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Klinická aplikace metody bioimpedanční  spektroskopie u plytraumatizovaných pacientů a tehotných 

žen 

 

Práce je rozdělena na teoretickou a praktickou část a v teoretické části se pokouší velmi dobře popsat 

principy  bioimpedanční spektroskopie, patofyziologii nemocných s polytraumaty i ve vztahu 

k rozdělení tekutin a energetickým výdejem,  V další části se zabývá teoretickými poznatky změn 

hmotnosti, rozdělení tekutin a tukové hmoty  u těhotných žen. Také se věnuje rozložení těchto 

parametrů u plodu a aspektem předčasného odtoku plodové vody. Autorka dobře pracuje 

s literaturou a s její intepretací, nejde však o systematický přehled, ve kterém by si autorka si dala 

přesný algoritmus hledání  jednotlivých problémů. Literární přehled je celkem úměrný 

experimentální práci a vytváří dobrou základnu pro stanovení hypotézy a cílů a i pro diskuzi vlastních 

výsledků snad pouze s výjimkou rozpracování předčasného porodu. Tato tématika autorku hodně 

ovládla a teoretické vývody v tématu nebylo možno naplnit. BIS  autorka dobře pochopila a popsala a  

informuje přehledně čtenáře o výhodách a limitech této metody a ukazuje její možné užití 

v budoucnosti u obou skupin vybraných pacientů. 

Experimentální práce má dva cíle: První se týká studie u kriticky nemocných pacientů 

Cílem první části experimentální práce je cituji: „Pomocí BIS analýzy těla exaktně stanovit tělesné 

složení u vybrané skupiny kriticky nemocných pacientů a porovnat je se vzorkem zdravých jedinců“ 

Situace polytraumatizovaného pacienta byly popsána  jak z pohledu tekutinových přesunů mezi 

jednotlivými tělními kompártmenty, tak z pohledu  metabolismu s důrazem na proteinový 

katabolismus. Autorka připravila protokol s vylučovacími a přijímacími kritérii a tak z 2730 pacientů 

bylo na základě ISS vybráno  vedoucím lékařem JIP 25 pacientů. Je jen škoda, že na stejném místě 

nejsou kritéria, jak byli vybrány „kontroly“. Studie byla schválena etickou komisí. Výsledky byly 

zpracovány kvalitním statistickým nástrojem. Výsledky jsou dobře a přehledně dokumentovány a 

následně diskutovány. Je potěšující, že BIS je schopna popsat tekutinovou bilanci a tím odhadnout 

další strategii diuretické léčby a dodávání infuzních roztoků. Možná v budoucnosti umožní i 

odhadnout distribuci léčiv v organismu a tím individualizovat jejich terapeutickou hodnotu. Další 

význam autorka vidí i v tom že míra tekutinového přetížení  je přímo úměrná potřebě plicní ventilace 

a tím i dalšímu osudu pacienta. Autorka se domnívá, pokud budou tyto výsledky verifikovány, že by 

BIS mohla být použita i k individuální nutriční podpoře. Její výsledky tomu napovídají a velmi oceňuji i 

to, že se zamýšlela nad limitacemi studie a nezapomněla zmínit, že nebrala v úvahu ani 

farmakoterapii. Cíl studie byl tedy naplněn, ale bylo by vhodné vysvětlit jak BIS zapojit do predikce a 

zachování hemodynamické stability u polytramatizovaného pacienta a do jaké míry jde o exkluzivní 

vyšetření. 

 

Cílem druhé části experimentální práce je (cituji):  

1/ „vyhodnotit změny v kompozici těla zdravých žen v průběhu fysiologické  gravidity“ 

2/ „proměřit  metodu BIS rodící ženy a 24hodin po porodu“ 

3/ „analyzovat těhotné ženy  s diagnózou předčasného odtoku  plodové vody pomocí BIS a porovnat 

je se zdravými těhotnými s cílem zjistit , zda by se narůstající množství tělesných tekutin  

v těhotenství  s maximální hodnotou  v době porodu použít k bioimpedanční predikci porodu“. 



V této části autorka trochu nemotorně definuje cíle a míchá je s hypotézou. Bylo by vhodné naučit se 

cíle definovat jasněji.  V metodice byly definovány přijímací a vylučovací kritéria. I zde je však trochu 

zamlžen způsob výběru „zdravých žen“ (co to znamená?). Projekt byl schválen etickou komisí FNHK. 

Výsledky jsou dobře zpracovány a sumarizovány.  Výsledky popisují změny u těhotných žen a dle mě 

jde o velmi zajímavé data. Nebylo mi však jasné, jak BIS může pomoci oddálit předčasný porod po 

odtoku plodové vody. 

Autorka  výsledky publikovala v kvalitních  časopisech s IF (6x – spolu s  Mgr. Patkovou)   a tak práce 

prošly  kritickým zhodnocením. Kopie článků jsou v příloze práce. Pouze v české jazyce má někdy 

problémy s překladem do češtiny – např. tak používá místo kůry kortikoidů, kurzy kortikoidů. Jde však 

spíše o výjimečné případy. Prokázala, že umí stanovit hypotézu (jasně ji formulovala až v diskuzi), 

zvolit metodiku, zpracovat výsledky  a diskutovat je. Doporučuji práci k obhajobě a získání titulu PhD. 

 

Otázky: 

1/ existuje korelace mezi tíží poranění, globálního tkáňového poškození, hloubkou a trváním 

šokového stavu k míře tekutinového přesunu? 

2/ jasně ukázat, jak definovala ve studii svou kontrolní skupinu v obou projektech a zda i v tom 

nemůže být limita intepretace jejich výsledků 

3/ vysvětlit větu na str. 47 „Avšak v žádném období hospitalizace příjem tekutin  nesouvisel se 

změnou celkové tělesné tekutiny  a intracelulární části tekutin“ 

4/autorka uvádí, že léčiva mohou ovlivnit metabolické a tekutinové poměry, ale že se jimi nezabývala 

a předpokládá, že kohorta byla těmito léky ovlivněna přibližně stejně. Může uvést, které nejčastější 

léky to byly, a zda je tento předpoklad správný. 

5/ Může Vámi nalezený vztah mezi prodlouženou dobou plicní ventilací a úrovně převodnění 

vyžadující  změnu v tekutinové léčbě  být proveden na základě BIS vyšetření? 

6/jak BIS může pomoci oddálit předčasný porod po odtoku plodové vody 

 

 

V Hradci Králové leden 2019    Prof. Dr. Jiří Vlček, CSc. 


