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ABSTRAKT 

Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, Katedra biologických a 

lékařských věd 

Kandidát: Mgr. Lenka Kovářová 

Školitel: PharmDr. Miroslav Kovařík, Ph.D.  

Název rigorózní práce: Asociace fázového úhlu s parametry energetického metabolismu 

u pacientů s CHOPN 

Klíčová slova: Chronická obstrukční plicní nemoc, energetický metabolismus, nepřímá 

kalorimetrie, fázový úhel  

 

Chronická obstrukční plicní nemoc (CHOPN) představuje závažné zánětlivé onemocnění 

s neustále stoupající celosvětovou prevalencí. Vedle charakteristického postižení 

dýchacích cest s progresivním poklesem plicních funkcí, je spojena se vznikem 

významných systémových účinků, které přispívají k závažnosti zdravotního stavu. Kromě 

toho jsou u pacientů s CHOPN pozorovány metabolické změny související s probíhajícím 

systémovým zánětem, zvýšenými respiračními nároky, nevhodnou nutriční podporou a 

farmakoterapií. 

V této práci jsme se zaměřili na zjištění asociace mezi fázovým úhlem (PA), prediktorem 

stavu buněčné hmoty, získaným metodou bioimpedanční analýzy a parametry 

energetického metabolismu, k jejichž stanovení jsme použili indirektní kalorimetrii. 

Celkem bylo vyšetřeno 50 pacientů se stabilní fází CHOPN, kteří byli rozděleni podle 

pohlaví a naměřeného PA s hraniční hodnotou 5.  

U skupiny s PA < 5 jsme pozorovali signifikantně nižší naměřené hodnoty tělesné 

hmotnosti, BMI a povrchu těla. Trend snížených hodnot jsme u této skupiny zaznamenali 

také v případě spotřeby O2 a výdeje CO2. Vyhodnocení indirektní kalorimetrie odhalilo 

probíhající hypermetabolismus u 82 % pacientů s PA < 5  a 73 % pacientů s PA > 5. U 

obou skupin převažovala utilizace lipidů, nicméně signifikantní rozdíly jsme sledovali 

v absolutních i relativních hodnotách utilizace proteinů.  Závěrem jsme zjistili pozitivní 

korelaci mezi PA a spotřebou O2, výdejem CO2, klidovým energetickým výdejem a 

utilizací proteinů.  
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ABSTRACT 

Charles University, Faculty of Pharmacy in Hradec Králové, Department of Biological and 

Medical Sciences 

Candidate: Mgr. Lenka Kovářová 

Supervisor: PharmDr. Miroslav Kovařík, Ph.D. 

Title of thesis: Association of phase angle with parameters of energy metabolism in 

patients with COPD 

Keywords: Chronic obstructive pulmonary disease, energy metabolism, indirect 

calorimetry, phase angle  

 

Chronic obstructive pulmonary disease (COPD) is a serious inflammatory disorder with 

constantly rising global prevalence. In addition to the characteristic irritation of 

respiratory tract with a progressive decline in pulmonary function, it is associated with 

significant systemic effects that contribute to the severity of the health condition. 

Moreover, metabolic changes related to ongoing systemic inflammation including 

increased respiratory demands, inappropriate nutritional supplementation and 

pharmacotherapy are observed in patients with COPD.  

In this work we focused on finding the association between phase angle (PA), the cell 

mass predictor obtained with bioelectrical impedance analysis and parameters of 

energy metabolism determined by indirect calorimetry. In total, 50 patients with a 

stable COPD were analysed, who were further divided by gender and measured PA with 

a limit value of 5. 

In group with PA < 5, we observed significantly lower body mass, BMI and body surface. 

We also recorded the trend of decreasing values for O2 consumption and CO2 

production. The evaluation of indirect calorimetry revealed ongoing hypermetabolism 

in 82 % of patients with PA < 5 and 73 % of patients with PA > 5. In both groups, the fat 

utilization was predominant, however, we observed the significant differences in 

absolute and relative values of protein utilization. Finally, we found a positive 

correlation among PA and O2 consumption, CO2 production, rest energy expenditure 

and utilization of proteins. 
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1. ÚVOD 

Chronická obstrukční plicní nemoc (CHOPN) představuje v posledních letech jednu 

z nejvýraznějších příčin morbidity a mortality. V celosvětovém měřítku je dle WHO 

dokonce považována za 4. nejčastější příčinu úmrtí a předpokládá se, že její význam v roli 

ohrožení zdraví obyvatel nadále poroste v důsledku stoupající inhalační zátěže a stárnutí 

světové populace. Prevalence tohoto onemocnění je trvale na vzestupu také v České 

republice, v současné době se odhaduje výskyt přibližně u 8 % osob. CHOPN výrazným 

způsobem ovlivňuje kvalitu života nemocného, často vede k invalidizaci a předčasnému 

úmrtí. Na základě výsledků posledních studií lze toto onemocnění považovat také za 

prekancerózu [1].  

CHOPN je primárně onemocněním plic, vyjádřené postupným rozvojem bronchiální 

obstrukce, má však i významné systémové následky. Mimoplicně jsou ovlivněny zejména 

muskuloskeletární a kardiovaskulární systém a horní dýchací cesty [2].  

Studie prokázaly, že až třetina pacientů trpí malnutricí související se zvýšenou 

mortalitou. Metabolické změny, především zvýšené energetické nároky jsou jednou 

z příčin úbytku hmotnosti a svalové hmoty. Dysfunkce a ztráta kosterních svalů se 

manifestují poklesem svalové síly, sníženou mobilitou a potřebou ventilační podpory [3]. 

Ovlivnění nutričního stavu, a tedy samotného metabolismu, je proto důležitým faktorem 

komplexní péče o pacienty s CHOPN. 
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2. CÍL PRÁCE 

Cílem této rigorózní práce bylo zhodnotit souvislost mezi naměřenými hodnotami 

fázového úhlu stanovenými bioimpedanční analýzou (BIA) a jednotlivými 

charakteristickými parametry energetického metabolismu, zejména klidového 

energetického výdeje (REE), u pacientů trpících chronickou obstrukční plicní nemocí. 
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3. TEORETICKÁ ČÁST  

3.1 Chronická obstrukční plicní nemoc 

Dle Globální iniciativy pro chronickou obstrukční plicní nemoc (GOLD) je CHOPN časté 

onemocnění, kterému lze předcházet a léčit jej. Je charakterizováno perzistentními 

respiračními symptomy a omezením průtoku vzduchu v důsledku abnormalit v dýchacích 

cestách či alveolech, zpravidla způsobených významnou expozicí škodlivým částicím 

nebo plynům. Jedná se o postupně progredující onemocnění, které je u velké části 

pacientů spojeno s dalšími souběžnými patologickými stavy výrazně ovlivňujícími kvalitu 

života postiženého [4].  

3.1.1 Rizikové faktory 

Exacerbace CHOPN je výsledkem komplexní interakce mezi negativními vlivy vnějšího 

prostředí a genetickými faktory jedince, tzv. faktory hostitele. Na vzniku a progresi 

onemocnění se tak v největší míře podílí nadměrné vystavení tabákovému kouři, a to 

v podobě aktivního a pasivního kouření. Výrazný iritační podíl má znečištěné ovzduší a 

k další progresi také přispívá expozice prachu a výparům chemikálií v pracovním 

prostředí [4].  

Důležitou roli při predikci vzniku CHOPN hraje samotný vývoj plic během prenatálního, 

ale i postnatálního věku. K faktorům, které tento proces ovlivňují, počítáme průběh 

těhotenství, porodní hmotnost, závažné infekce dýchacího ústrojí prodělané během 

raného dětství a expozici pasivnímu kouření, které mohou ovlivnit funkčnost plic a 

četnost a průběh respirační potíží v dospělosti [5]. V neposlední řadě souvisí se vznikem 

CHOPN hyperreaktivita průdušek, která je příznačná pro pacienty s astmatem [6]. 

Dědičný nedostatek cirkulujícího inhibitoru serinových proteáz, alfa-1 antitrypsinu 

(AATD) je nejlépe prozkoumaným genetickým predispozičním determinantem. Defekt 

AATD se však týká pouze malého procenta populace s diagnostikovaným CHOPN [7]. 

Mezi další diskutované faktory patří věk a pohlaví osoby. Dřívější studie uváděly 

zvýšenou prevalenci u mužské populace, avšak data z posledních let prokázaly, že výskyt 

u obou pohlaví je téměř vyrovnaný. Není zcela zřejmé, zda také stárnutí populace souvisí 
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se vznikem CHOPN, neboť strukturální změny na plicích jsou zcela běžné ve vyšším věku, 

stejně jako s věkem zvýšené vystavení osoby rizikovým faktorům [4].  

3.1.2 Etiopatogeneze 

Patologické změny charakteristické pro CHOPN postihují centrální a periferní dýchací 

cesty, plicní parenchym a plicní cévní systém. Tyto změny jsou následkem chronického 

zánětlivého procesu, který je vyvolán působením vdechovaných škodlivých a dráždivých 

plynů a částic do plic (viz Tabulka 1). K zásadním složkám patogeneze řadíme působení 

oxidačního, nitrosačního a karbonylového stresu a dysbalanci mezi proteázami a 

antiproteázami [4].  

Oxidanty a volné radikály jsou generovány při vdechování cigaretového kouře 

zánětlivými buňkami, především aktivovanými makrofágy a neutrofily. Navíc se u 

pacientů s CHOPN vyskytuje geneticky zapříčiněný nedostatek antioxidačních látek. 

Nadbytek oxidancíí poškozuje makromolekuly, vede k uvolnění prozánětlivých 

mediátorů a dalších reaktivních oxidantů a také k inaktivaci ochranných proteáz [8]. 

Dochází tak k poškození plicních struktur, zejména destrukci pojivové tkáně plicního 

parenchymu. Zmíněné oxidační mechanismy se podílí i na systémových dopadech 

tohoto onemocnění [9]. 

Během zánětlivého procesu dochází v centrálních dýchacích cestách k hyperplazii 

pohárkových buněk, dysfunkci řasinek, hypertrofii hlenových žlázek a fibróze hladké 

svaloviny zapříčiňující výraznou tvorbu a modifikaci hlenu a kašel (chronická 

bronchitida). Dominantním typem buněk infiltrujících se do sliznice jsou makrofágy, T-

lymfocyty a malé množství neutrofilů a eozinofilů [10]. 

V periferních cestách probíhá obdobný typ zánětu, na kterém se účastní především 

makrofágy a T-lymfocyty. Dochází k postupné stenóze až obturaci bronchiol na základě 

zesílení jejich stěny, ztrátě elasticity a fibrotických změn (chronická bronchiolitida). 

Důsledkem těchto procesů se zvyšuje odpor v dýchacích cestách [10].  

Poškození plicního parenchymu zahrnuje destrukci sept plicních sklípků (alveol) bez 

jejich vazivové přeměny a následné trvalé zvětšení dýchacích prostor distálně od 

terminálních bronchiolů, které označujeme jako plicní emfyzém (rozedma). Dochází tak 
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k retenci vzduchu v plicích a plicní hyperinflaci, kdy pacient není schopen plně 

vydechnout a také ke snížení plochy, na které může docházet k výměně dýchacích plynů. 

Důsledkem výše popsaných procesů dochází k progresi dušnosti a omezení výkonu 

pacientů [4].  

Remodelace plicních cév je způsobena endoteliálním poškozením, zesílením intimy a 

postupným ukládáním vaziva. Strukturální změny v dýchacích cestách spojené 

s nerovnoměrností mezi ventilací a perfuzí způsobují poruchu výměny plynů, což 

vyvolává hypoxemii (nízkou koncentraci kyslíku v krvi) a hyperkapnii (zvýšení parciálního 

tlaku oxidu uhličitého v arteriální krvi). Následkem je vazokonstrikce v plicních 

cévách, zvýšení plicního cévního tlaku a vznik plicní hypertenze zatěžující pravou 

polovinu srdce. Ta se na zátěž adaptuje zvětšením svaloviny a postupně dochází 

k selhávání tohoto tzv. plicního srdce (cor pulmonale), což je jedna z nejčastějších příčin 

úmrtí pacientů s CHOPN [11]. 

 

Tabulka 1: Úplný přehled zánětlivých změn a jejich lokalizace 

Převzato z [10] 
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3.1.3 Klinická manifestace 

Dušnost, ztížené dýchání s pocitem dechové tísně, je nejvýraznějším prvkem CHOPN. 

V počátečních fázích se nejprve objevuje pozátěžová dušnost spojená se sníženou 

tolerancí výraznější fyzické námahy. Postupně však vlivem progradace onemocnění 

postihuje pacienta také během běžných denních fyzických aktivit a následně i ve fázi 

klidové [12].  

Přítomnost kašle doprovázeného expektorací sputa po dobu tří měsíců během jednoho 

roku vyskytující se nejméně ve dvou po sobě navazujících letech je příznakem probíhající 

chronické bronchitidy a častým doprovodným symptomem osob s CHOPN. Problémem 

může být velké množství sputa vykašlávaného z dýchacích cest, které je charakteristické 

pro pacienty s bronchiektázií či jeho purulentní charakter svědčící o bakteriální infekci. 

Nicméně chronická expektorace se nemusí vůbec objevit [13]. 

Pro nemocné s emfyzémem je typický soudkovitý hrudník, tedy hrudník v inspiračním 

postavení, způsobený plicní hyperinflací. CHOPN se dále vyznačuje prodlouženým 

výdechem doprovázeným zvukovými fenomény a špulením úst objevující se hlavně 

během zátěže. Výdech je pro pacienty namáhavý, pomáhají si při něm zapojením 

pomocných výdechových svalů. Vyskytují se pocity stažení na hrudníku a blíže 

nespecifikovaný pocit únavy se svalovou slabostí [13].  

K dalším výrazným příznakům řadíme hmotnostní úbytek, anorexii a v pokročilejších 

fázích nemoci se objevují malnutrice a kachexie, projevující se úbytkem svalové i tukové 

tkáně a celkovou sešlostí organismu. Pacienti často trpí problémy psychického rázu jako 

jsou úzkost či deprese, jejichž zanedbání může zásadně zhoršit jejich zdravotní stav [4].  

Jak již bylo zmíněno, CHOPN přesahuje svými následky i mimo plíce. Některé z vzniklých 

přidružených onemocnění mohou být na CHOPN nezávislé, jiné se mohou postupně 

vyvinout jeho příčinou. Mezi systémové komplikace a komorbidity, které mohou mít 

signifikantní vliv na prognózu nemoci patří plicní hypertenze související s postupným 

přetížením a selháním pravého srdce, vyšší riziko vzniku plicního karcinomu, 

kardiovaskulární onemocnění, metabolický syndrom, diabetes mellitus, poruchy 

endokrinních funkcí, pneumonie, osteoporóza a vředové choroby [4]. 
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Průběh onemocnění je značně variabilní a může být ovlivněn akutními exacerbacemi 

způsobenými respiračními infekcemi, zvýšenou expozicí škodlivým látkám, teplotními 

vlivy, přerušením léčby nebo komorbiditami. Pro exacerbaci je typické zhoršení plicních 

funkcí a prodloužení exspiria s charakteristickými spastickými fenomény. Změna 

intenzity kašle a množství a charakteru sputa přesahující obvyklé každodenní potíže jsou 

dalšími doprovodnými příznaky. U pacientů se může nově objevit centrální cyanóza nebo 

periferní otoky jako důsledek pravostranného kardiálního selhávání. Každá prodělaná 

exacerbace nepříznivě ovlivňuje kvalitu života a prognózu pacienta [14]. 

 
3.1.4 Klasifikace CHOPN 

Pohled na klasifikaci CHOPN a s tím úzce spojenou strategii pro léčbu a diagnostiku se 

během posledních let mění. Z počátku byla tíže onemocnění klasifikována především dle 

stupně bronchiální obstrukce, a to na základě hodnoty usilovně vydechnutého objemu 

za první sekundu (FEV1). Jednotlivé symptomy a komorbidity provázející toto 

onemocnění jsou však i u pacientů se stejným stupněm bronchiální obstrukce značně 

rozdílné. Proto byl parametr FEV1 označen za nedostatečný prediktor stavu a zatížení 

pacienta, což si vyžádalo potřebu nové metodiky. Strategie pro diagnostiku a 

individuálnější léčbu se tak dle Globální iniciativy pro chronickou obstrukční nemoc 

(GOLD) postupně aktualizovala a na základě posledního revidovaného dokumentu této 

mezinárodní iniciativy bylo původní rozdělení do čtyř diagnosticko-léčebných kategorií 

ABCD dále upřesněno (viz Obrázek 1). Kromě míry bronchiální obstrukce byly 

zohledněny také míra symptomů a výskyt akutních exacerbací. Zařazování do 

jednotlivých kategorií musí vždy probíhat ve stabilní fázi onemocnění [15].  
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Obrázek 1: Klasifikace CHOPN dle doporučení České pneumologické a ftizeologické 
společnosti, která vychází z mezinárodní iniciativy GOLD a je doplněna o hledání 
dominujících fenotypů 

Převzato z [13]; 1. stupeň post-BDT FEV1 80 % náležitých hodnot, 2. stupeň dle post-BDT FEV1 50-80 % 

náležitých hodnot, 3. stupeň dle post-BDT FEV1 30-50 % náležitých hodnot, 4. stupeň dle post-BDT FEV1 

30 % náležitých hodnot  

AE – akutní exacerbace; CAT – komplexní test hodnocení příznaků CHOPN; post-BDT FEV1 – 

postbronchodilatační hodnota usilovně vydechnutého objemu za první sekundu 

 

Současné doporučení České́ pneumologické́ a ftizeologické́ společnosti (ČPFS) na rozdíl 

od strategie GOLD dále doporučuje rozlišovat klinické fenotypy, tzv. kombinace znaků, 

které odlišují jednotlivé skupiny pacientů. Vymezením těchto charakteristických rysů 

onemocnění lze pacienty s určitými symptomy, komorbiditami, počty exacerbací, 

rychlostí progrese onemocnění a dalších stratifikovat do šesti fenotypických podskupin 

(fenotyp bronchitický, emfyzematický, plicní kachexie, opakovaných exacerbací, 

s bronchiektáziemi, s astmatem) a zlepšit tak určení prognózy, a především poskytnout 

individualizovanou cílenou léčbu [12]. 

 

 

 

 

 



16 
 

3.1.5 Diagnostika 

Základní diagnostika CHOPN se opírá o určení přítomnosti rizikových faktorů a stanovení 

klinických příznaků a potíží pacienta. V počátečních stádiích onemocnění však nejsou 

výsledky fyzikálního vyšetření ani dýchacích funkcí příliš zřetelné, a proto je náročné 

pacienty zachytit. Každá osoba s vysloveným podezřením na CHOPN by se měla podrobit 

funkčnímu spirometrickému vyšetření plic, které slouží k hodnocení stupně poškození 

funkcí respiračního systému, odhadu prognózy a v další fázi také k hodnocení efektu 

léčby. Pro potvrzení přítomnosti bronchiální obstrukce je nutné provedení 

bronchodilatačního testu s podáním krátkodobě působícího inhalačního beta2-

sympatomimetika nebo parasympatolytika. Vyhodnocovanými parametry jsou 

maximální (usilovná) vitální kapacita plic (FVC), objem vzduchu vydechnutého za jednu 

sekundu (FEV1), klidová expirační a inspirační vitální kapacita, vrcholový výdechový 

průtok [16]. 

Dle GOLD poukazuje hodnota poměru FEV1/FVC nižší než 0,70 na přítomnost limitace 

výdechového proudění vzduchu. Podle získaných post-bronchodilatačních výsledků lze 

rozdělit klinickou závažnost bronchiální obstrukce do 4 skupin (viz Tabulka 2). Pro 

pacienty s CHOPN je charakteristické také snížení inspirační kapacity spojené se 

vzestupem reziduálního objemu plic [4].  

 

Tabulka 2: Klasifikace tíže CHOPN podle GOLD 

Převzato a upraveno z [4]; FEV1 – usilovně vydechnutý objem za 1 sekundu; FVC – usilovná vitální kapacita; 
nh – náležitá hodnota 

Stádium I Lehké 
FEV1/FVC < 0,70 

FEV1 ≥ 80 % n.h. 

Stádium II Středně těžké 
FEV1/FVC < 0,70 

50 % ≤ FEV1 < 80 % n.h. 

Stádium III Těžké 
FEV1/FVC < 0,70 

30 % ≤ FEV1 < 50 % n.h. 

Stádium IV Velmi těžké 
FEV1/FVC < 0,70 

FEV1 < 30 % n.h. 
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K potvrzení stanovené diagnózy, ale i další monitoraci stavu pacienta při probíhající 

léčbě patří velké množství specifických metod.  

Pomocí celotělové bodypletysmografie stanovujeme celkovou plicní kapacitu, množství 

zvýšeného reziduálního objemu, který nám určuje míru air-trappingu (míru postižení 

plicní hyperinflací), ale také odpor dýchacích cest.  

Při pulzní oxymetrii zjišťujeme saturaci arteriálního hemoglobinu kyslíkem (normální 

hodnoty > 95 %) za pomoci prstového nebo ušního čidla. Další možností je kompletní 

analýza krevních plynů z tepenné krve. Určujeme tak množství O2 a CO2 v krvi a 

parametry metabolického stavu jako acidobazická rovnováha a rovnováha tekutin, 

jejichž hodnoty jsou u CHOPN vychýlené [2].  

Stanovením transfer faktoru TLCO, nejčastěji pomocí jednodechové metody, určujeme 

schopnost plic vyměňovat dýchací plyny přes alveokapilární membránu. Výsledky slouží 

k zjištění míry poškození plicního parenchymu a jeho nízké hodnoty tedy svědčí o 

přítomnosti emfyzému [16]. 

Mezi zátěžové testy řadíme šestiminutový test chůzí (6-MWT), kdy měříme nejvyšší 

možnou překonanou vzdálenost během stanovené doby a bicyklovou nebo běhátkovou 

spiroergometrii. Při tomto vyšetření hodnotíme stupeň výkonnosti nemocného a vzniklé 

metabolické změny a jednotlivé laboratorní parametry. Typicky je fyzická zdatnost 

v pokročilejších stádiích nemoci výrazně omezená [12]. 

Nenahraditelnou roli v diagnostice mají zobrazovací metody jako například skiagram 

hrudníku či plicní tomografie detekující rozsah postižení dýchacích cest, přítomnost 

emfyzému či fibrotických změn [13]. U všech pacientů s nově stanovenou diagnózou 

CHOPN je doporučeno vyšetření sérových hladin antiprotéazy α1-antitrypsinu [17]. 
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3.1.6 Léčba 

Hlavní cíle léčby pacientů s CHOPN zahrnují zmírnění obtíží a progrese onemocnění, 

zlepšení kvality života a jeho prodloužení, zvýšení tolerance fyzické zátěže a prevence 

akutních exacerbací. Základem terapie jsou čtyři postupné kroky představující 

komplexní léčebný režim. Prvním z nich je eliminace rizikových faktorů, a to především 

zanechání kouření. Protrahovaná expozice cigaretovému kouři zhoršuje klinické 

symptomy a urychluje celkový negativní vývoj onemocnění. Léčbu nikotinové závislosti 

tvoří opakovaná edukace pacienta, používání nikotinových substitučních přípravků a 

specifická farmakoterapie (vareniklin, bupropion) [12].  

Dalším krokem je paušální farmakologická léčba podpořená nefarmakologickými 

intervencemi, která náleží všem symptomatickým pacientům bez rozdílu fenotypu. 

Součástí tohoto programu je i léčebná terapie všech přítomných komorbidit. 

Z inhalačních bronchodilatancií jsou nejčastěji využívána dlouhodobě působící 

parasympatolytika inhibující M3 receptory a dlouhodobě/ultra-dlouhodobě působící 

sympatomimetika stimulující beta2 receptory, případně jejich kombinační léčba. Volba 

vhodného přípravku je závislá na rozhodnutí lékaře, preferenci inhalačního systému a 

toleranci. Pacient by měl být o manipulaci s inhalátorem dostatečně edukován a správná 

inhalační technika by měla být lékařem zejména u starší populace kontrolována [12].  

Vakcinace proti chřipce má být nedílnou součástí terapie každého pacienta, kdežto 

očkování proti pneumokokům je doporučeno především pro osoby s FEV1 menším než 

40 %, starší 65 let a všechny ostatní osoby s kardiálním onemocněním [2]. 

K nefarmakologické léčbě řadíme pravidelně prováděnou plicní rehabilitaci zahrnující 

aerobní pohybovou aktivitu, techniky respirační fyzioterapie a psychosociální péči.  

Nutriční podpora spolu s upraveným jídelníčkem je důležitá zejména u fenotypu plicní 

kachexie [12]. 

Třetí krok se zaměřuje na osoby s vyhraněným fenotypem a farmakoterapeuticky tak 

doplňuje předchozí paušální léčbu, zejména u pacientů kategorie B a D [18]. Obrázek 2 

popisuje jednotlivé léčebné kroky a doporučení vztahující se ke konkrétnímu fenotypu. 
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Obrázek 2: Zjednodušený diagram pro cílenou léčbu jednotlivých fenotypů 

Převzato z [13]; AAT – alfa-1 antitrypsin; BVR – bronchoskopické volum-redukční metody; IKS – inhalační 
kortikosteroidy; LABA – dlouhodobě působící beta-2 agonisté; LAMA – dlouhodobě působící 
anticholinergika; LVRS – volum-redukční operace; PDE4i – inhibitory fosfodiesterázy 4 

 

Léčbu pacientů s terminálním stádiem nemoci a respirační nedostatečností tvoří 

oxygenoterapie (nejméně 16 hodin denně) a plicní rehabilitace. Transplantace plic, 

bulektomie neboli odstranění rozsáhlých vzdušných prostorů nepodílejících se na 

výměně plynů či volum-redukční operace (resekce poškozené plíce) řadíme mezi další 

možnosti terapie. Paliativní péče zahrnuje podávání opiátů či benzodiazepinů navozující 

sedaci, útlum anxiety a bolesti. Terminální léčba s nezvladatelnou dušností může být 

podpořena inhalačním podáváním diuretika furosemidu [12]. 
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3.2 Složení těla 

Při hodnocení tělesného složení zkoumáme podíl jednotlivých komponent na celkové 

tělesné hmotnosti. Rozlišujeme několik typů modelů, v klinické praxi se uplatňuje 

kompartmentový. Tento model rozděluje lidské tělo nejčastěji na čtyři takzvané 

kompartmenty, zahrnující tukovou hmotu (fat mass, FM), tukuprostou hmotu (fat free 

mass, FFM), celkovou tělesnou vodu a minerální látky.  

Tuková tkáň představuje největší zásobní zdroj energie, slouží jako tepelná izolace a 

mechanická ochrana orgánů. Důležitá je především její endokrinní produkce aktivních 

látek, adipokinů, ovlivňovaná celkovým množstvím tuku v organismu a jeho rozložením. 

Působí také jako zásobárna vitamínů rozpustných v tucích (A, D, E, K) a lipofilních 

xenobiotik [19]. Fyziologický podíl tělesného tuku je u mužské populace stanoven na 

hodnotu do 25 % a u žen až do 30 % [20].  

Zjištění skutečného procentuálního zastoupení tukové tkáně je důležité pro stanovení a 

také prevenci metabolických komplikací a onemocnění. Nejjednodušší metodou je 

antropometrické měření, které spočívá v měření tloušťky 10 kožních řas na různých 

částech těla či určení poměru obvodu pasu a obvodu boků. Mezi metody s větší 

přesností řadíme bioelektrickou impedanci, hydrodenzitometrii nebo pletyzmografii 

[19].  

Tukuprostá hmota představuje aktivní tělesnou hmotu, která je tvořena z 60 % svalovou 

hmotou, 25 % opěrnými a pojivovými tkáněmi a 15 % hmotností vnitřních orgánů. Jejich 

poměry jsou variabilní v závislosti na věku, pohybové aktivitě a dalších faktorech. U 

zastoupení svalové složky dochází ke změnám od 40 let věku. Tělesná voda tvoří 50 až 

60 % hmotnosti dospělého člověka. Její nejvyšší podíl mají novorozenci, s přibývajícím 

věkem a postupnou náhradou svalového podílu tukovým však tělesné vody ubývá [21].  

 

 

 

 



21 
 

3.2.1 Změny tělesného složení u pacientů s CHOPN 

Pokles hmotnosti se zvýšeným úbytkem svaloviny, malnutrice a kachexie jsou 

provázanými a typickými systémovými komplikacemi CHOPN a korelují s další progresí 

onemocnění a také zvýšenou mortalitou. Výskyt zmíněných komorbidit je častý, 

podvýživou trpí až 30 % ambulantních pacientů s CHOPN. V případě hospitalizovaných 

osob jsou hodnoty ještě vyšší [22].  

Nicméně nelze opomíjet pacienty s CHOPN a zároveň nadváhou/obezitou, jejichž počet 

se neustále zvyšuje. Některé studie dokonce naznačují vyšší naději na přežití u pacientů 

s vyššími hodnotami BMI v pokročilých fázích CHOPN [23]. Při hodnocení celkového 

nutričního stavu však nelze vycházet pouze ze zjištěných hodnot BMI, neboť nemají 

dostatečnou výpovědní hodnotu. Podstatná část pacientů s CHOPN totiž vykazuje 

normální hodnoty tělesné váhy, nicméně tukuprostá (svalová) hmota je prokazatelně 

redukovaná [24].  

Schools et al. [25] zkoumali asociaci tělesného složení, konkrétně podílu tukové a 

tukuprosté tkáně a mortality u pacientů s COPD. Ve studii byly rozlišeny tři typy 

poškozeného nutričního stavu, částečné hladovění s nízkými hodnotami BMI a 

normálními nebo zvýšenými hodnotami FFM, svalová atrofie s normálními nebo 

zvýšenými hodnotami BMI a sníženými hodnotami FFM a kachexie s nízkými hodnotami 

BMI i FFM. Na základě získaných výsledků byla netučná hmota stanovena za nezávislý 

prediktor přežití, zatímco tuková tkáň tuto výpovědní hodnotu neměla. Studie dále 

podporuje zahrnutí posouzení tělesné kompozice při hodnocení závažnosti onemocnění.  

Za vhodný ukazatel stavu je tedy považován především snížený obsah netukové tkáně 

(FFM), jehož určení Vestbo et al. [26] doporučil zařadit k rutinním vyšetřením u pacientů 

s CHOPN. Dle dalších vědeckých skupin byl FFM prokázán jako nezávislý prediktor 

celkového zdravotního stavu a mortality [27], slabosti kosterní svaloviny [28] a výkonové 

kapacity [29]. U starších pacientů je však nutné mít na paměti fyziologický úbytek 

svalové hmoty provázený poklesem svalové síly a omezenou pohyblivostí bez změn 

v hodnotách BMI, který označujeme jako sarkopenii [30]. U osob ve věku 60 - 70 let je 

prevalence mezi 5 - 13 %, nicméně po dosažení 80 let se zvyšuje až na 11 - 50 % [31].  
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Dysfunkce a ztráta kosterní svaloviny má negativní vliv na dýchací funkce, schopnost 

expektorace, výskyt únavy a toleranci zátěže. Je zapříčiněna zvýšeným oxidačním 

stresem, sníženou antioxidační kapacitou a zánětlivým procesem s typickými hladinami 

cirkulujících prozánětlivých cytokinů [32][33]. Několik studií diskutuje nerovnováhu mezi 

syntézou a odbouráváním proteinů jako zásadní příčinu redukce svalové hmoty [34]. 

Určitý podíl má však také snížená fyzická aktivita nemocných [35].  

Je zřejmé, že úbytek FFM souvisí se závažnými kachektickými stavy, kterými trpí pacienti 

v pokročilém stádiu onemocnění [3]. Kachexie je charakterizovaná ztrátou tělesné 

hmotnosti s výrazným úbytkem kosterního svalstva a chátráním organismu spojeným 

s celkovou slabostí. Je podmíněná chronickým onemocněním a vyznačuje se 

hypermetabolismem, anorexií a proteino-energetickou malnutricí. Za jejím rozvojem je 

pravděpodobně více komplexních mechanismů, mezi které řadíme systémovou 

zánětlivou odpověď, negativní energetickou bilanci, ale i snížený příjem potravy [24].  

Přesná etiologie vzniku nutričních abnormalit a kachexie je však stále předmětem 

výzkumu. Kompenzace konkrétním složením nutriční podpory není přesně stanovena, 

provedené studie udávají rozličné výsledky [36]. Pro nemocné je v současné době 

doporučována perorální forma výživy kombinovaná s plicní rehabilitací, část pacientů 

odpovídá na anabolickou terapii [12]. 

 

3.2.2 Antropometrie 

Antropometrie patří mezi základní vyšetřovací metody zabývající se měřením, popisem 

a rozborem tělesných znaků. Ze získaných výsledků hodnotíme růst a stavbu těla 

subjektu, tedy tělesné složení. 

3.2.2.1 Tělesná výška 

Stanovení vzdálenosti nejvyššího bodu na temeni hlavy (vertex) od podložky při 

vzpřímeném postoji se provádí pomocí klasického či elektronického stadiometru či 

antropometru. Odečtení hodnot s přesností na pět milimetrů by mělo probíhat nejlépe 

v ranních hodinách, neboť tělesná výška v průběhu dne osciluje. 
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3.2.2.2 Tělesná hmotnost 

K měření tělesné váhy dospělého jsou nejvhodnější kalibrované lékařské váhy. Během 

hodnocení je potřeba zabezpečit rovnoměrné rozložení váhy těla a klidové podmínky. 

Vážení by mělo probíhat pouze ve spodním prádle či lehkém oděvu a bez obuvi, nejlépe 

ráno ještě před snídaní. Pro získání konzistence výsledků je především důležité, aby se 

měření provádělo vždy ve stejnou denní dobu. 

3.2.2.3 Body mass index 

Index tělesné hmotnosti (body mass index, BMI) je jednoduchým ukazatelem, který je 

používán pro klasifikaci podváhy, nadváhy a obezity. Je definován poměrem váhy 

k druhé mocnině výšky dané osoby. Dle získaných hodnot rozlišujeme 6 kategorií 

uvedených v Tabulce 3, přičemž za ideální hodnoty se pohybují v rozmezí od 18,5 do 

24,9. Index však nijak nezohledňuje celkovou stavbu a složení těla, a proto je pro 

přesnější analýzu vhodné provést také impedanční měření [19].   

 

Tabulka 3: Kategorizace BMI (WHO, 2011) 

Převzato z [21] 

Kategorizace Rozmezí hodnot BMI 

Podváha < 18,50 

Normální hmotnost 18,50 – 24,99 

Nadváha (preobézní) ≥ 25,00 

Obezita ≥ 30,00 

Obezita 1.stupně 30,00 – 34,99 

Obezita 2. stupně 35,00 – 39,99 

Obezita 3.stupně ≥ 40,00 
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3.2.2.4 Body surface area 

K výpočtu tělesného povrchu [m2] vyšetřované osoby využíváme rovnici dle DuBois [37], 

do které dosazujeme naměřené hodnoty tělesné výšky [cm] a váhy [kg]. 

BSA = (tělesná hmotnost0,425 x tělesná výška0,725) x 0,007184 

 

3.2.3 Bioimpedanční analýza 

Podrobnou analýzu tělesného složení u zdravých i nemocných osob lze stanovit pomocí 

neinvazivní bioimpedanční metody. Principem je měření celkové tělesné impedance, 

odporu těla vůči střídavému elektrickému proudu v odlišných biologických strukturách. 

Impedance (Z) se skládá ze dvou složek, kapacitní reaktance (Xc) a rezistance (R) (viz 

Obrázek 3).  

Rezistance neboli specifický odpor je schopnost zmenšit nebo zastavit proud a je 

charakteristická pro špatné vodiče, tedy tukovou a kostní tkáň. Buněčné membrány 

vykazují kapacitní reaktanci, schopnost zpozdit procházející tok proudu a způsobit tak 

fázový posun. Vyšší hodnoty reaktance značí nepoškozenou integritu buněk [38].   

U tukuprosté hmoty s velkým obsahem vody a elektrolytů jsou hodnoty impedance 

nízké, zatímco u tukové tkáně jsou dosahovaná čísla vysoká [21]. 

 

Obrázek 3: Vztah impedance a dalších parametrů 

Převzato a upraveno z [39]; vztah závislosti impedance na rezistanci a kapacitní reaktanci: 𝒁 = √𝑹𝟐 + 𝑿𝒄𝟐 
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V klinické praxi nejčastěji používáme střídavý elektrický proud o intenzitě 800 μA a 

frekvenci 50 kHz procházející místy mezi dvěma elektrodami umístěnými na různých 

částech těla. Měřením lze kvantifikovat množství tělesné vody, tuku a svalové hmoty a 

jejich rozložení v jednotlivých segmentech a určit nutriční diagnózu. Jelikož impedance 

závisí také na celkovém objemu vody v organismu, výsledky měření mohou být 

nepříznivě ovlivněny aktuálním stavem hydratace vyhodnocované osoby [20].  

 

3.2.4 Fázový úhel 

Fázový úhel (PA) je důležitým prediktivním parametrem detekovatelným pomocí BIA. 

Lze jej určit ze vztahu mezi vzniklým odporem a reaktancí. Jeho hodnoty se u zdravých 

jedinců nejčastěji pohybují v rozmezí od 5 do 7 stupňů, profesionální sportovci mohou 

dosáhnout až 12 stupňů. S narůstajícím věkem, sníženou fyzickou aktivitou a v důsledku 

nízkých hodnot BMI se PA snižuje. U mužů bývají hodnoty mírně vyšší než u žen 

v důsledku většího zastoupení svalové hmoty. 

PA je ukazatelem množství a kvality měkké tkáně a hydratace. Jeho hodnoty nižší než 5 

stupňů značí poškození permeability buněčné membrány a ztrátu živin a vody či přímo 

buněčnou smrt. Zatímco vyšších hodnot je dosaženo u velkého množství neporušené a 

dobře vyživované buněčné hmoty a membrány, přičemž živiny jsou uloženy uvnitř buňky 

a nejsou ztráceny [38].   

3.2.4.1 Změny fázového úhlu u pacientů s CHOPN 

PA se v přítomnosti onemocnění snižuje, a to vlivem infekce, zánětu a dalších změn 

doprovázejících primární chorobu. Považujeme ho za prediktor mortality a progrese 

onemocnění, a to u pacientů s kolorektálním a plicním karcinomem, HIV/AIDS, sepsí, po 

chirurgických zákrocích [38].  

Dle studie Maddocks [40] PA koreluje s funkčními parametry a závažností onemocnění 

také u pacientů s CHOPN a to v jejich stabilní fázi. Autoři uvádí, že jej lze s největší 

pravděpodobností považovat za prediktor mortality také u tohoto onemocnění. Další 

studie jsou však nutné k potvrzení zmíněných výsledků.  
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Vzhledem k tomu, že PA podává informace o stavu buněk, je označován za marker 

nutričního a fyzického stavu. Při malnutrici a dalších stavech podvýživy dochází 

ke změnám v elektrických vlastnostech tkání a poměru množství intracelulární a 

extracelulární vody detekovatelných právě bioelektrickou impedancí a projevujících se 

v dosažených hodnotách fázového úhlu [38].  
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3.3 Energetický metabolismus 

Metabolismus neboli látková přeměna představuje soubor chemických, energetických a 

enzymatických přeměn probíhajících v organismu. Sérii těchto biochemických reakcí 

označujeme jako metabolické dráhy, při nichž dochází k přeměně látek a vzniku 

meziproduktů. Rozlišujeme dva základní druhy protichůdných a podmiňujících se 

procesů, anabolismus a katabolismus. Anabolické děje zabezpečují skladování energie a 

syntézu nových sloučenin, kdežto během katabolických procesů se sloučeniny rozkládají 

na podjednotky a energie se uvolňuje, čímž dochází k pokrytí energetického výdeje. 

Celkový energetický metabolismus tak zahrnuje uvolnění energie z živin, její 

transformaci a následné využití organismu [41]. 

 

3.3.1 Metabolismus bílkovin  

Proteiny jsou základní biologické makromolekuly, které tvoří základní strukturu 

organismu a mají nezastupitelnou funkci jako zdroj esenciálních aminokyselin, dusíku a 

síry. Působí jako enzymy, hormony, transportní a signální molekuly nebo receptory a 

participují na imunitních reakcích organismu a udržování stálého vnitřního prostředí a 

také genové expresi. Jejich podíl na celkovém složení potravy by měl představovat 

15 - 35 %.  

V lidském těle neustále probíhá tzv. proteinový obrat, kdy po příjmu proteinů dochází 

k vstřebávání aminokyselin v tenkém střevě a následná syntéza proteinů vlastních. 

V případě sníženého příjmu následuje zvýšená degradace zejména svalových proteinů a 

využití aminokyselin k jaterní glukoneogenezi. Během tohoto krátkodobého stavu se 

organismus dokáže adaptovat na nastalé podmínky a využití ketolátek, nicméně při 

dlouhodobém sníženém příjmu bílkovin a patologických stavech jsou proteiny využívány 

jako zdroj energie. Ještě více zvýšenou glukoneogenezí vlivem stresových hormonů, 

glukagonu, kortizolu a adrenalinu dochází k obrovským ztrátám tělesných proteinů a 

negativní dusíkové bilanci [20].  
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3.3.2 Metabolismus sacharidů 

Nejpohotovější zdroj energie a nejdůležitější monosacharid, glukóza, představuje 

základní energetický substrát zejména pro buňky s minimem mitochondrií. Její největší 

část je distribuována pro centrální nervový sytém. Pro mozek je glukóza primární zdroj 

energie, který je krátkodobě zastupitelný ketolátkami vznikajícími při hladovění. 

Odbourávání glukózy na molekuly pyruvátu probíhá procesem zvaným glykolýza. Za 

aerobních podmínek dochází k produkci CO2, H2O a vzniku energie ve formě 38 molekul 

ATP. Na rozdíl od toho, při pro tělo nevýhodné anaerobní glykolýze se tvoří laktát a 

energetický zisk jsou pouze 2 molekuly ATP.   

Glukoneogeneze z pyruvátu a laktátu, glukogenních aminokyselin nebo glycerolu lipidů 

probíhající v játrech a částečně ledvinách je hlavní metabolickou cestou syntézy glukózy 

[42]. Dostatečný příjem sacharidů pokrývající optimálních 45 - 60 % z přijatých živin 

dokáže zabránit odbourávání endogenních bílkovin a oxidaci tuků. 

3.3.3 Metabolismus tuků 

Lipidy jsou pro tělo velmi důležitými sloučeninami sloužící jako zásobní zdroj energie a 

zdroj esenciálních mastných kyselin. Působí jako strukturní složky buněčných membrán 

(ve formě fosfolipidů a cholesterolu) a prekurzory bioaktivních molekul, představují 

mechanickou ochranu a tepelnou izolaci a jsou nezbytné pro absorpci lipofilních látek. 

Evropská komise pro bezpečnost potravin (EFSA) stanovila rozsah referenčního příjmu 

lipidů, kdy má jejich příjem pokrývat 20 - 35 % denního energetického příjmu dospělé 

osoby.  

V případě glukózového deficitu dochází lipolýzou k odbourávání triacylglycerolů 

z tukové tkáně a využití vzniklých mastných kyselin a glycerolu pro tvorbu energetických 

substrátů. Probíhající lipogeneze naopak svědčí o nadbytku přijatého tuku v potravě a 

jeho ukládání v podobě zásobních sloučenin bohatých na energii. Oba dva děje patří 

k základním funkcím adipocytů, endokrinních tukových buněk [41]. 
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3.3.4 Energetický výdej 

V ideálním případě denní energetický výdej pokrývá energetické nároky organismu na 

udržení stabilního vnitřního prostředí a zachování základních funkcí i při měnících se 

vnitřních nebo vnějších podmínkách. Udržení energetické rovnováhy je zásadní, neboť 

v případě, kdy energetický výdej značně převyšuje příjem, dochází k negativní 

energetické bilanci. Nastalý stav vede k převaze katabolismu a spotřebovávání vnitřních 

zásob a primárně ztrátám tělesné hmotnosti. 

Celková energetická potřeba pokrývá z největší části bazální metabolismus (60 %), 

fyzickou aktivitu a postprandiální termogenezi (10 %). Energetické nároky může dále 

zvyšovat případné onemocnění organismu. K ovlivňujícím faktorům řadíme věk, pohlaví, 

tělesnou výšku a váhu [20]. Energetický výdej lze stanovit pomocí přímé nebo nepřímé 

kalorimetrie a také jednoduchým výpočtem dle Harris-Benedictovy rovnice.  

3.3.4.1 Bazální metabolismus 

Výše hodnoty bazálního metabolismu (BMR) koreluje s energií potřebnou k udržení 

všech základních vitálních funkcí. BMR se tak podílí přibližně z 60 % na celkovém 

energetickém výdeji. Měření probíhá za bazálních podmínek a tedy po 

12 – 18 hodinovém hladovění, za tělesného klidu a v teplotně neutrálním prostředí. 

Hodnoty BMR jsou ovlivněny věkem, pohlavím, povrchem těla, tělesnou výškou, 

hmotností a teplotou, aktivitou vegetativního nervového systému a hormonálními vlivy. 

U osob se zvýšenou fyzickou aktivitou a svalovou prací byly zjištěny vyšší hladiny BMR 

oproti nesportující populaci. Naopak při strádání organismu, tedy omezeném příjmu 

potravy, dlouhodobém hladovění či onemocnění BMR klesá. V klinické praxi je jeho 

využití omezené, neboť získané hodnoty neodráží energetický výdej v průběhu dne [41]. 

Průměrné BMR u muže s hmotností 70 kg činí 7000 kJ/den, u žen je přibližně o 10 % nižší 

[43]. Stanovení hodnot bazálního metabolismu je nezbytné pro zajištění ideálních 

nutričních požadavků odpovídajících stavu konkrétního pacienta. Vhodně zvolené 

stravovací návyky dokáží výrazně podpořit léčbu a snížit morbiditu obzvláště u kriticky 

nemocných osob [44]. 
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3.3.4.2 Klidový metabolismus  

Jelikož měření BMR vyžaduje velmi striktní podmínky, v klinické praxi mnohem častěji 

stanovujeme klidový energetický výdej (REE), jehož hodnota je přibližně o 10 % vyšší než 

BMR. V tomto případě je měření prováděno po celonočním lačnění, za tělesného klidu a 

v tepelně indiferentním prostředí. K dosaženým hodnotám je nutno přidat 60 - 70 %, 

abychom pokryli opravdové energetické potřeby člověka při běžném fyzickém pohybu 

[20]. Tabulka 4 prezentuje energetickou potřebu nejdůležitějších orgánů pro zajištění 

jejich funkcí a jejich procentuální podíl na celkové REE. 

 

Tabulka 4: Přehled průměrných hodnot klidového energetického výdeje (REE) 
vybraných tkání u člověka 

Převzato a upraveno z [41] 

Tkáň Hmotnost [g] REE [kcal/kg] Celkový REE [%] 

Ledviny 300 440 8 

Srdce 350 440 9 

Mozek 1500 240 20 

Játra 1600 200 19 

Tuková tkáň 14000 4,5 4 

Kosterní sval 28000 13 22 

 

3.3.4.3 Fyzická aktivita 

Energie potřebná pro svalovou práci zvyšuje energetický výdej o 20 až 60 %. V případě 

hospitalizovaných osob upoutaných na lůžko dochází k nárůstu výdeje vzhledem 

k probíhajícímu akutními onemocnění, a proto jsou získané hodnoty REE u těchto 

pacientů často srovnatelné s hodnotami aktivních osob [20].  
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3.3.4.4 Postprandiální termogeneze 

Termický efekt potravy představuje zvýšené postprandiální energetické nároky 

organismu spojené s trávením, vstřebáváním a metabolismem jednotlivých složek 

přijatých živin. Tento efekt se na celkovém výdeji podílí přibližně 10 % a to i v případě 

podání parenterální či enterální výživy. Termický efekt je odhadován pro sacharidy na 5 

- 10  %, tuky 0 - 3 % a bílkoviny 20 - 30 % [20]. 

3.3.5 Změny energetického metabolismu u pacientů s CHOPN 

Změněný nutriční a funkční stav je u pacientů s CHOPN zřejmý. Energetická nerovnováha 

je způsobena zvýšenými nároky na REE a pravděpodobně také nedostatečným příjmem 

živin, následkem kterého dochází k rozvoji katabolismu a mobilizaci živin s převahou 

glukoneogeneze, ketogeneze a proteolýzy. REE dosahuje u osob postižených CHOPN 

přibližně 120 % normálního REE [24]. Ve studii provedené skupinou Sergi et al. [45] byl 

hypermetabolický stav (naměřená hodnota REE vyšší o 10 % oproti predikované 

hodnotě) pozorován dokonce u 60 % pacientů se stabilní formou CHOPN. Tento stav je 

determinován zánětem a jeho mediátory, adaptovanou zvýšenou aktivitou dýchacích 

svalů a nároky na kyslík potřebných pro zajištění adekvátní ventilace. Někteří autoři 

přisuzují negativní vliv na hodnoty REE účinkům kortikosteroidů, teofylinu, hormonů, 

benzodiazepinů a antipsychotik, tedy farmakoterapii běžně podávané pacientům 

s CHOPN [45].  

Dle studie provedené skupinou Ramires et al. [46] pacienti s CHOPN vykazovali vyšší 

hodnoty REE a respiračního kvocientu a také zvýšenou oxidaci sacharidů v porovnání ze 

zdravými subjekty a to bez ohledu na tělesné složení. Pozorovaná nadměrná oxidace 

sacharidů byla s největší pravděpodobností zapříčiněna zvýšeným anaerobním 

metabolismem způsobeným nedostatečnou dodávkou kyslíku. Oproti aerobnímu 

metabolismu se při něm vytváří menší množství energie (ATP), a proto je organismus 

nucen se na tyto podmínky adaptovat. Výsledky překvapivě neprokázaly změny 

v metabolismu tuků, které by měly být s minimem kyslíku také ovlivněny. 

Abnormální REE, celotělová rychlejší degradace a syntéza proteinů a snížené FFM se 

zachovanými hodnotami BMI byly zjištěny během studie Kao et al. [47]. Předmětem 

sledování byly i plazmatické koncentrace prozánětlivých markerů TNF-𝛼, CRP a IL-6 a 



32 
 

vznik proteinového katabolismu. Výsledky v těchto dvou případech nepotvrdily žádné 

signifikantní rozdíly mezi skupinami pacientů s CHOPN a zdravých subjektů. Autoři 

diskutují zjištěný zvýšený proteinový obrat jako hlavního přispěvatele k zvýšeným REE 

hodnotám. 

Stanovení REE je nezbytné pro prevenci vzniku negativní energetické bilance a na ni 

navazujícího stavu malnutrice a kachexie u pacientů s CHOPN. Mnozí autoři uvádí, že 

náprava nutričního stavu je velmi obtížná i přes zvýšený kalorický příjem [36]. REE 

představuje hlavní komponentu celkových denních energetický potřeb a její stanovení a 

pokrytí vhodnými zdroji živin je esenciální. Zjištěním preference jednotlivých 

utilizovaných substrátů (proteinů, sacharidů a lipidů) organismem pomocí indirektní 

kalorimetrie lze objasnit změněný energetický metabolismus a posléze zajistit vhodnou 

nutriční strategii přímo pro konkrétního pacienta. 
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4. EXPERIMENTÁLNÍ ČÁST 

Studie zabývající se hodnocením změn tělesného složení a energetického metabolismu 

u pacientů s CHOPN probíhala ve spolupráci s Fakultní nemocnicí v Hradci Králové (FN 

HK) na oddělení Centra pro výzkum a vývoj pod vedením PharmDr. Miroslava Kovaříka 

Ph.D. Vhodní pacienti byli vybíráni doc. MUDr. Vladimírem Koblížkem, Ph.D. z Plicní 

kliniky FN HK. 

Samotné vyšetření pacientů začínalo v ranních hodinách a sestávalo se z nepřímé 

kalorimetrie, antropometrických metod, bioimpedanční analýzy a dalších měření (krevní 

tlak, spirometrie). Každý pacient podstoupil uvedené ambulantní vyšetření pouze 

jednou. 

4.1 Bioimpedanční analýza 

Hodnoty fázového úhlu byly zjišťovány pomocí BIA. Pro měření jsme použili přístroj Body 

Composition Monitor (Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA, Germany).  

Pacient byl vyšetřován vleže po celonočním lačnění. Na odmaštěnou kůži mu byly 

umístěny celkem čtyři elektrody, dvě na horní končetinu v oblasti zápěstí a dvě na dolní 

končetinu v oblasti nártu, přičemž se jednalo vždy o jednu proximální a distální 

elektrodu. Před začátkem měření byla do přístroje vložena karta pro zaznamenávání a 

přenos pacientových výsledků a zadány vstupní hodnoty zahrnující věk, pohlaví, 

tělesnou výšku a váhu. Po dokončení měření byly zobrazeny jednotlivé parametry  

s výslednými hodnotami pro další analýzu. 

4.2 Nepřímá kalorimetrie 

Pomocí indirektní kalorimetrie zjišťujeme vynaloženou energii a utilizaci jednotlivých 

nutričních substrátů vypočítaných na základě spotřeby O2 a výdeje CO2. Tato spotřeba 

kvantitativně závisí na využívaných substrátech a je přímo úměrná vydané energii. Po 

samotném změření lze zjistit hodnotu respiračního kvocientu (CO2/O2) a klidový 

energetický výdej pacienta. Podíl oxidovaných proteinů, tuků a sacharidů na celkové 

vydané energii lze zjistit za pomoci zjištěného množství odpadu dusíku v pacientem 

sesbírané moči [20]. 
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U spontánně ventilujících pacientů je měření prováděno za pomocí kanopy, kterou je 

přiváděn odpovídající obsah O2. Při měření je nutné zajistit úplné utěsnění kanopy, aby 

nedocházelo k nepřesnostem. Pacientem vydechnutý CO2 je odváděn do analyzátoru 

plynů, kde je na základě naměřených dat vypočítán respirační koeficient, energetický 

výdej a utilizace jednotlivých substrátů. Pro úplné stanovení je nutné do programu zadat 

tělesnou výšku, tělesnou váhu a množství odpadu dusíku močí [48]. 

 

4.2.1 Průběh vyšetření 

Před každým novým vyšetřením byla potřeba kalibrace kalorimetru Vmax Encore 

(SensorMedics, California, USA). Kalibrace byla prováděna ve dvou fázích, nejprve 

manuálně a poté automaticky samotným přístrojem. 

Místnost byla dostatečně vyvětraná k zajištění teplotně indiferentního prostředí. 

Pacient byl vyšetřován vleže na lůžku ve zklidněném, ale bdělém stavu po 12 hodinovém 

lačnění pod ventilovanou kanopou. Během celého měření, které trvalo průměrně 20 

minut, bylo důležité udržovat nastavené podmínky, aby nedocházelo k ovlivnění 

výsledků. Při stanovování bylo nezbytné dosáhnout ustáleného stavu, tzv. steady statu, 

definovaného jako časový interval během posledních pěti minut, během kterého se 

průměrná VCO2 a VO2 nezměnila o více než 10 % (viz Obrázek 4) [49]. 

Pro kompletní stanovení energetického metabolismu přinesl pacient sesbíranou moč za 

posledních 24 hodin a do určeného počítačového programu byly doplněny hodnoty 

z antropometrických měření. 
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Obrázek 4: Nepřímá kalorimetrie u spontánně ventilujících pacientů 

Převzato a upraveno z [50]; Ležící subjekt je umístěn pod kanopou, která je napojena na generátor udržující 

konstantní průtok. Složení a průtok dýchacích plynů jsou nepřetržitě měřeny připojeným analyzátorem 

plynů (vydechovaného CO2 a spotřebovávaného O2) a průtokoměrem a získaná data jsou poté dále 

zpracovávána za pomocí počítačového softwaru. 

 

4.2.2 Stanovení energetického výdeje 

4.2.2.1 Harris-Benedictova rovnice 

Pomocí Harris-Benedictovy rovnice lze predikovat hodnotu BMR jedince na základě 

dosazení naměřených hodnot získaných antropometrickými metodami a věku (viz 

Tabulka 5). 

 

Tabulka 5: Klidový energetický výdej v kcal/den  

Převzato a upraveno z [48]; BMR – bazální metabolismus; A – věk subjektu; H – výška [cm]; W – tělesná 

hmotnost [kg] 

Pohlaví Bazální metabolismus 

Muži BMR = 66,473 + 13,7516 x W + 5,0033 x H – 6,755 x A 

Ženy BMR = 655,0955 + 9,5634 x W + 1,8496 x H – 4,67 x A 
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4.2.2.2 Výpočet odpadu dusíku 

K úplnému stanovení metabolismu bílkovin je nutné vyhodnotit odpad dusíku ve 

vyloučené moči sbírané pacientem za posledních 24 hodin. 

UN = U x V x 0,028 x 1,5 

 

UN – urinary nitrogen, odpad dusíku v moči [g/den]; U – odpad urey v moči za 24 hodin [mmol/l];  

V – objem moči za 24 hodin [l] 

0,028 = faktor přepočtu mol urey na g urey 

1,5 = faktor korigující hodnotu celkového dusíku extrarenální cestou 

 

4.2.2.3 Výpočet klidového energetického výdeje 

4.2.2.3.1 Weirova rovnice 

Základní metodou pro výpočet energetického výdeje v kcal za den je Weirova rovnice 

[48]: 

EE = VO2 x 3,94 + VCO2 x 1,11 – UN x 2,17 

 

EE – energetický výdej [kcal/den]; UN – odpad dusíku v moči [g/den]; VO2 – spotřeba kyslíku [l/min]; 

VCO2 – produkce oxidu uhličitého [l/min] 

 

4.2.2.3.2 REE v závislosti na nebílkovinném respiračním kvocientu v kcal/den 

Hodnotu REE lze vypočítat na základě vztahů uvedených v Tabulce 6. 

Tabulka 6: Stanovení klidového energetického výdeje (REE) v kcal/den 

Převzato z [51]; npRQ – nebílkovinný respirační kvocient; REE – klidový energetický výdej [kcal/den]j; UN –  

odpad dusíku v moči [g/den]; VO2 –  spotřeba kyslíku [l/min]; VCO2 – produkce oxidu uhličitého [l/min] 

Nebílkovinný respirační 
kvocient 

Energetický klidový výdej 
[kcal/den] 

npRQ < 0,706 REE = [(4360 x VO2) + (450 x VCO2)] x 1,44 – 1,57 x UN 

0,706 < npRQ < 1 REE = [(3940 x VO2) + (1106 x VCO2)] x 1,44 – 2,17 x UN 

npRQ > 1 REE = [(3818 x VO2) + (1223 x VCO2)] x 1,44 – 1,994 x UN 
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4.2.2.3.3 REE v závislosti na bílkovinném respiračním kvocientu v kcal/den 

V případě, že není možné stanovit hodnotu odpadního dusíku, používáme pro výpočet 

REE rovnice uvedené v Tabulce 7. 

Tabulka 7: Stanovení klidového energetického výdeje (REE) v kcal/den, v případě, že 
nelze určit hodnotu odpadního dusíku 

Převzato z [51]; REE – klidový energetický výdej [kcal/den]; UN – odpad dusíku v moči [g/den]; VO2 –  

spotřeba kyslíku [l/min]; VCO2 – produkce oxidu uhličitého [l/min] 

Respirační kvocient Energetický klidový výdej 
[kcal/den] 

RQ < 0,706 REE = [(4200 x VO2) + (494 x VCO2)] x 1,44 

0,706 < RQ < 1 REE = [(3940 x VO2) + (1106 x VCO2)] x 1,44 

RQ > 1 REE = [(3677 x VO2) + (1342 x VCO2)] x 1,44 

 

 

4.2.2.3.4 REE v kJ/den 

Klidový energetický výdej v kJ za den spočítáme v závislosti na vztahu [51]: 

REE [kJ/den] = REE [kcal/den] x 4,15 

 

4.2.2.3.5 Další stanovení REE 

Klidový energetický výdej stanovený indirektní kalorimetrií lze vztáhnout na další 

měřené parametry lidského těla (viz Tabulka 8). Naměřené hodnoty REE jsou často 

srovnávány s predikovanými hodnotami získanými výpočtem z Harris-Benedictovy 

rovnice (viz. Kapitola 4.1.2.1). Využívané je však také přirovnání k celkové tělesné 

hmotnosti, kdy průměrné hodnoty bazálního metabolismu u dospělého dosahují 10 – 50 

𝐤𝐜𝐚𝐥/𝐝𝐞𝐧

𝐤𝐠
 . V případě vztažení na povrch lidského těla se u mužské populace udává 960 

𝐤𝐜𝐚𝐥/𝐝𝐞𝐧

𝐦𝟐
 a u žen 864 

𝐤𝐜𝐚𝐥/𝐝𝐞𝐧

𝐦𝟐
 hodnot BMR, klidový energetický metabolismus by tedy byl 

přibližně o 10 % vyšší [43]. 
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Tabulka 8: Další stanovení REE 

REE/IC – klidový energetický výdej stanovený nepřímou kalorimetrií; BSA – povrch těla 

Klidový energetický 
výdej 

Měřený parametr 
Vyjádření REE na daný 

parametr 

REE/IC [kcal/den] 

REE vypočítaný na základě Harris-
Benedictovy rovnice [kcal/den] 

REE (IC)/REE (HB) x 100 [%] 

Tělesná hmotnost [kg] REE/kg [
𝐤𝐜𝐚𝐥/𝐝𝐞𝐧

𝐤𝐠
] 

BSA [m2] REE/BSA [
𝐤𝐜𝐚𝐥/𝐝𝐞𝐧

𝐦𝟐 ] 

 

 

4.2.3 Stanovení respirační kvocientu 

Respirační kvocient (RQ) je bezrozměrné číslo, které udává poměr mezi objemem 

vyprodukovaného CO2 a objemem spotřebovaného O2 za jednotku času. Dle výsledné 

hodnoty lze určit, jaké substráty jsou aktuálně metabolizovány. V případě metabolismu 

sacharidů se RQ = 1, u lipidů se RQ rovná 0,71 a u proteinů odpovídá 0,81. Kvůli 

neúplnému metabolismu bílkovin, při kterém dále vzniká navíc nebílkovinný dusík, 

uvažujeme o tzv. nebílkovinném respiračním kvocientu. Jeden g dusíku je obsažen v 6,25 

g bílkovin a představuje spotřebu 5,92 litru O2 a produkci 4,75 litru CO2. Pro určení 

množství proteinů odbouraných v těle je proto nutné stanovit i denní ztráty moči [48]. 

Dosažené hodnoty respiračního kvocientu se odvíjí od stavu organismu, například při 

zvýšené námaze, nadměrném příjmu potravy a acidóze stoupají. 

4.2.3.1  Stanovení RQ a npRQ 

Výpočet respiračního kvocientu [48]: 

RQ = VCO2/VO2 

RQ – respirační kvocient; VO2 – spotřeba kyslíku [l/min]; VCO2 – produkce oxidu uhličitého [l/min] 
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Výpočet nebílkovinného respiračního kvocientu [48]: 

npRQ = VCO2 – 4,8 x UN/ VO2 – 5,9 x UN 

npRQ – nebílkovinný respirační kvocient; UN – odpad dusíku v moči [g/den]; VO2 – spotřeba kyslíku [l/min]; 

VCO2 – produkce oxidu uhličitého [l/min] 

4.2.4 Stanovení utilizace substrátů 

V následujících podkapitolách jsou uvedeny rovnice pro výpočet utilizace jednotlivých 

substrátů (viz Tabulky 9 – 15) a celkovou utilizaci živin. Dle použité tabulky mohou být 

výsledky vztaženy na hmotnost konkrétního substrátu [g/den] nebo energii získanou 

jeho oxidací [kcal/den] [51]. 

4.2.4.1 Stanovení utilizace sacharidů 

Tabulka 9: Výpočet utilizace sacharidů v g/den 

Převzato z [51]; npRQ – nebílkovinný respirační kvocient; CHO – utilizace sacharidů [g/den]; UN – odpad 

dusíku v moči [g/den]; VO2 –  spotřeba kyslíku [l/min]; VCO2 – produkce oxidu uhličitého [l/min] 

Nebílkovinný respirační 
kvocient – npRQ 

Rovnice pro výpočet utilizace sacharidů – CHO 
[g/den] 

npRQ < 0,706 CHO = - 3590 x VCO2 x 1440 + 2,540 x VO2 x 1440 + 2,050 x UN 

0,706 < npRQ < 1 CHO = 4,115 x VCO2 x 1440 - 2,909 x VO2 x 1440 - 2,539 x UN 

npRQ > 1 CHO = - 0,187 x VCO2 x 1440 + 1,393 x VO2 x 1440 - 6,892 x UN 

 

Tabulka 10: Výpočet utilizace sacharidů v kcal/den  

Převzato z [51]; npRQ – nebílkovinný respirační kvocient; CHO – utilizace sacharidů [g/den]; CHO_K – 

utilizace sacharidů [kcal/den]; UN – odpad dusíku v moči [g/den]; VO2 –  spotřeba kyslíku [l/min]; 

VCO2 – produkce oxidu uhličitého [l/min] 

Nebílkovinný respirační 
kvocient – npRQ 

Rovnice pro výpočet utilizace sacharidů – CHO_K 
[kcal/den] 

npRQ < 0,706 CHO_K = CHO x 1,72 

0,706 < npRQ < 1 CHO_K = CHO x 4,18 

npRQ > 1 CHO_K = CHO x 4,18 
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4.2.4.2 Stanovení utilizace lipidů 

Tabulka 11: Výpočet utilizace lipidů v g/den  

Převzato z [51]; npRQ – nebílkovinný respirační kvocient; FAT – utilizace lipidů [g/den]; UN –  odpad dusíku 

v moči [g/den]; VO2 –  spotřeba kyslíku [l/min]; VCO2 – produkce oxidu uhličitého [l/min] 

Nebílkovinný respirační 
kvocient – npRQ 

Rovnice pro výpočet utilizace lipidů – FAT 
[g/den] 

npRQ < 0,706 FAT = 0,70 x VCO2 x 1440 – 3,39 x UN 

0,706 < npRQ < 1 FAT = 1,689 x VO2 x 1440 – 1,689 x VCO2 x 1440 – 1,943 x UN 

npRQ > 0,706 FAT = 1,689 x VO2 x 1440 – 1,689 x VCO2 x 1440 – 1,943 x UN 

 

 

Tabulka 12: Výpočet utilizace lipidů v kcal/den  

Převzato z [51]; npRQ – nebílkovinný respirační kvocient; FAT – utilizace lipidů [g/den]; FAT_K – utilizace 

lipidů [kcal/den] 

Nebílkovinný respirační 
kvocient – npRQ 

Rovnice pro výpočet utilizace lipidů – FAT_K 
[kcal/den] 

npRQ < 1 FAT_K = FAT x 9,46 

0,706 < npRQ < 1 FAT_K = FAT x 9,46 

npRQ > 1 FAT_K = FAT x 1,089 

 

 

4.2.4.3 Stanovení utilizace proteinů 

Tabulka 13: Výpočet utilizace proteinů v g/den 

Převzato z [51]; npRQ – nebílkovinný respirační kvocient; PRO – utilizace proteinů [g/den]; UN – odpad 

dusíku v moči [g/den] 

Nebílkovinný respirační 
kvocient – npRQ 

Rovnice pro výpočet utilizace proteinů – PRO 
[g/den] 

0,65 < npRQ < 1,25 PRO = 6,25 x UN 
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Tabulka 14: Výpočet utilizace proteinů v kcal/den 

Převzato z [51]; npRQ – nebílkovinný respirační kvocient; PRO – utilizace proteinů [g/den]; PRO_K – 

utilizace proteinů [kcal/den] 

Nebílkovinný respirační 
kvocient – npRQ 

Rovnice pro výpočet utilizace proteinů – PRO_K 
[kcal/den] 

0,65 < npRQ < 1,25 PRO_K = 4,32 x PRO 

 

4.2.4.4 Další stanovení utilizace substrátů 

Tabulka 15: Další stanovení utilizace substrátů 

BSA – povrch těla; W – tělesná hmotnost; CHO – sacharidy; FAT – lipidy; PRO – proteiny 

Utilizace substrátu Měřený parametr 
Vyjádření utilizovaného 

substrátu na daný parametr 

Utilizovaný substrát 

CHO, FAT, PRO 

[g/den] 

Tělesná hmotnost – W [kg] CHO/FAT/PRO//W [
𝐠/𝐝𝐞𝐧

𝐤𝐠
] 

BSA [m2] CHO/FAT/PRO//BSA [
𝐠/𝐝𝐞𝐧

𝐦𝟐 ] 

 

4.2.4.5 Celkové množství energie získané utilizací substrátů 

TOT_KCAL = CHO_K + FAT_K + PRO_K 

FAT_K – utilizace lipidů [kcal/den]; CHO_K – utilizace sacharidů [kcal/den]; PRO_K – utilizace 

proteinů [kcal/den]; TOT_KCAL – celková utilizace substrátů [kcal/den] 
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4.3 Statistika 

Statistická analýza dat byla provedena pomocí programů GraphPad Prism 7 a Microsoft 

Excel. Všechny sledované parametry byly hodnoceny D’Agostinovým a Pearsonovým 

testem normality. Výsledné hodnoty jsou uvedeny jako průměr ± směrodatná odchylka 

(SD) a v případě negativního testu normality jako medián (25 % percentil, 75 % 

percentil). Statistická významnost dat byla hodnocena nepárovým t-testem se shodným 

nebo rozdílným rozptylem a v případě vyloučení normality dat pomocí Mann-Whitneyho 

testu. Na základě normality byl také hodnocen Pearsonův, případně Spearmanův 

korelační koeficient. Statistická hladina významnosti byla zvolena jako P ≤ 0,05. 
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5. VÝSLEDKY 

5.1 Základní charakteristiky pacientů 

Celkový počet pacientů s CHOPN účastnících se studie byl 50, z toho 12 žen a 38 mužů 

s průměrným věkem 66  7 let. Průměrná výška dosahovala 170  8 cm, hmotnost 

83,8  19,7 kg, BMI 28,6  5,9 kg x m2 a BSA 1,95  0,2 m2. 

Pacienty jsme dále rozdělili do dvou skupin, a to podle dosažených hodnot fázového úhlu 

při 50 kHz. Jednalo se o skupiny s hodnotami fázového úhlu < 5 typické pro pacienty se 

zhoršeným nutričním stavem, omezenou pohyblivostí a často nedostatečným příjmem 

makronutrientů. Do druhé skupiny jsme zařadili pacienty s hodnotami fázového 

úhlu > 5, které jsou normální u zdravé populace a poukazují na průměrné výživové 

podmínky a kondiční stav. PA u žen byl nepatrně nižší v porovnání s muži.  

 

V Tabulkách 16 a 17 jsou uvedeny základní parametry osob z jednotlivých skupin 

rozdělených dle naměřeného fázového úhlu. Mezi skupinami se v případě vztažení na 

celkovou a ženskou část populace objevily signifikantní rozdíly u tělesné hmotnosti a 

indexu tělesné hmotnosti, což koreluje s dosaženými hodnotami fázového úhlu. 

U mužského pohlaví jsme zaznamenali statisticky významné rozdíly v dosaženém věku. 

Další parametry, u kterých bylo dosaženo signifikantních rozdílů mezi skupinami, jsou 

v tabulkách označeny symbolem *. 
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Tabulka 16: Základní charakteristika pacientů dle dosaženého fázového úhlu u celkové 
populace pacientů 

BMI – index tělesné hmotnosti; BSA – povrch těla; PA – fázový úhel; výsledné hodnoty jsou uvedeny jako 

průměr ± SD; statistická významnost byla hodnocena nepárovým t-testem (**, P ≤ 0,01; *, P ≤ 0,05) – 

signifikantní rozdíl mezi skupinami s PA < 5 a PA > 5    

 CELKEM 

 PA < 5 PA > 5 

Počet osob 17 33 

Fázový úhel 4,4  0,4 5,8  0,6 

Věk [roky] 71  9** 64  5 

Tělesná výška [cm] 170  6 171  9 

Tělesná hmotnost [kg] 72,8  20,8** 89,5  17,1 

BMI [kg/m2] 25,1  6,0** 30,5  5,1 

BSA [m2] 1,82  0,27** 2,01   0,21 

 

Tabulka 17: Základní charakteristika pacientů dle dosaženého fázového úhlu u 
podskupin rozdělených dle pohlaví 

BMI – index tělesné hmotnosti; BSA – povrch těla; PA – fázový úhel; výsledné hodnoty jsou uvedeny jako 

průměr ± SD; statistická významnost byla hodnocena nepárovým t-testem (***, P ≤ 0,001; **, P ≤ 0,01; *, 

P ≤ 0,05) – signifikantní rozdíl mezi mužskými skupinami s PA < 5 a PA > 5 a signifikantní rozdíl mezi 

ženskými skupinami s PA < 5 a PA > 5 

 MUŽI ŽENY 

 PA < 5 PA > 5 PA < 5 PA > 5 

Počet osob 11 27 6 6 

Fázový úhel 4,5  0,4 5,8  0,6 4,3  0,4 5,6  0,4 

Věk [roky] 72  8*** 63  5 70  10 65  4 

Tělesná výška [cm] 172  6 174  7 164  3* 157  5 

Tělesná hmotnost [kg] 82,5  18,7 92,8  15,7 55,0  9,6* 74,7  16,2 

BMI [kg/m2] 27,6  5,6 30,6  5,0 20,4  3,7** 30,1  5,8 

BSA [m2] 1,95   0,23 2,07   0,18 1,59  0,12 1,75   0,18 
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5.2 Nepřímá kalorimetrie 

Tabulka 18 a 19 prezentuje výsledné plicní objemy a bílkovinný i nebílkovinný respirační 

kvocient. U skupiny pacientů s PA < 5 jsme zaznamenali trend nižších hodnot u všech 

sledovaných parametrů, statisticky významný rozdíl mezi skupinami s rozdílnými PA 

jsme však zjistili pouze v případě celkové populace a to u produkce CO2 a nebílkovinného 

respiračního kvocientu. Hodnoty bílkovinného a nebílkovinného respiračního kvocientu 

se v rozsahu každé skupiny téměř shodovaly. 

 

Tabulka 18: Plicní objemy a respirační kvocienty dle dosaženého fázového úhlu u 
celkové populace pacientů 

npRQ – nebílkovinný respirační kvocient; PA – fázový úhel; RQ – bílkovinný respirační kvocient; VO2 – 

spotřeba kyslíku; VCO2 – produkce oxidu uhličitého; výsledné hodnoty jsou uvedeny jako průměr ± SD nebo 

jako medián (25 % percentil, 75 % percentil); statistická významnost byla hodnocena nepárovým t-testem 

(*, P ≤ 0,05) a Mann-Whitneyho testem (#, P ≤ 0,05) – signifikantní rozdíl mezi skupinami s PA < 5 a PA > 

5    

 CELKEM 

 PA < 5 PA > 5 

VO2 [l/min] 0,257  0,058 0,292  0,060 

VCO2 [l/min] 0,204  0,051* 0,239  0,047 

RQ 0,74 (0,71; 0,81) 0,80 (0,76; 0,85) 

npRQ 0,71 (0,67; 0,81)# 0,79 (0,74; 0,85) 
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Tabulka 19: Plicní objemy a respirační kvocienty dle dosaženého fázového úhlu u 
podskupin rozdělených dle pohlaví 

npRQ – nebílkovinný respirační kvocient; PA – fázový úhel; RQ – bílkovinný respirační kvocient; VO2 – 

spotřeba kyslíku; VCO2 – produkce oxidu uhličitého; výsledné hodnoty jsou uvedeny jako průměr ± SD nebo 

jako medián (25 % percentil, 75 % percentil) 

 MUŽI ŽENY 

 PA < 5 PA > 5 PA < 5 PA > 5 

VO2 [l/min] 0,284  0,051 0,305  0,051 0,207  0,029 0,232  0,063 

VCO2 [l/min] 0,226  0,042 0,248  0,044 0,164  0,043 0,203  0,043 

RQ 0,74 (0,72; 0,82) 0,79 (0,76; 0,84) 0,71 (0,66; 0,91) 0,83 (0,74; 1,08) 

npRQ 0,73 (0,71; 0,82) 0,79 (0,74; 0,85) 0,68 (0,63; 0,93) 0,83 (0,72; 1,17) 

 

 

Hodnota BMR predikovaná dle Harris-Benedictovy rovnice byla významně nižší jak u 

celkové skupiny pacientů s nízkým PA, tak u podskupin rozdělených dle pohlaví. Naproti 

tomu REE stanovený pomocí nepřímé kalorimetrie byl významně snížen pouze u celkové 

skupiny pacientů s nízkým PA, lze však vidět trend nižších hodnot i u dalších podskupin 

s nízkým PA (viz Grafy 1 a 2). Jak ukazují Tabulky 20 a 21, zvýšený metabolismus 

(naměřená hodnota REE vyšší o 10 % oproti predikované hodnotě) jsme zaznamenali u 

obou skupin (s PA < 5 i PA > 5), což souhlasí s předchozími pracemi zkoumajícími pacienty 

s CHOPN. Přepočet REE na tělesnou váhu a povrch těla rozdíly mezi skupinami 

neprokázal. 
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Graf 1: Klidový energetický výdej získaný nepřímou kalorimetrií pro jednotlivé skupiny 

PA – fázový úhel; REE/IC – klidový energetický výdej získaný nepřímou kalorimetrií; výsledné hodnoty jsou 

uvedeny jako průměr ± SD; statistická významnost byla hodnocena nepárovým t-testem (*, P ≤ 0,05) – 

signifikantní rozdíl mezi skupinami s PA < 5 a PA > 5 

 

 

 

Graf 2: Klidový energetický výdej vypočítaný na základě rovnice Harrise-Benedicta pro 
jednotlivé skupiny 

PA – fázový úhel; REE/HB – klidový energetický výdej vypočítaný na základě rovnice Harrise-Benedicta; 

výsledné hodnoty jsou uvedeny jako průměr ± SD; statistická významnost byla hodnocena nepárovým t-

testem (**, P ≤ 0,01; *, P ≤ 0,05) – signifikantní rozdíl mezi skupinami s PA < 5 a PA > 5; signifikantní rozdíl 

mezi mužskými skupinami s PA < 5 a PA > 5; signifikantní rozdíl mezi ženskými skupinami s PA < 5 a PA > 5 
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Tabulka 20: Další stanovení klidového energetického výdeje u celkové populace 
pacientů 

BSA – povrch těla; PA – fázový úhel; REE – klidový energetický výdej; výsledné hodnoty jsou uvedeny jako 

medián (25 % percentil, 75 % percentil) 

 CELKEM 

 PA < 5 PA > 5 

REE [%] 124 (115; 139) 118 (110; 127) 

REE/kg 
[kcal/kg] 

24,8 (21,7; 27,2) 22,2 (21,4; 24,4) 

REE/BSA 
[kcal/m2] 

971 (880; 1032) 1021 (929; 1067) 

 

 

Tabulka 21: Další stanovení klidového energetického výdeje u podskupin rozdělených 
dle pohlaví 

BSA – povrch těla; PA – fázový úhel; REE – klidový energetický výdej; výsledné hodnoty jsou uvedeny jako 

medián (25 % percentil, 75 % percentil); statistická významnost byla hodnocena Mann-Whitneyho testem 

(#, P ≤ 0,05) – signifikantní rozdíl mezi ženskými skupinami s PA < 5 a PA > 5 

 MUŽI ŽENY 

 PA < 5 PA > 5 PA < 5 PA > 5 

REE [%] 125 (114; 140) 118 (110; 125) 119 (113; 139) 118 (101; 134) 

REE/kg 
[kcal/kg] 

24,2 (20,8; 26,2) 22,4 (21,4; 25,1) 24,9 (23,3; 29,6)# 21,4 (20,5; 22,9) 

REE/BSA 
[kcal/m2] 

986 (891; 1097) 1028 (951; 1070) 890 (813; 981) 902 (783; 1059) 
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5.3 Utilizace nutričních substrátů 

Porovnání naměřených hodnot utilizace sacharidů neprokázalo žádné staticky 

významné rozdíly mezi skupinami. Nicméně u absolutních hodnot vyjádřených v g/den 

lze v Grafu 3 pozorovat trend zvýšených hodnot u skupiny s PA > 5. V případě relativního 

vyjádření (viz Graf 4) jsme tuto tendenci nesledovali. Tabulky 22 a 23 zobrazují utilizaci 

sacharidů v kcal/den a vztaženou na další parametry, u kterých jsme shodně 

zaznamenali trend zvýšených hodnot v případě skupiny PA > 5.  

 

Graf 3: Utilizace sacharidů v g/den pro jednotlivé skupiny 

PA – fázový úhel; výsledné hodnoty jsou uvedeny jako medián (25 % percentil, 75 % percentil) 

 

Graf 4: Utilizace sacharidů v % pro jednotlivé skupiny  

PA – fázový úhel; výsledné hodnoty jsou uvedeny jako průměr ± SD 
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Tabulka 22: Utilizace sacharidů v kcal/den a vztažená na další parametry u celkové 
populace pacientů 

PA – fázový úhel; výsledné hodnoty jsou uvedeny jako medián (25 % percentil, 75 % percentil) 

 CELKEM 

 PA < 5 PA > 5 

Utilizace 
sacharidů 
[kcal/den] 

133 (36; 699) 521 (146; 907) 

Utilizace 
sacharidů 

[
𝐠/𝐝𝐞𝐧

𝐤𝐠
] 

1,09 (0,27; 1,73) 1,35 (0,58; 2,38) 

Utilizace 
sacharidů 

[
𝐠/𝐝𝐞𝐧

𝐦𝟐 ] 

36 (10; 78) 64 (26; 109) 

 

Tabulka 23: Utilizace sacharidů v kcal/den a vztažená na další parametry u podskupin 
rozdělených dle pohlaví 

PA – fázový úhel; výsledné hodnoty jsou uvedeny jako medián (25 % percentil, 75 % percentil) 

 MUŽI ŽENY 

 PA < 5 PA > 5 PA < 5 PA > 5 

Utilizace 
sacharidů 
[kcal/den] 

133 (34; 814) 579 (186; 893) 128 (43; 932) 455 (92; 1547) 

Utilizace 
sacharidů 

[
𝐠/𝐝𝐞𝐧

𝐤𝐠
] 

0,58 (0,10; 1,78) 1,32 (0,61; 2,14) 1,24 (0,55; 4,39) 1,75 (0,26; 5,51) 

Utilizace 
sacharidů 

[
𝐠/𝐝𝐞𝐧

𝐦𝟐 ] 

25 (4; 88) 64 (29; 105) 45 (17; 143) 67 (11; 224) 

 

Ani v případě lipidů jsme nezaznamenali žádné statistický významné rozdíly mezi 

sledovanými skupinami. U pacientů s PA < 5 jsme zjistili trend mírně zvýšených 
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absolutních (g/den, kcal/den) i relativních dosažených hodnot (%) (viz Grafy 5 a 6, 

Tabulky 24 a 25). 

 

 

Graf 5: Utilizace lipidů v g/den pro jednotlivé skupiny 

PA – fázový úhel; výsledné hodnoty jsou uvedeny jako průměr ± SD 

 

 

Graf 6: Utilizace lipidů v % pro jednotlivé skupiny 

PA – fázový úhel; výsledné hodnoty jsou uvedeny jako průměr ± SD 
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Tabulka 24: Utilizace lipidů v kcal/den a vztažená na další parametry u celkové 
populace pacientů 

PA – fázový úhel; výsledné hodnoty jsou uvedeny jako průměr ± SD 

 CELKEM 

 PA < 5 PA > 5 

Utilizace lipidů 
[kcal/den] 

1084  642 1006  589 

Utilizace lipidů 

[
𝐠/𝐝𝐞𝐧

𝐤𝐠
] 

1,52  0,82 1,15  0,62 

Utilizace lipidů 

[
𝐠/𝐝𝐞𝐧

𝐦𝟐 ] 
61  33 52  29 

 

Tabulka 25: Utilizace lipidů v kcal/den a vztažená na další parametry u podskupin 
rozdělených dle pohlaví 

PA – fázový úhel; výsledné hodnoty jsou uvedeny jako průměr ± SD 

 MUŽI ŽENY 

 PA < 5 PA > 5 PA < 5 PA > 5 

Utilizace lipidů 
[kcal/den] 

1201  719 1065  551 869  445 739  735 

Utilizace lipidů 

[
𝐠/𝐝𝐞𝐧

𝐤𝐠
] 

1,45  0,80 1,19  0,58 1,67  0,90 0,94  0,82 

Utilizace lipidů 

[
𝐠/𝐝𝐞𝐧

𝐦𝟐 ] 
63  36 54  26 58  30 42  39 

 

Absolutní hodnoty utilizace proteinů vyjádřené v gramech a kaloriích za den byly 

signifikantně vyšší pro všechny měřené populace s PA > 5. Utilizace proteinů vztažená 

na povrch těla byla statisticky signifikantní pouze v porovnání celkové populace (viz 

Grafy 7 a 8, Tabulky 26 a 27). 
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Graf 7: Utilizace proteinů v g/den pro jednotlivé skupiny 

PA – fázový úhel; výsledné hodnoty jsou uvedeny jako medián (25 % percentil, 75 % percentil); statistická 

významnost byla hodnocena Mann-Whitneyho testem (**, P ≤ 0,01; *, P ≤ 0,05) – signifikantní rozdíl mezi 

skupinami s PA < 5 a PA > 5; signifikantní rozdíl mezi mužskými skupinami s PA < 5 a PA > 5; signifikantní 

rozdíl mezi ženskými skupinami s PA < 5 a PA > 5 

 

 

 

Graf 8: Utilizace proteinů v % pro jednotlivé skupiny 

PA – fázový úhel; výsledné hodnoty jsou uvedeny jako medián (25 % percentil, 75 % percentil) 
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Tabulka 26: Utilizace proteinů v kcal/den a vztažená na další parametry u celkové 
populace pacientů 

PA – fázový úhel; výsledné hodnoty jsou uvedeny jako medián (25 % percentil, 75 % percentil); statistická 

významnost byla hodnocena Mann-Whitneyho testem (**, P ≤ 0,01; *, P ≤ 0,05) – signifikantní rozdíl mezi 

skupinami s PA < 5 a PA > 5    

 CELKEM 

 PA < 5 PA > 5 

Utilizace 
proteinů 

[kcal/den] 
254 (195; 310)** 349 (260; 475) 

Utilizace 

proteinů [
𝐠/𝐝𝐞𝐧

𝐤𝐠
] 

0,89 (0,57; 1,10) 0,92 (0,73; 1,16) 

Utilizace 

proteinů [
𝐠/𝐝𝐞𝐧

𝐦𝟐 ] 
32 (24; 43)* 40 (31; 52) 

 

 

Tabulka 27: Utilizace proteinů v kcal/den a vztažená na další parametry u podskupin 
rozdělených dle pohlaví 

PA – fázový úhel; výsledné hodnoty jsou uvedeny jako medián (25 % percentil, 75 % percentil); statistická 

významnost byla hodnocena Mann-Whitneyho testem (*, P ≤ 0,05) – signifikantní rozdíl mezi mužskými 

skupinami s PA < 5 a PA > 5 a signifikantní rozdíl mezi ženskými skupinami s PA < 5 a PA > 5 

 MUŽI ŽENY 

 PA < 5 PA > 5 PA < 5 PA > 5 

Utilizace 
proteinů 

[kcal/den] 

263 (205; 354)* 349 (269; 481) 230 (184; 269)* 343 (245; 433) 

Utilizace 

proteinů [
𝐠/𝐝𝐞𝐧

𝐤𝐠
] 

0,67 (0,51; 1,10) 0,90 (0,71; 1,11) 0,94 (0,82; 1,24) 1,03 (0,86; 1,30) 

Utilizace 

proteinů [
𝐠/𝐝𝐞𝐧

𝐦𝟐 ] 
30 (23; 47) 39 (29; 52) 34 (27; 40) 43 (35; 56) 
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5.4 Korelace 

V této kapitole jsou uvedeny korelace mezi fázovým úhlem a parametry energetického 

metabolismu získanými nepřímou kalorimetrií. Výsledky jsou znázorněny pro celkovou 

a mužskou populaci, skupina žen nebyla zvlášť hodnocena. Tučně jsou označeny 

statisticky významné asociace mezi měřenými parametry (P  0,05). 

5.4.1 Korelace parametrů energetického metabolismu 

V Tabulce 28 na následující straně jsou uvedeny asociace mezi fázovým úhlem a 

parametry energetického metabolismu. V případě celkové populace pozitivně koreloval 

fázový úhel se spotřebou O2, výdejem CO2, REE vztaženým na povrch těla, REE 

vypočítaným za pomoci rovnice Harris-Benedicta, ale také i s hodnotou REE změřenou 

nepřímou kalorimetrií. 

U mužské části jsme zjistili korelace PA se spotřebou O2 a REE změřeným nepřímou 

kalorimetrií i získaným výpočtem z Harris-Benedictovy rovnice. 
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Tabulka 28: Korelace mezi fázovým úhlem a parametry energetického metabolismu 

BSA – povrch těla; npRQ – nebílkovinný respirační kvocient; RQ – respirační kvocient; P – hladina 

významnosti; r – Pearsonův/ Spearmanův korelační koeficient (dle výsledku testu normality); REE/HB – 

klidový energetický výdej vypočítaný na základě Harris-Benedictovy rovnice; REE/IC – klidový energetický 

výdej získaný nepřímou kalorimetrií; statisticky významné korelace jsou vyznačeny tučně (P ≤ 0,05) 

 Fázový úhel 

 CELKEM MUŽI 

 r P r P 

VO2 [l/min] 0,356 0,011 0,337 0,039 

VCO2 [l/min] 0,378 0,007 0,287 0,081 

RQ 0,232 0,106 0,115 0,490 

npRQ 0,255 0,073 0,145 0,385 

REE [%] -0,156 0,279 -0,075 0,654 

REE/kg 

[kcal/kg] 
-0,108 0,454 0,055 0,742 

REE/BSA 

[kcal/m2] 
0,281 0,048 0,266 0,107 

REE/IC [kcal] 0,363 0,010 0,327 0,045 

REE/HB [kcal] 0,442 0,001 0,363 0,025 

 

 

Tabulky 29 a 30 znázorňují asociace mezi fázovým úhlem a utilizacemi sacharidů a lipidů. 

U sledovaných parametrů jsme nezaznamenali žádné statisticky významné korelace. 
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Tabulka 29: Korelace mezi fázovým úhlem a utilizacemi sacharidů 

P – hladina významnosti; r – Pearsonův/ Spearmanův korelační koeficient (dle výsledku testu normality) 

 Fázový úhel 

 CELKEM MUŽI 

 r P r P 

Utilizace sacharidů [g/den] 0,230 0,108 0,190 0,253 

Utilizace sacharidů [kcal/den] 0,241 0,091 0,173 0,298 

Utilizace sacharidů [%] 0,101 0,483 0,015 0,927 

Utilizace sacharidů [
𝐠/𝐝𝐞𝐧

𝐤𝐠
] 0,151 0,296 0,172 0,301 

Utilizace sacharidů [
𝐠/𝐝𝐞𝐧

𝐦𝟐 ] 0,189 0,190 0,178 0,285 

 

 

Tabulka 30: Korelace mezi fázovým úhlem a utilizacemi lipidů 

P – hladina významnosti; r – Pearsonův/ Spearmanův korelační koeficient (dle výsledku testu normality) 

 Fázový úhel 

 CELKEM MUŽI 

 r P r P 

Utilizace lipidů [g/den] 0,016 0,914 0,042 0,803 

Utilizace lipidů [kcal/den] 0,016 0,911 0,042 0,804 

Utilizace lipidů [%] -0,149 0,302 -0,060 0,720 

Utilizace lipidů [
𝐠/𝐝𝐞𝐧

𝐤𝐠
] -0,157 0,277 -0,010 0,954 

Utilizace lipidů [
𝐠/𝐝𝐞𝐧

𝐦𝟐 ] -0,062 0,671 0,022 0,898 
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V Tabulce 31 lze pozorovat pozitivní korelaci mezi fázovým úhlem a utilizací proteinů. 

Pro celkovou skupinu pacientů jsme zaznamenali asociace u utilizace proteinů vyjádřené 

v gramech a kaloriích za den a také vztažené na celkový povrch těla. U mužské populace 

jsme získali statisticky významné korelace u absolutní utilizace proteinů vztažené na 

g/den, kcal/den a také vyjádřené na povrch těla. U této skupiny jsme sledovali 

významnou asociaci i v případě relativních hodnot. 

 

Tabulka 31: Korelace mezi fázovým úhlem a utilizacemi proteinů 

P – hladina významnosti; r – Pearsonův/ Spearmanův korelační koeficient (dle výsledku testu normality); 

statisticky významné korelace jsou vyznačeny tučně (P ≤ 0,05) 

 Fázový úhel 

 CELKEM MUŽI 

 r P r P 

Utilizace proteinů [g/den] 0,422 0,002 0,355 0,029 

Utilizace proteinů [kcal/den] 0,418 0,003 0,355 0,029 

Utilizace proteinů [%] 0,267 0,061 0,333 0,041 

Utilizace proteinů [
𝐠/𝐝𝐞𝐧

𝐤𝐠
] 0,189 0,189 0,285 0,083 

Utilizace proteinů [
𝐠/𝐝𝐞𝐧

𝐦𝟐 ] 0,345 0,014 0,352 0,030 
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6. DISKUSE 

Vyhodnocování potenciální souvislosti mezi fázovým úhlem a parametry energetického 

metabolismu u 50 pacientů s CHOPN přineslo několik poznatků v porovnání s dosud 

publikovanými daty. V souladu s jinými studiemi jsme pro rozdělení pacientů zvolili 

hraniční hodnotu fázového úhlu 5 (skupina s PA < 5 a PA > 5), přičemž se získané hodnoty 

PA pohybovaly v rozmezí od 3,6 do 7,1. Jak již bylo zmíněno v předchozích kapitolách, 

PA je významným prognostickým indikátorem funkčního a nutričního stavu [38], který u 

osob se stabilní fází CHOPN koreluje se závažností onemocnění a jeho další prognózou. 

Ve studii provedené skupinou Maddocks et al. [40] byl PA dokonce označen za 

užitečnější ukazatel stavu v porovnáni s FFMI u pacientů s diagnostikovaným CHOPN.  

Mezi skupinami jsme zaznamenali rozdíly v hodnotách několika antropometrických 

parametrů zahrnujících tělesnou hmotnost, BMI a povrch těla, ale také dosažený věk. 

Průměrně BMI dosahoval 30,5  5,1 u skupiny s vyšším PA a indikoval tak počáteční 

obezitu dle WHO klasifikace v porovnání s hodnotou 25,1  6,0 vyjadřující mírnou 

nadváhu u skupiny druhé. Předpokládáme, že pozorované odlišnosti v tělesné kompozici 

u měřených osob měly vliv na dosažené hodnoty PA a energetického metabolismu.  

Respirační bílkovinný kvocient vztažený na celkovou populaci dosahoval u skupiny 

s nižším PA průměrných hodnot 0,74, což odpovídá spíše převažující metabolizaci lipidů. 

Hodnoty nebílkovinného respiračního kvocientu se u těchto pacientů průměrně 

pohybovaly 0,71. Tato zjištění korelovala s procentuálním vyjádřením utilizovaných 

tuků, které u skupiny s PA < 5 bylo přibližně 60 %, kdežto u skupiny druhé 49 %. Energie 

získaná oxidací lipidů tak představovala u našich pacientů s nižším PA výrazně největší 

položku ze všech třech makronutrientů a tedy hlavní zdroj energie. Metabolizace lipidů  

a také dieta s převahou tuků byla studií [52] diskutována jako vhodná volba pro pacienty 

s CHOPN, neboť tak dochází k snížení tvorby CO2 a s tím spojené další zátěže.  

Na druhou stranu, pacienti s PA > 5 dosáhli vyšších hodnot RQ - průměrně 0,80, což 

nasvědčovalo oxidaci proteinů. Následně jsme také při srovnání obou skupin pozorovali 

statisticky významný rozdíl v utilizaci proteinové složky vyjádřené v absolutních 

hodnotách (gram/den a kalorie/den), s elevací hodnot právě u pacientů s PA > 5. Dle 
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vyhodnocení relativních celkových utilizací jednotlivých substrátů však stále převažoval 

příjem energie z metabolizace lipidů.  

Vzestup proteinového metabolismu a REE u pacientů s CHOPN oproti kontrolní skupině 

uvádí ve své studii také Kao et al. [47]. Dle další publikované studie provedené 

výzkumnou skupinou Ramires et al. [46] byla zjištěna elevace oxidace sacharidů u osob 

s CHOPN, a naopak nezměněný metabolismus lipidů v porovnání se zdravými 

dobrovolníky. V souladu s tím byl zvýšen RQ (odpovídal přibližně hodnotě 1) a také REE. 

Autoři uvádí, že zvýšená utilizace sacharidů byla pravděpodobně zapříčiněna zvýšeným 

anaerobním metabolismem spojeným s nedostatkem kyslíku v organismu. V důsledku 

této nevýhodné metabolizace je tělo nuceno utilizovat větší množství sacharidů, aby 

získalo stejné množství energie jako v případě aerobního metabolismu a zároveň také 

pokrylo zvýšené nároky energetického metabolismu typického pro CHOPN.  

Výsledky z dosud publikovaných studií zaměřených na hodnocení poměru utilizace 

jednotlivých substrátů u pacientů s CHOPN spolu s nejvhodnější skladbou 

suplementovaných živin se rozcházejí. Tyto rozdíly mohou plynout z rozdílného stupně 

CHOPN u vyšetřovaných pacientů. Další problém může představovat ambulantní 

provedení nepřímé kalorimetrie bez předchozího stanovení stravovacích návyků 

pacienta. Rozdíly v poměru utilizovaných živin tak pravděpodobně souvisí také 

s nevhodným složením přijímané stravy.  

 

V námi provedené studii jsme dále potvrdili zvýšený klidový energetický výdej u obou 

pozorovaných skupin a to s průměrnými hodnotami 124 % a 118 %, tedy s trendem 

mírně vyšších hodnot u skupiny PA < 5. Hypermetabolismus, tedy stav, kdy je naměřená 

hodnota REE vyšší o 10 % oproti predikované hodnotě, je u pacientů s CHOPN známým 

jevem.  Celkově jsme jej zaznamenali v 82 % případech ve skupině s PA < 5 a u 73 % 

zúčastněných pacientů s PA > 5. Studie provedené skupinami Creutzberg et al. [53]  a 

Sergi et al. [45] shodně prokázaly  zvýšené hodnoty energetického výdeje a 

hypermetabolismus u pacientů s CHOPN. Ani v jedné z nich se však neobjevilo tak 

vysoké procento pacientů s narušeným metabolismem jako při našem pozorování.  
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Jako jednu z příčin navýšeného metabolismu diskutuje studie Sergi [45] zajištění energie 

pro adekvátní ventilaci, která odpovídá závažnosti CHOPN. Problémem se však zdá být 

také nedostatečný a nevyvážený příjem potravy a vliv farmakoterapie CHOPN. 

Krátkodobé hladovění je u zdravých osob spojováno katabolismem, zvýšením REE a  ději 

zahrnujícími glukoneogenezi, ketogenezi a proteolýzu [20], které tělu zajišťují dodání 

dostatečné energie potřebné k udržení základních funkcí. Zmíněné metabolické děje 

jsme částečně pozorovali také v naší studii. Ačkoli jsme zaznamenali signifikantní změny 

v proteinovém obratu mezi skupinami, relativní hodnoty utilizace proteinů narůst oproti 

jiným substrátům neprokázaly. Zvýšené využití lipidového substrátu jako energetického 

zdroje však bylo zřejmé. 

Statisticky významnou pozitivní korelaci jsme sledovali u celkové populace mezi fázovým 

úhlem a spotřebou O2 (r = 0,356; P = 0,011) a také výdejem CO2 (r = 0,378; P = 0,007). 

Souvislost mezi danými parametry je zřejmá, neboť s vyšším PA a tedy dobrým stavem 

měkkých tkání by hodnoty VO2 a VCO2 stoupaly. 

Další statisticky významné korelace u celkové populace jsme pozorovali v porovnání s 

klidovým energetickým výdejem vztaženým na povrch těla, klidovým energetickým 

výdejem stanoveným výpočtem dle Harris-Benedictovy rovnice, ale i změřeným za 

pomoci nepřímé kalorimetrie. Poslední dva zmíněné parametry spolu se spotřebou O2 

byly statisticky významné také pro mužskou populaci. V naší studii jsme zjistili statisticky 

významnou korelaci mezi PA a utilizací proteinů, a to jak u mužské (r = 0,355; P = 0,029), 

tak celkové populace (r = 0,422; P = 0,002). 

Přestože je práce částečně limitována rozdíly mezi sledovanými skupinami pacientů a 

nezahrnutím kontrolní skupiny se zdravými subjekty, věříme, že získané výsledky přispějí 

k pochopení této problematiky.  
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7. ZÁVĚR 

Hlavním cílem této rigorózní práce bylo zhodnotit možnou asociaci dosažených hodnot 

fázového úhlu s parametry energetického metabolismu stanovenými metodou nepřímé 

kalorimetrie. Studie se zúčastnilo celkem 50 pacientů s diagnostikovanou chronickou 

obstrukční plicní nemocí, kteří dosahovali průměrného věku 66 let. Na základě BIA jsme 

pacienty rozdělili do dvou skupin a to dle dosažených hodnot fázového úhlu, kdy PA < 5 

a PA > 5.    

Mezi oběma zmíněnými skupinami jsme sledovali několik statisticky významných 

rozdílů, s nižšími dosaženými hodnotami u pacientů s PA < 5. U základních 

antropometrických parametrů se jednalo o tělesnou hmotnost, BMI a povrch těla, ale i 

dosažený věk. U indirektní kalorimetrie jsme rozdíly pozorovali u produkce CO2, 

nebílkovinného RQ, změřeného klidového energetického výdeje, ale i predikovaného na 

základě Harris-Benedictovy rovnice. Získané výsledky svědčily u vysokého procenta 

našich pacientů o probíhajícím hypermetabolismu, u PA < 5 se jednalo o 82 % a u PA > 5 

o 73 % osob. 

Vyhodnocením utilizace nutričních substrátů jsme zjistili statisticky významně snížené 

absolutní hodnoty oxidovaných proteinů u pacientů s PA < 5. U této skupiny jsme dále 

pozorovali vzrůst hodnot utilizovaných lipidů, který koreloval s dosaženými hodnotami 

respiračního kvocientu bílkovinného 0,74 i nebílkovinného 0,71. 

Potvrdili jsme statisticky významné korelace mezi fázovým úhlem a parametry získanými 

nepřímou kalorimetrií, zahrnujícími spotřebu O2, výdej CO2 a klidový energetický výdej. 

Významnou asociaci jsme sledovali také s absolutními hodnotami utilizace proteinů.  
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8. POUŽITÉ ZKRATKY 

6-MWT 6-minute walk test šestiminutový test chůzí  

AATD alfa-1 antitrypsin alfa-1 antitrypsin 

ATP adenosine triphosphate adenosintrifosfát 

BDT bronchodilator test bronchodilatační test 

BIA bioelectrical impedance analysis bioimpedanční analýza 

BKT  bronchial challenge test bronchokonstrikční test 

BMI body mass index index tělesné hmotnosti 

BMR basal metabolic rate basální metabolismus 

BSA body surface area povrch těla  

BVR bronchoscopic lungvolume metoda bronchoskopické        

reduction                                                                    volumredukce                                                                                                           

CAT COPD Assessment Test komplexní test hodnocení 

příznaků CHOPN  

CRP C-reactive protein C-reaktivní protein 

ČPFS                                                                                      Česká pneumologická a 

ftizeologická společnost 

EFSA European Food Safety Authority Evropská komise pro bezpečnost 

potravin 

FEV1 forced expiratory volume in 1 s usilovně vydechnutý objem za 1 s  

FM fat mass tuková hmota 

FFM fat free mass tukuprostá hmota 

FVC forced (maximal) vital capacity usilovná (vitální) kapacita plic 

GOLD Global Initiative for Chronic Obstructive Globální iniciativa pro chronickou 

Lung Disease                                                              obstrukční plicní nemoc 

CHOPN chronic obstructive pulmonary disease chronická obstrukční plicní nemoc 

IC indirect calorimetry indirektní (nepřímá) kalorimetrie 

IKS inhaled corticosteroids inhalační kortikosteroidy 

IL-6 interleukine-6 interleukin-6 
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LABA long acting beta-2 agonists dlouhodobě působící beta-2 

agonisté 

LAMA long acting muscarinic antagonists dlouhodobě působící 

anticholinergika 

LVRS lung volume reduction surgery volum-redukční operace 

npRQ non-protein respiratory quotient nebílkovinný respirační kvocient 

PA phase angle fázový úhel 

PDE4i phodiesterase type-4 inhibitor inhibitory fosfodiesterázy 4  

R resistance rezistance 

REE resting energy expenditure klidový energetický výdej  

RQ respiratory quotient respirační kvocient 

SD standart deviation směrodatná odchylka 

TLco transfer factor transfer faktor pro CO  

TNF tumor necrosis factor  tumor nekrotizující faktor  

WHO World Health Organization Světová zdravotnická organizace 

Xc capacitive reactance kapacitní reaktance 

Z  impedance impedance 
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