmol/l 

v 1g prášku je 0,82 g proteinu – kalkulace 
při výpočtu dodávky 

dávkování – 1g prášku = 2,5ml objemu  
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Ale možná to není tak jednoduché  

Blanco R. Plasma amino acid concentrations during 
aggressive nutritional therapy in ELBW infants. J Peds 
2011;158:543-548 – 2 skupiny ELBW, standardní a 
agresivní proteinová dodávka ( celkem 61 ELBW ) 

9 dětí vysoké sérové hladiny urey a současně hladina 
amoniaku na téměř toxické úrovni  

8 z těchto 9 dětí ve skupině s agresivní proteinovou 
nutricí  

Hay 2010 – mají IUGR mít jiný výživový režim? (horší 
metabolizace proteinů?)  

chybí dostatek prací na sledování efektu fortifikace 
(supplementace) na NEC a jiné komplikace 
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Fortifikace MM a NEC 

fortifikace MM zvyšuje osmolalitu MM, není 

prokázáno, že fortifikace statisticky významně 

zvyšuje incidenci NEC (alespoň závažných 

forem) – Schanler 2005 

 

některé práce prokazují zvýšení incidence 

lehkých forem NEC po přidání fortifikátu, 

nicméně nejedná se o studie randomizované, 

některé z dětí navíc dostávaly osmoticky aktivní 

léky v době podávání fortifikátu – Da Silva 2004 
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Fortifikace a osmolalita 
ideálně fortifikovat každou dávku mléka 

osmolalita MM po přidání fortifikátu 390 – 410 mOsmol/l,  

zvýšení osmolality po přidání fortifikátu vyšší, než 
odpovídá osmolalitě MM +F = amylasa v MM 

amylasa MM relativně resistentní k pasterizaci i nízkým 
TT  

přidání proteinového supplementa zvyšuje osmolalitu 
dávky nad 400 mOsmol/l – doporučení CON AAP – 
nepodávat VLBWI mléko s osmolalitou nad 400 
mOsmol/l 

Ramires 2006 – nejsou exaktní data o zvýšení 
incidence intolerance stravy či NEC u dětí do 1500g 
při podávání stravy s osmolalitou do 450 mOsmol/l 
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Závěr 

fortifikovat vždy při p.o. toleranci  80-100ml MM/kg 

u ELBWI a některých VLBWI dodávka proteinů 

práškové fortifikáty a supplementa 

sledovat hladinu urey, glykemii 

sledovat výskyt event pozdní acidosy 

fortifikaci zintenzivnit v případě, že přírůstky hmotnosti 
nedostatečné, při katabolických stavech 

dávku mléka připravovat vždy čerstvou 
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Fortifikujte  

Výsledky se dostaví!!! 
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