
1 

 

UNIVERZITA KARLOVA 

FARMACEUTICKÁ FAKULTA V HRADCI KRÁLOVÉ 

KATEDRA BIOLOGICKÝCH A LÉKAŘSKÝCH VĚD 

 

 

 

 DIPLOMOVÁ  PRÁCE  

 

Energetický výdej a utilizace nutričních substrátů u 

kriticky nemocných pacientů 

 

HANA KORVASOVÁ 

 

Vedoucí diplomové práce: doc. PharmDr. Miloslav Hronek, Ph.D. 

 

HRADEC KRÁLOVÉ, 2018/2019 

 

  



2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poděkování 

Mé poděkování patří doc. PharmDr. Miloslavu Hronkovi, Ph.D. za odborné vedení, 

trpělivost a ochotu, kterou mi v průběhu zpracování diplomové práce věnoval. Dále bych 

chtěla poděkovat MUDr. Eduardu Havlovi, Ph.D. a celému zdravotnickému týmu JIP FN 

v HK, díky kterým bylo umožněno provedení našich vyšetření. Poděkování patří též Mgr. 

Anně Patkové, Ph.D. a Mgr. Věře Joskové, Ph.D. za rady a pomoc při vyšetřování 

pacientů. V neposlední řadě patří obrovské poděkování mé rodině, která mě při studiu 

vždy maximálně podporovala. 



3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 „Prohlašuji, že tato práce je mým původním autorských dílem. Veškerá literatura 

a další zdroje, z nichž jsem při zpracování čerpala, jsou uvedeny v seznamu použité 

literatury a v práci jsou řádně citovány. Práce nebyla použita k získání jiného nebo 

stejného titulu.“ 

 

 

V Hradci Králové …………………….     ..……………. 

(Datum)          (Podpis)  



4 

 

1. OBSAH 

2. ABSTRAKT .............................................................................................................. 6 

3. ABSTRACT .............................................................................................................. 7 

4. ÚVOD ........................................................................................................................ 9 

5. ZADÁNÍ – CÍL PRÁCE .......................................................................................... 10 

6. TEORETICKÁ ČÁST ............................................................................................. 11 

6.1 Sledovaný stav ................................................................................................. 11 

6.1.1 Kritické onemocnění ............................................................................. 11 

6.1.2 Polytrauma ............................................................................................ 11 

6.2 Metabolizmus u kriticky nemocných pacientů ................................................ 13 

6.2.1 Hypometabolická (ebb – odlivová) fáze šoku ....................................... 14 

6.2.2 Hypermetabolická (flow – přílivová) fáze šoku (katabolická) ............. 14 

6.2.3 Adaptivní odpověď na stres a hladovění ............................................... 15 

6.2.4 Hormonální regulace a utilizace substrátů v akutním stavu .................. 16 

6.3 Malnutrice ........................................................................................................ 17 

6.3.1 Diagnostika malnutrice a indikace umělé výživy (parenterální a 

enterální)  ............................................................................................................... 19 

6.4 Energetická potřeba organizmu ........................................................................ 21 

6.5 Stanovení energetické potřeby ......................................................................... 22 

6.5.1 Přímá kalorimetrie ................................................................................. 23 

6.5.2 Nepřímá kalorimetrie ............................................................................ 23 

6.5.3 Respirační kvocient ............................................................................... 27 

6.5.4 Predikční rovnice .................................................................................. 32 

6.5.5 Výpočet (klidového) energetického výdeje pomocí nepřímé kalorimetrie

  ............................................................................................................... 36 

6.5.6 Výpočet oxidace nutričních substrátů ................................................... 37 

6.6 Výživová doporučení dle ASPEN a ESPEN .................................................... 40 

7. EXPERIMENTÁLNÍ ČÁST ................................................................................... 41 

7.1 Charakteristika studie ....................................................................................... 41 

7.2 Přístrojové vybavení a metodika vyhodnocení dat .......................................... 44 

7.2.1 Indirektní kalorimetrie .......................................................................... 44 

7.2.2 Bioimpedanční spektroskopie - měření ................................................. 44 



5 

 

7.2.3 Stanovení tělesného složení .................................................................. 45 

7.2.4 Vyhodnocení dat a metodika zpracování .............................................. 46 

7.2.5 Další: ..................................................................................................... 46 

7.3 Výsledky .......................................................................................................... 46 

7.3.1 (Klidový) energetický výdej ................................................................. 47 

7.3.2 Oxidace nutričních substrátů ................................................................. 53 

7.3.3 Příjmy nutričních substrátů a celkové bilance ...................................... 65 

8. DISKUZE ................................................................................................................ 70 

9. ZÁVĚR .................................................................................................................... 76 

10. POUŽITÉ ZKRATKY ............................................................................................. 78 

11. SEZNAM TABULEK ............................................................................................. 81 

12. SEZNAM OBRÁZKŮ............................................................................................. 82 

13. SEZNAM GRAFŮ .................................................................................................. 83 

14. SEZNAM ROVNIC................................................................................................. 84 

15. POUŽITÁ LITERATURA ...................................................................................... 85 

 

 

 



6 

 

2. ABSTRAKT 

Tato práce řeší měření (klidového) energetického výdeje a oxidace nutričních 

substrátů u kriticky nemocných pacientů v závislosti na různě podané nutriční podpoře. 

Porovnání příjmů nutričních substrátů probíhalo dle standardního doporučení ESPEN. 

Pacienti byli vyšetřovaní pomocí metody nepřímé kalorimetrie. Tato studie 

zahrnovala 9 kriticky nemocných pacientů na ventilátoru, z toho 1 pacienta spontánně 

dýchajícího. Z naměřených hodnot byl zjištěn (klidový) energetický výdej a oxidace 

jednotlivých nutričních substrátů. Měření probíhalo nejprve nalačno (bez podání nutriční 

podpory), poté po podání nízkokalorické výživy (1370  296,7 kcal/den), a nakonec po 

podání normokalorické výživy (2169,802  500,926 kcal/den). 

Studie také prokázala nepřesnost odhadu klidového energetického výdeje pomocí 

predikčních rovnic (konkrétně dle Harris-Benedictovy rovnice), oproti měřenému (R)EE 

nepřímou kalorimetrií. Z výsledků HB-rovnice klidový energetický výdej s narůstající 

nutriční podporou klesal. Naměřené hodnoty pomocí nepřímé kalorimetrie však ukázaly 

opak, a to nárůst (klidového) energetického výdeje s narůstající nutriční podporou. 

Statisticky významný rozdíl byl nalezen při hodnocení tohoto rozdílu REE (%) mezi 

pacienty nalačno a pacienty, kterým byla podávaná normokalorická výživa (p = 0,032). 

U oxidací nutričních substrátů bylo zjištěno, že nezávisle na podané výživě (i 

nalačno) pacienti nejvíce oxidovali lipidy, poté proteiny a nejméně docházelo k oxidaci 

sacharidů. Pacienti nalačno oxidovali lipidy z cca 44 %, z 33 % oxidovali proteiny a z 23 

% byly oxidovány sacharidy. U pacientů po podání nízkokalorické výživy probíhala 

oxidace lipidů až z 56 %, oxidace proteinů z 31 % a oxidace sacharidů z necelých 13 %. 

U pacientů, kterým byla podávána normokalorická výživa nebyl rozdíl mezi oxidací 

lipidů a oxidací proteinů tak výrazný. Oxidace lipidů probíhala z cca 49 %, oxidace 

proteinů cca ze 45 %. Oxidace sacharidů byla nejnižší a to cca 6 %.  

U pacientů při normokalorické výživě probíhala oxidace sacharidů statisticky 

významně méně než u pacientů nalačno (p = 0,006). Oxidace proteinů byla signifikantně 

vyšší při normokalorické výživě než u pacientů po podání nízkokalorické výživy (p = 

0,035). 

Klíčová slova: nutriční podpora, nepřímá kalorimetrie, oxidace nutričních substrátů, 

kriticky nemocní pacienti, JIP. 
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3. ABSTRACT 

This thesis deals with the measurement of (resting) energy expenditure and 

oxidation of nutritional substrates in critically ill patients, according to variously given 

nutritional support. The comparison of nutritional substrate incomes followed 

recommendation of the ESPEN guidance.  

Patients were examined by indirect calorimetry. This study included 9 critically ill 

patients on the ventilator, of which 1 patient was spontaneously breathing. (Resting) 

energy expenditure and oxidation of individual nutritional substrates were determined 

from the measured values. Firstly, the measurements were taken on fasting patients 

(without nutritional support). Secondly, a low caloric nutrition (1370  296.7 kcal/day) 

and lastly, normocaloric nutrition (2169.802  500.926 kcal/day) were given.   

This study also demonstrated the inaccuracy of resting energy expenditure 

estimation using predictive equations (the Harris-Benedict equation specifically), 

compared to the measured (R)EE by indirect calorimetry. According to the results of the 

HB-equation, resting energy expenditure decreased with increasing nutritional support. 

However, indirect calorimetry values showed the opposite, namely the increase in 

(resting) energy expenditure with increasing nutritional support. A statistically significant 

difference was found in the difference REE (%) between fasting patients and patients 

receiving normocaloric nutritional support (p = 0.032). 

Irrespective of the administered nutritional support (even in the fasted state), the 

patients most oxidized lipids, then proteins and the least carbohydrate oxidation occurred. 

Fasting patients oxidized lipids from about 44 %, ca. 33 % oxidized proteins, and ca. 23 

% oxidized carbohydrates. In patients with low calories diet was lipid oxidation of up to 

56 %, protein oxidation of 31 % and carbohydrate oxidation of less than 13 %. In patients 

receiving normocaloric nutrition, the difference between lipid and protein oxidations was 

not found. Lipid oxidation was about 49 %, protein oxidation was about 45 %. 

Carbohydrate oxidation was the lowest and it was about 6 %. 

In patients with normocaloric nutrition, was oxidation of carbohydrates 

significantly lower than in fasting patients (p = 0.006). Protein oxidation was significantly 

higher in normocaloric nutrition than in patients with low calories nutrition (p = 0.035). 
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4. ÚVOD 

V dnešní době dochází u hospitalizovaných pacientů stále velmi často k malnutrici. 

Touto problematikou se zabývá mnoho studií, které uvádí různé výsledky. Většina studií 

se však shoduje, že malnutricí trpí až 80 % hospitalizovaných pacientů (v Evropě se dle 

Chermeshe jedná o cca 30 % hospitalizovaných pacientů), u kterých se objevuje nějaká 

forma malnutrice. Ač se v dnešní době dostává problematika špatně nastavené výživy u 

hospitalizovaných pacientů do povědomí několika ošetřovatelů, důsledky nedostatečné 

výživy jsou stále opomíjeny (Chermesh, 2011). 

V úvahu se musí brát i metabolizmus, který u kriticky nemocných pacientů probíhá 

většinou ve dvou fázích. První fáze probíhá bezprostředně po traumatu, kdy je pacient 

v hypometabolizmu, ze kterého by se měl během 48 hodin dostat do hypermetabolické 

fáze. V této fázi navíc často dochází k hyperkatabolizmu, a to vše je spojeno s rozdílnou 

potřebou nutričních substrátů organizmu. Znalost těchto dějů a nastavení správné nutriční 

podpory je velmi důležitá a měla by být cílem všech ošetřujících lékařů. 

Stále není úplně jasné, kolik kalorií by měl kriticky nemocný pacient dostávat, aby 

se snížila nejen morbidita a mortalita, ale i doba pobytu na JIP. Zároveň aby se zvýšila 

kvalita života i doba přežití po propuštění z nemocnice.  

Zlatým standardem ke stanovení energetických potřeb organizmu slouží metoda 

nepřímé kalorimetrie, pomocí které se měří (klidový) energetický výdej. Bohužel většina 

nemocnic stále používá ke zjišťování klidového energetického výdeje predikční rovnice 

(nejvíce Harris-Benedictovu rovnici), které nejsou nejpřesnější, nezohledňují 

interindividualitu a aktuální stav pacientů. Nemluvě o tom, že HB-rovnice je vhodná spíše 

pro zdravé, normostenické osoby.  

V současnosti je publikováno mnoho výživových doporučení. V oblasti 

parenterální a enterální výživy existují 2 hlavní odborné společnosti: ASPEN (American 

Society for Parenteral and Enteral Nutrition) a ESPEN (European Society for Clinical 

Nutrition and Metabolism). Bohužel i přesto není na nutriční podporu kladen velký důraz, 

a ve většině případů podávaná výživa neodpovídá přesným požadavkům pacientů 

(Chermesh, 2011). 
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5. ZADÁNÍ – CÍL PRÁCE 

Cílem této práce bylo zjistit, jak se mění (klidový) energetický výdej a oxidace 

nutričních substrátů u kriticky nemocných pacientů, v závislosti na různě podané nutriční 

výživě, a to nalačno, po podání nízkokalorické (1370  296,7 kcal/den) a normokalorické 

výživy (2169,802  500,926 kcal/den). 

Měření probíhalo pomocí nepřímé kalorimetrie, která stanovila jak (klidový) 

energetický výdej, tak oxidaci nutričních substrátů u kriticky nemocných pacientů. Navíc 

byly zjišťovány rozdíly mezi predikovanými hodnotami klidového energetického výdeje 

(podle Harris-Benedictovy rovnice) a naměřenými hodnotami nepřímým kalorimetrem. 
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6. TEORETICKÁ ČÁST 

6.1 Sledovaný stav 

6.1.1 Kritické onemocnění 

Kriticky nemocní pacienti mají vážně narušenou fyziologii, což má za následek 

významnou změnu v jejich metabolizmu základních živin, a je u nich potřeba 

kontinuálního monitorování jednoho či více životně důležitých orgánů. 

Kritický stav může nastat následkem několika stimulů, ať už jako důsledek 

závažného onemocnění (pankreatitida, diabetes mellitus), poruchou funkce orgánů 

(selhání jater nebo ledvin), či fyziologického stresu, způsobeného těžkým onemocněním, 

jako jsou popáleniny, sepse či polytraumata (Karnad, 2012). 

Tyto stavy se neobejdou bez intenzivní péče, doplněné o speciální nutriční výživu. 

Jak píše Cove a Pinsky, kteří studovali časnou i pozdní parenterální výživu, ne vždy může 

být podání parenterální výživy v začátcích hospitalizace přínosné, ba naopak může být 

škodlivé, jelikož parenterální výživa v začátcích může způsobit hyperglykemii, 

poškození jater i imunosupresi. Bod, který však ukazuje potenciální riziko parenterální 

výživy převyšující hladovění je stále nejasný (Cove, 2011). 

Experimentální část této práce je zaměřena hlavně na polytraumatické pacienty.  

6.1.2 Polytrauma 

Polytrauma označuje současné poranění alespoň dvou tělesných regionů, ze kterých 

postižení nejméně jednoho z nich, či kombinace, ohrožují pacienta na životě. Jedná se o 

jednu z hlavních příčin úmrtí v populaci. Nejčastěji se s polytraumatem setkáváme u lidí 

do 40. roku života. Polytrauma má za následek tisíce úmrtí a desetitisíce zdravotních 

postižení, které již nelze zvrátit a většinou končí invalidizací, nemluvě o těžce 

vyčíslitelných ekonomických ztrátách. Z těchto důvodů se řadí na pátou příčku 

nejčastějšího úmrtí (Ševčík, 2003). 

U úrazů nesplňujících kritéria polytraumatu používáme termín mnohočetná 

poranění. Jedná se o vícečetná poranění končetin dohromady s postižením jiných částí 

těla, ovšem méně závažných a v souhrnném pohledu neohrožující na životě (Wendsche 

et al., 2015). 
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Existují i těžká monotraumata, která raněného taktéž můžou ohrožovat na životě. I 

když postihují pouze jednu oblast těla, jsou natolik devastující, že znemožňují její funkci. 

Každý typ tohoto zranění provází různý stupeň úrazového šoku, jakožto odezva 

organizmu na trauma (Wendsche et al., 2015; Drábková, 2002). 

6.1.2.1 Nejčastější typy polytraumat 

Až 40 % polytraumat je v dnešní době způsobeno dopravními nehodami. Většinou 

se jedná o mladé a zdravé jedince a jejich spolujezdce v automobilech, kde bývá nehoda 

velmi často zapříčiněna požitím alkoholu. Hned na druhou příčku lze zařadit úrazy při 

adrenalinových sportech mladých lidí, ale i osob středního věku. Následují další typy 

polytraumat vzniklé při katastrofách způsobených člověkem, ale i přírodou. V dnešní 

době nesmíme opomenout ani nárůst teroristických útoků, které jsou stále častější a 

přináší mnoho obětí (Drábková, 2002). 

6.1.2.2 Skórovací systémy polytraumat 

Závažnost úrazu a jeho posouzení je velmi důležité, neboť je rozhodující 

v poúrazové mortalitě a morbiditě (Pokorný, 2002). 

Přednemocniční skórovací systémy mají nezastupitelnou funkci, jelikož díky nim 

zjišťujeme úvodní informace o stavu pacienta, především pomocí snadno zjistitelných 

parametrů základních životních funkcí. 

Na celém světě existuje mnoho různých systémů, které polytraumata rozřazují dle 

stupňů závažnosti. Jeden z nejvyužívanějších systémů, založeným na základních 

životních funkcích, je trauma score (TS). TS má vypovídací hodnotu o pacientovi, který 

ještě nebyl zajištěn. Popisuje základní životní funkce, které doposud nebyly ovlivněny 

léčebně. Dále vypovídá i o rezervě organizmu a dalších. Je tedy celkovým úvodním 

skórovacím systémem, který podává informaci o prvotním inzultu (Drábková, 2002). 

Injury Severiry Score (ISS) je nejrozšířenějším a traumatology nejvyužívanějším 

skórovacím systémem. Zaměření je zde strukturálně anatomické, zohledňující i závažnost 

postižení oblastí, které byly poraněné. Jednoduchost a snadná odhadnutelnost je 

obrovskou výhodou ISS. Tento systém rozděluje organizmus na několik částí, a to: 

povrch těla, hlavu, krk, hrudník, páteř a končetiny (včetně kostí pánve). Každou z těchto 
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oblastí může postihnout úraz, což se hodnotí podle pětistupňové klasifikace, viz Tabulka 

1 (Pokorný, 2002). 

Tabulka 1 – Hodnocení ISS 

Počet bodů Stupeň závažnosti 

1 Lehký 

2 Střední 

3 Těžký bez ohrožení života 

4 Těžký s ohrožením života 

5 Kritický 

Zdroj: Pokorný, 2002 (vypracovaná tabulka z textu) 

U tohoto systému je již požadována přesnější diagnostika a výpočet. ISS se vypočítá 

součtem druhých mocnin tří nejvýše bodovaných poraněných oblastí. Hodnoty se 

pohybují v rozmezí 1-75. ISS > 19 udává těžké poranění, ISS > 25 charakterizuje 

polytrauma, nebo velmi těžké sdružené poranění (Drábková, 2002; Pokorný, 2002). 

6.2 Metabolizmus u kriticky nemocných pacientů 

Celkové zrychlení tělesného metabolizmu, tzv. hypermetabolizmus, je metabolická 

reakce, která nastoupí při akutním onemocnění a kritickém stavu. S tímto stavem se 

setkáme prakticky u každé akutní choroby.  

Jedná se o kombinaci nervových, humorálních i zevních vlivů a mechanizmů, které 

jsou úměrné závažnosti akutního onemocnění. Aby tělo zajistilo dostatečnou energii pro 

obranné mechanizmy, souvisí s touto reakcí i mobilizace energetických rezerv, jako je 

glukóza, aminokyseliny a tuky.  

Nejen zajištění dostatečné energie, ale i regenerace poškozených tkání a nutnost 

zajistit složky důležité k obraně před patogenním inzultem, jsou součástí této reakce, 

včetně přesunu nezbytných komponent z různých oblastí organizmu do místa poškození.  

Jako příklad lze uvést hypermetabolizmus probíhající u zánětu a dramatické 

přesouvání bílkovin z oblasti viscerálních proteinů akutní fáze. Když tento 

hypermetabolický stav trvá dlouho, mobilizace energetických, ale hlavně proteinových 
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rezerv a esenciálních složek (jako jsou vitamíny, stopové prvky apod.) stále pokračuje, 

dochází k oslabování obranných reakcí a zpomaluje se reparace poškozených tkání.  

Jelikož v organizmu dochází k postupnému vyčerpání zásob, nastává deplece 

různých důležitých součástí organizmu, jako jsou tuky, esenciální proteiny a další. 

V konečném důsledku nastává selhání imunitních i svalových funkcí a začínají selhávat 

orgány. Jestliže před vznikem úrazu byla přítomna malnutrice, dochází k mnohem 

rychlejšímu úbytku rezerv a zhoršení orgánových funkcí (Zadák, 2008). 

6.2.1 Hypometabolická (ebb – odlivová) fáze šoku 

Jedná se o systémovou reakci, následující po traumatu či jiném závažném 

onemocnění. Dochází k ní pár minut po vyvolávající příčině a trvá přibližně den až dva. 

Aktivují se systémové a lokální neurohumorální mechanizmy. Tato fáze zajišťuje přežití 

a šetří energii na další fázi (Zadák, 2000). 

6.2.2 Hypermetabolická (flow – přílivová) fáze šoku (katabolická) 

Tahle následná fáze trvá většinou 7-10 dní u nekomplikujících se stavů, kdy 

k maximu dochází mezi 3.-5. dnem od počátečního inzultu. Plasmatické hladiny 

kontraregulačních hormonů a cytokinů zde zůstávají zvýšené spolu s dalšími látkami, viz 

Tabulka 2. Dochází také k negativní dusíkové bilanci z důvodu zvýšeného proteinového 

katabolizmu (nejvíce svalových tkání) spolu s uvolněním aminokyselin. Zvyšuje se 

srdeční výdej i produkce tepla. Stupeň svalového katabolizmu je závislý na intenzitě a 

trvání počátečního inzultu. Tyto procesy zajišťují vitálně důležité orgány, ischemizované 

periferní tkáně a imunitní systém (Zadák, 2000). 

Pokud se vyskytnou pozdní infekční komplikace, může být hypermetabolizmus 

nebo hyperkatabolizmus prodloužen, a navíc vše může vyústit v multiorgánové selhání 

(Biffl, 2002). 
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Tabulka 2 – Metabolická reakce na kritický stav  

 Hypometabolická 

(ebb) fáze 

Hypermetabolická 

(flow) fáze 

Spotřeba O2   

Tělesná teplota   

Periferní rezistence   

Srdeční minutový objem   

Odpad dusíku -  

Glykemie   

Glukoneogeneze   

Laktát  - 

Volné mastné kyseliny   

Katecholaminy, glukagon, kortizol   

Inzulin   

Inzulinová rezistence   

Produkce cytokinů   

REE (klidová energetická hodnota)   

Zdroj: Zadák, 2008 (převzato) 

REE – klidový energetický výdej (Resting Energy Expenditure) [kcal/den] 

O2 – kyslík 

  – snížení 

 – zvýšení 

 – střední zvýšení 

 – zvýšení či snížení 

6.2.3 Adaptivní odpověď na stres a hladovění 

U každého onemocnění může dojít ke kritickému stavu, pokud předtím pacient trpěl 

nějakým typem malnutrice. U hladovění totiž dochází k mobilizaci ketolátek a tukových 

látek, mající za cíl ochranu proteinových zásob v organizmu.  
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Při zátěži dochází díky katabolickým hormonům a mediátorům k útlumu využívání 

tukových zásob a ke krytí potřebné energie se využívá aminokyselin, čímž se 

spotřebovává několik gramů svalů či jiného proteinu. Tím vzniká tzv. kwashiorkor-like 

(proteinová) malnutrice. 

Normální zdravý jedinec, vydrží dva až tři dny hladovění bez následků, přičemž 

vzniklý deficit doplní nastavením normální výživy. Stejně tak to platí i u nemocných po 

lehčí operaci, či s méně závažným onemocněním. 

Těžce, nebo kriticky nemocný pacient je na tom po stejné době hladovění rozdílně. 

Takový pacient je neschopný využívat tukové zdroje a vytvářet ketolátky, které jsou 

všudypřítomným zdrojem energie u všech tkání těla a jediná možnost, jak zabránit 

stupňovanému proteinovému katabolizmu je správné nastavení nutriční podpory (Zadák, 

2008). 

6.2.4 Hormonální regulace a utilizace substrátů v akutním stavu 

Cukry a tuky jsou primárními zdroji energie. Sacharidy se ukládají ve formě 

glykogenu a nejsou skladovány do zásoby. Umožňují tedy pokrýt energii pouze na necelý 

půlden. Naprostá většina tělesné energie je uskladněna v tuku. Tkáně, které hrají 

důležitou roli při stresové reakci, jako jsou ledviny či mozek, přímou utilizaci tuků 

nedokáží. 

Jelikož tělo nemůže přestat v syntéze glukózy ani po vyčerpání zásob glykogenu, 

vzniká takhle glukóza z aminokyselin cestou glukoneogeneze. Svalová bílkovina bývá 

hlavním zdrojem aminokyselin pro glukoneogenezi. Ta je však využívána i jako zásoba 

AMK při syntéze důležitých funkčních bílkovin. 

Zhoršená imunita, jaterní funkce a porušené funkce svalstva - to všechno způsobí 

pokles bílkovinných zásob v organizmu. 

Smrt většinou nastává po poklesu přibližně 25 % hmotnosti tělesné bílkoviny. Ve 

většině případů v důsledku selhání imunitního a kardiopulmonálního systému, končících 

jako tzv. komplikující bronchopneumonie. 

Jako zdroj energie slouží přesun proteinů do nejvíce postižených oblastí, což je 

regulováno humorálními mechanizmy při zátěži (Zadák, 2008). 
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6.3 Malnutrice 

Jedná se o patologický stav, který není způsoben pouze nedostatkem živin, ale i 

nevyváženým příjmem. Pokročilé stádium malnutrice se nazývá kachexie. Jedná se o 

malnutrici způsobenou nedostatkem bílkovin a energie. Marasmus pak označuje nejvyšší 

stupeň kachexie (Zadák, 2008). 

Na základě výsledků několika studií bylo zjištěno, že v současné době se prevalence 

malnutrice vyskytuje mezi 20-80 % (např. ve studii Kubraka 13-78 %, dle Zadáka 19-80 

% a dalších) u pacientů v akutní péči. Tímto se řadí mezi nejčastější situace, se kterýma 

se lékaři všech specializací setkávají (Zadák, 2008; Kubrak, 2007; Jensen, 2007). 

Podle studie Ginera, který studoval populaci pacientů na jednotce intenzivní péče, 

výsledky ukazovaly, že více než 40 % pacientů na jednotce intenzivní péče je 

podvyživených a jejich prognóza byla významně ovlivněna špatným nutričním stavem 

(Giner et al., 1995). 

Jako poslední studii bych uvedla studii Karnada, podle které se malnutrice 

vyskytuje u 30 % hospitalizovaných pacientů obecně, a až u 50 % hospitalizovaných 

pacientů na JIP. Nedostatečná výživa může změnit imunitní reakce, integritu střevní 

mukózní bariéry, syntézu proteinů a hojení ran. Proto je správně nastavená výživa stejně 

důležitou součástí léčby kriticky nemocných pacientů, jako léčba medikamentózní a 

podpora orgánů (Karnad, 2012). 

Někteří pacienti, přicházející do nemocnic, již některým stupněm malnutrice trpí a 

následně se při hospitalizaci znatelně zhorší. U menšího procenta pacientů se malnutrice 

rozvine iatrogenně (neúmyslně způsobeno lékařem) až během pobytu v nemocnici. 

V některých případech (3-4 %) může být malnutrice natolik závažná, že při neléčení 

umělou nutriční podporou vyústí ve smrt pacienta (Zadák, 2008). 

Co se týče rizikovosti, mezi nejrizikovější skupiny se řadí pacienti se zánětlivým 

střevním onemocněním a pacienti s nádorovým onemocněním. Dále jsou to pacienti v 

kritickém stavu, staří pacienti a nemocní s chronickými respiračními poruchami (Zadák, 

2007). 
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Obecně se rozlišují 2 typy malnutrice:  

1. Marantický typ – proteino – kalorická malnutrice 

2. Kwashiorkorový typ – tento typ malnutrice je charakteristický pro pacienty 

v intenzivní péči. Jedná se o malnutrici, z velké části způsobenou nedostatkem 

proteinů. Vzniknout může i tehdy, pokud se u pacienta trpícího podvýživou 

dostaví účinek katabolizujícího onemocnění, které bývá příčinou stresového 

hladovění. Tehdy dochází k přechodu marantického typu malnutrice do 

kwashiorkorového (Zadák, 2008). 

Tabulka 3 – Základní typy podvýživy 

 MARASMUS KWASHIORKOR 

1. Příčina Nedostatek potravy 

(energie a bílkovin) 

Nedostatek bílkovin + 

stres 

2. Rychlost vzniku Měsíce – roky Dny – týdny 

3. Klinický obraz Vyhublý pacient 

Chybí podkožní tuk 

Oslabené a atrofované 

svaly 

Otoky a výpotky 

Změny na kůži a vlasech 

Hepatomegalie 

4. Laboratorní nález Beze změn 

(necharakteristické změny) 

 albumin 

 transferin 

 počet lymfocytů 

5. Klinický průběh Dobrá reakce na 

krátkodobý stres 

(onemocnění, úraz) 

Zhoršené hojení poranění 

Imunodeficit 

Vysoké riziko 

Infekce/komplikací 

6. Mortalita Nízká (nutno však brát 

v úvahu eventuálně 

vyvolávající onemocnění) 

Vysoká 

Zdroj: Musil, 2002 (převzato) 

Poměrně často tedy dochází ke smíšenému, nebo přechodnému typu malnutrice, 

jelikož se z marantického typu může lehce vyvinout typ Kwashiorkorový. U pacienta 
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s marantickým typem malnutrice, u kterého převažuje deficit energie, dojde k tomu, že 

se stane obětí katabolizujícího onemocnění, jako je úraz, operace či infekce a jelikož již 

předtím trpěl oslabením proteinových i tukových zásob, velmi rychle se u něj projeví 

kwashiorkorový typ malnutrice s rychlým pokračováním deficitu bílkovin, 

hypoproteinemie, otoky a projevy imunosuprese (Zadák, 2007). 

Tabulka 4 – Příčiny malnutrice 

Příčiny malnutrice Mechanizmus vzniku 

Nedostatečný příjem Poruchy polykání, obstrukce GIT 

poruchy motility GIT 

poruchy vědomí 

Poruchy digesce Gastrektomie, poruchy jater, poruchy 

pankreatu 

enzymové defekty 

Poruchy resorpce Krátké střevo, píštěle, záněty střeva 

Léky 

Metabolické poruchy Poruchy jater, renální insuficience 

Respirační selhání, kardiální selhání 

Poruchy intermediárního metabolizmu, 

diabetes 

Zvýšená potřeba, zvýšené ztráty Píštěle, abscesy, infekce 

Polytrauma, operace 

Sepse, MODS, SIRS 

Katabolické stavy různé etiologie 

Endokrinopatie 

Nádory 

Zdroj: Zadák, 2008 (převzato) 

6.3.1 Diagnostika malnutrice a indikace umělé výživy (parenterální a 

enterální)  

Jelikož tělo během stresu dokáže zadržovat extrémně velké množství sodíku, 

vznikají otoky pastózního typu, které na první pohled vypadají, že pacient je dobře 
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živený. Ve skutečnosti však dochází k úbytku svalstva i podkožního tuku. Ten se může 

projevit až extrémní vyhublostí, ochablostí, a právě vznikem edémů (Zadák, 2007). 

Malnutrice postihuje mnoho orgánů a je nutné ji brát jako komplexní problém. 

Proto její diagnostika musí probíhat pomocí kombinací různých metod, jako je anamnéza, 

fyzikální vyšetření klinického stavu pacienta, antropometrické metody a různá laboratorní 

vyšetření. 

Abychom zjistili hmotnostní úbytek (%) z původní tělesné hmotnosti, a dobu, za 

kterou k poklesu došlo, musíme zhodnotit anamnézu (Kohout, 2004; Zadák, 2008). 

Stovky gramů svalové tkáně bývají denně odbourávány při těžkém katabolizmu a 

dochází k tzv. hypoproteinemii. Energie bývá čerpána z viscerálních a somatických 

proteinů. Tuková tkáň zůstává nevyužita, ale pacienti si i přes rozsáhlé devastace zásob 

bílkovin tukovou zásobu uchovávají, tudíž se nezmenší, ba naopak, objem je zvětšen 

mezitkáňovým prosáknutím zadržovanou tekutinou (Zadák, 2008). 

Využití screeningových metod k odhadnutí pacientů, kteří jsou ohroženi poruchou 

výživy je velmi přínosné, jelikož malnutrice bývá velmi často podhodnocena (Kohout, 

2004). 

Když v laboratorním nálezu zjistíme nízkou koncentraci sérových proteinů, jako je 

albumin, transferin a prealbumin, lze predikovat malnutrici. Jako užitečný ukazatel stavu 

malnutrice se jeví i testování imunologických ukazatelů, jelikož má malnutrice výrazně 

imunosupresivní účinek. Mezi tyto ukazatele patří kožní hypersenzitivita na běžně se 

vyskytující antigeny (Zadák, 2008). 

Z fyzikálních vyšetření zjišťujeme hmotnost a výšku pacienta, kterou pak 

porovnáváme s ideální hmotností. Proto nelze počítat s hodnotou, kterou nám pacient 

sdělil, ale je nutné opravdu pacienta vážit na místě. Kromě porovnávání s ideální 

hmotností lze použít některý z váhovýškových indexů. Nejčastěji je používán BMI (Body 

Mass Index), kdy podváha se označuje hodnotou pod 18,5 (Kohout, 2004). 

Index tělesné hmotnosti (BMI – Body Mass Index) – je vyjádřen podílem tělesné 

hmotnosti v kilogramech a druhou mocninou tělesné výšky v metrech viz Rovnice 15. 

Pokud se bavíme o BMI u KNP, nesmíme opomenout tzv. obesity paradox, který 

udává, že se zvyšujícím se indexem tělesné hmotnosti (BMI) se objevuje nižší mortalita, 

zatímco jedinci s podváhou vykazují největší riziko úmrtnosti. Obrovská pozorovací 
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kohortova studie, zahrnující cca 150 tis. pacientů, prokázala relativně nižší riziko 

nemocniční úmrtnosti u pacientů s BMI > 25,0 kg/m2. U pacientů s BMI < 18,5 kg/m2 

bylo riziko úmrtí mnohem vyšší (Harris, 2017). 

Tabulka 5 – Index tělesné hmotnosti (BMI) 

BMI Kategorie Zdravotní rizika 

Méně než 18,5 Podváha Vysoká 

18,5 – 24,9 Norma Minimální 

25,0 – 29,9 Nadváha Nízká až lehce vyšší 

30,0 – 34,9 Obezita 1. stupně Zvýšená 

35,0 – 39,9 Obezita 2. stupně 

(závažná) 

Vysoká 

40,0 a více Obezita 3. stupně (těžká) Velmi vysoká 

BMI - Body Mass Index (Index tělesné hmotnosti) [kg/m2] 

6.4 Energetická potřeba organizmu  

Lidský organizmus označujeme jako homoiotermní. Tzn. že bez ohledu na zevní 

prostředí si udržuje stejnou teplotu, což spotřebovává značnou energii. Energie, kterou 

člověk spotřebuje za 1 rok odpovídá asi 1 milionu kilokalorií, které pak musí být hrazeny 

potravou. Makronutrienty, jako jsou sacharidy, proteiny a tuky, hradí tuto energii 

v potravě. 

Množství energie nutné k udržení energetické rovnováhy ve fyziologickém stavu 

se nazývá energetická potřeba (Energy Expenditure, Energy Requirement) a dělí se na 

několik složek. 

K udržení základních fyziologických funkcí organizmu slouží základní energetická 

potřeba (BMR – Basal Metabolic Rate). Jedná se o nejnižší stupeň energetické potřeby 

nutné k udržení života v bdělém stavu při neutrální teplotě, úplného fyzického a 

psychického klidu a 12hodinového lačnění, kdy ve spánku je potřeba mírně zvýšena. 

Dále definujeme klidovou energetickou potřebu (REE - Resting Energy 

Expenditure). Používáme ji, jelikož podmínky k zajištění BMR jsou občas těžce 

proveditelné. Klidová energetická potřeba (REE) je v porovnání s BMR přibližně o 3 % 
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vyšší. Tahle potřeba tvoří největší část celkové energetické potřeby, na které se podílí 

fyzická aktivita (30 %) a termický efekt potravy (10 %) viz Obrázek 1 (Hronek et Zadák, 

2011). 

Obrázek 1 – Složky celkové energetické potřeby (EE) % 

 

Zdroj: Gupta 2017 (převzato) 

REE – klidový energetický výdej (Resting Energy Expenditure) 

DIT – Diet-Induced Thermogenesis (Termický efekt potravy) 

AEE – Activity Energy Expenditure (Aktuální energetický výdej) 

K zachování lidských funkcí, je potřeba tělu dodávat kontinuálně energii. Ta 

pochází z organické sloučeniny ATP (adenosintrifosfátu). Množství ATP v těle je 

dostupné pouze pár sekund, nanejvýš několik minut, a proto je nutná neustálá oxidace 

nutričních substrátů, jako jsou cukry, tuky, bílkoviny (aminokyseliny). Každý z těchto 

substrátů se liší dostupností, ale v konečném důsledku je energie pro tvorbu ATP v těle 

uložena na několik týdnů, i když okamžitý zdroj energie ATP je dostupný jen velmi 

omezený čas (Zadák, 2008). 

6.5 Stanovení energetické potřeby 

Nepřímá kalorimetrie (IC; Indirect Calorimery) zůstává nejpřesnější metodou pro 

stanovení (klidového) energetického výdeje u kriticky nemocných pacientů. Nicméně se 

jedná o metodu časově náročnou, vyžadující nákladné vybavení a technické dovednosti. 

Literatura uvádí různé prediktivní rovnice, z nichž nejpoužívanější v praxi je Harris-
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Benedictova rovnice. Žádná z rovnic však není příliš přesná ve srovnání s IC, a proto by 

měla být používaná s opatrností, zejména u obézních pacientů s různou morbitidou. 

Existuje však obecné pravidlo o poskytnutí 25 kcal/kg ideální tělesné hmotnosti. Tohle 

doporučení je mnohem vyšší u pacientů s popáleninami, sepsí a polytraumatem. 60–70 

% z těchto kalorií by mělo být pokryto sacharidy, zbytek lipidy. Proteinové kalorie by 

neměly být zahrnuty ve výpočtu (Karnad, 2012). 

6.5.1 Přímá kalorimetrie 

Tato metoda je velice těžce proveditelná. Slouží pouze ke speciálním studiím 

(většinou výzkumným) a vyžaduje náročné přístroje.  

Jedná se o dlouhodobé studie, kdy jedinec je hermeticky i termicky situován 

v uzavřené komoře (Hronek et Zadák, 2011). 

Jelikož jsme přímou kalorimetrií neměřili, nebudu zde uvádět podrobnosti.  

6.5.2 Nepřímá kalorimetrie 

Přesné stanovení (R)EE a porozumění metabolizmu jedince je v dnešní době velmi 

důležitou součástí péče o pacienta, bohužel jsou metabolická vyšetření stále podceňována 

a tím pádem i zanedbávána. IC patří mezi metody nejpřesnější, nejcitlivější a zároveň 

neinvazivní. Jelikož se jedná o neinvazivní metodu, lze měřit nejen kriticky nemocné 

pacienty, ale např. i těhotné ženy, zdravé dobrovolníky apod. Zdravých dobrovolníků lze 

využít jako kontrolní skupiny k porovnání výsledků s pacienty, kteří jsou vyšetřováni 

(Gupta, 2017). 

Nepřímá (indirektní) kalorimetrie má převážně praktický účel a v dnešní době je, 

dalo by se říct, zlatým standardem pro určení energetických a nutričních požadavků 

(Patková et al., 2017; Hronek et Zadák, 2011). 

Slouží k přesnému určení (R)EE, který okamžitě vytyčí množství energie, 

vynaložené na zachování činnosti organizmu (Hronek et Zadák, 2011). 

Metoda spočívá ve výpočtu ze spotřeby kyslíku (VO2) a výdeje oxidu uhličitého 

(VCO2), čímž vypočítáme spotřebu energie a využití nutričních substrátů. Dále musíme 

znát množství katabolizovaných bílkovin v určitém čase. Dusík v moči je ukazatelem 

oxidace aminokyselin, což získáme pomocí měření odpadu dusíku z urey (Zadák, 2008). 
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Metabolizmus všech v organizmu přítomných živin má jeden konečný cíl, a tím je 

produkce energie. Tato energie se nejčastěji získává z kompletní oxidace (proces, který 

probíhá za přítomnosti kyslíku) jednotlivých nutričních substrátů na CO2 a H2O. Oxidaci 

lze nazývat jako konečnou metabolickou cestu veškerých nutričních substrátů (sacharidů, 

bílkovin a tuků) (Gupta, 2017). 

Spotřeba kyslíku (VO2) je tedy nezbytná pro oxidaci nutričních substrátů a měří se 

pomocí nepřímé kalorimetrie, stejně jako množství vydechovaného oxidu uhličitého 

(VCO2). Ten vzniká společně s vodou za vzniku tepla a ATP (Hronek et Zadák, 2011). 

Ke stanovení oxidací nutričních substrátů slouží několik výpočtů. Pro tyto výpočty 

je nejdůležitější hodnota nebílkovinného respiračního kvocientu (npRQ), který je 

základem (Zadák, 2008). 

Před rokem 1970 byly přístroje sestavovány dle Lavoisiera na principu „uzavřeného 

systému“. Vývoj šel pozvolna sestavou přístrojů dle dechové analýzy a dalších. 

V současnosti je k měření používáno „otevřeného sytému“ za použití buď dvoucestného 

ventilu, či nepřetržité (kontinuální) cirkulace vzduchu. Pacient je situován pod kanopou 

(Obrázek 2), či s připevněnou dechovou maskou (Hronek et Zadák, 2011). 
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Obrázek 2 – Otevřený systém nepřímého kalorimetru, měření pomocí kanopy u 

spontánně dýchajícího pacienta 

Zdroj: Hronek et Zadák, 2011 (převzato) 

Obrázek 3 – Měření pomocí nepřímé kalorimetrie - otevřený systém s mísící komorou 

pro měření pacienta na umělé ventilaci 

Zdroj: Hronek et Zadák, 2011 (převzato) 
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Obrázek 4 – Schéma principu indirektní kalorimetrie 

Zdroj: Hronek et Zadák, 2011 (převzato) 

Aparatura indirektní kalorimetrie obsahuje vzduchové čerpadlo, které zajistí průtok 

určitého množství vzduchu, který je za spotřeby kyslíku vdechován a oxid uhličitý je do 

něj vydechován. Dále je zde obsažen analyzátor plynů, sloužící k odvádění vzduchu 

z kanyly či dechové masky. Ten slouží k přesnému stanovení koncentrace obou plynů, 

které sledujeme, a to spotřeba kyslíku (VO2) a oxidu uhličitého, který je vydechován 

(VCO2). Pomocí softwaru, který je součástí kalorimetru, je z těchto hodnot nakonec 

vypočten (klidový) energetický výdej a oxidace jednotlivých nutričních substrátů 

vyšetřovaných pacientů (Hronek et Zadák, 2011). 
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Obrázek 5 – Metoda nepřímé kalorimetrie  

Zdroj: Hronek et Zadák, 2011 (převzato) 

6.5.3 Respirační kvocient 

Další věc, která se vedle energetického výdeje vyhodnocuje je tzv. respirační 

kvocient (RQ). Ten vyjadřuje podíl mezi objemem vydechovaného oxidu uhličitého 

(VCO2; l/min) a objemem vdechovaného kyslíku (VO2; l/min). 

Rovnice 1 – Rovnice pro výpočet respiračního kvocientu (RQ) 

𝑅𝑄 =
𝑉𝐶𝑂2

𝑉𝑂2
 

Zdroj: Hronek et Zadák, 2011 (převzato) 

VO2 – měrný objem (spotřeba) kyslíku [l/min] 

VCO2 – měrný objem (produkce) oxidu uhličitého [l/min] 

Jelikož metabolizmus bílkovin neprobíhá úplně, používáme tzv. nebílkovinný 

respirační kvocient (npRQ), kde je výměna plynů korigována na množství 

metabolizovaných bílkovin, předpokládáme-li, že 1 g dusíku v moči reprezentuje oxidaci 

6,25 g bílkovin, při které se spotřebuje 5,92 l O2 za vzniku 4,75 l CO2. 
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Jedná se o matematické vyjádření, pomocí kterého alespoň částečně můžeme 

předpokládat, který substrát bude oxidován přednostně. 

Rovnice 2 – Rovnice pro výpočet nebílkovinného respiračního kvocientu (npRQ) 

𝑛𝑝𝑅𝑄 =
𝑉𝐶𝑂2 ∙ 4,8 𝑈𝑁

𝑉𝑂2 ∙ 5,9 𝑈𝑁
 

Zdroj: Hronek et Zadák, 2011 (převzato) 

VO2 – měrný objem (spotřeba) kyslíku [l/min]  

VCO2 – měrný objem (produkce) oxidu uhličitého [l/min] 

UN – odpad dusíku v moči [g/den] 

Pro každý nutriční substrát je specifické tzv. spalné teplo, které se uvolňuje 

spálením živin v organizmu za přítomnosti kyslíku (Tabulka 6) (Hronek et Zadák, 2011). 

Tabulka 6 – Spalné teplo 

 V kalorimetru V těle 

Sacharidy 4,1 𝑘𝑐𝑎𝑙 ∙ 𝑔−1 4 𝑘𝑐𝑎𝑙 ∙ 𝑔−1 

Lipidy 9,3 𝑘𝑐𝑎𝑙 ∙ 𝑔−1 9 𝑘𝑐𝑎𝑙 ∙ 𝑔−1 

Proteiny 5,3 𝑘𝑐𝑎𝑙 ∙ 𝑔−1 4,1 𝑘𝑐𝑎𝑙 ∙ 𝑔−1 

Alkohol 7 𝑘𝑐𝑎𝑙 ∙ 𝑔−1  

Zdroj: Hronek et Zadák, 2011 (převzato) 

Tato část respirační výměny se neúčastní oxidace proteinů, a proto tento výpočet 

(výpočet npRQ) lze použít k vyjádření poměru mezi oxidací sacharidů a tuků. Změna 

hodnoty npRQ se mění lineárně od 0,71 – 1,00. I oxidace sacharidů/tuků se pohybuje od 

0 do 100 % (Walsh, 2003). 

Dle stechiometrických rovnic, lze odvodit hodnotu RQ pro jednotlivé nutriční 

substráty. Tyto rovnice jsou pro určité substráty specifické (Hronek et Zadák, 2011). 

Rovnice 3 – Oxidace glukózy 

𝐶6𝐻1𝑂6 + 6 𝑂2 → 6 𝐶𝑂2 + 6 𝐻2𝑂 

Z této rovnice lze vypočítat, že potřeba kyslíku na oxidaci 1 g glukózy je 0,747 l, 

za vzniku stejného množství oxidu uhličitého. 
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𝑅𝑄 𝑐𝑢𝑘𝑟ů =
6𝐶𝑂2

6𝑂2

= 1 

Zdroj: Hronek et Zadák, 2011 (převzato) 

VO2 – měrný objem (spotřeba) kyslíku [l/min]  

VCO2 – měrný objem (produkce) oxidu uhličitého [l/min] 

RQ – respirační kvocient [-] 

U tuků je v porovnání se sacharidy obsaženo mnohem větší množství uhlíku než 

kyslíku, což má za následek větší potřebu přijatého kyslíku dýcháním k jejich oxidaci. 

Oxidace probíhá následovně:  

Rovnice 4 – Oxidace tuků 

2 𝐶57𝐻110𝑂6 + 163 𝑂2 → 114 𝐶𝑂2 + 110 𝐻2𝑂 

RQ lipidů =
114𝐶𝑂2

163𝑂2
= 0,7 

Zdroj: Hronek et Zadák, 2011 (převzato) 

VO2 – měrný objem (spotřeba) kyslíku [l/min]  

VCO2 – měrný objem (produkce) oxidu uhličitého [l/min] 

RQ – respirační kvocient [-] 

K oxidaci 1 g tuku je třeba 2,029 l kyslíku, za vyloučení 1,43 l oxidu uhličitého. 

Stanovení oxidace bílkovin se počítá nepřímým způsobem, jelikož přesná chemická 

struktura bílkovin není známá. RQ se tedy stanovuje kolem 0,82. 

Jak již víme, 1 g dusíku uvolněný do moči (odpadní dusík; UN) odpovídá oxidaci 

6,25 g bílkovin/den, čímž můžeme vypočítat přesnou hodnotu bílkovin, které byly 

zoxidovány (Hronek et Zadák, 2011). 

Rovnice 5 – Výpočet hodnoty zoxidovaných bílkovin 

𝑂𝑥𝑖𝑑𝑎𝑐𝑒 𝑏í𝑙𝑘𝑜𝑣𝑖𝑛 (𝑣 𝑔 24⁄ ℎ) = 6,25 ∙  𝑈𝑁 

Zdroj: Hronek et Zadák, 2011 (převzato) 

UN – odpad dusíku v moči [g/den] 

Tyto rovnice zobrazují normální situace. Může však nastat metabolicky mimořádný 

stav, kdy RQ < 0,7 či RQ > 1,0. Při vysokém respiračním kvocientu (RQ > 1) jde většinou 

o de novo lipogenezi a obecně overfeeding. Na počátku hyperventilace se takto zvýšený 

RQ může také vyskytnout či při podávání bikarbonátu (Patková, 2018; Matarese, 1997). 



30 

 

Pokud RQ klesne pod hodnotu 0,7, může se jednat o urychlenou ketogenezi, či 

oxidaci ketolátek a etanolu. Také může jít o glukoneogenezi, lipolýzu či podvýživu 

obecně. Diabetes mellitus, se kterým souvisí ketoacidóza či glykosurie může také vést 

k nízkým hodnotám. V neposlední řadě je nutno zmínit i hypoventilaci, nebo technické 

problémy, které jsou spojeny s aktuálním vyšetřením (Patková, 2018; Matarese, 1997). 

Respirační kvocient nereflektuje oxidaci nutričních substrátů během 

hyperventilace, metabolické alkalózy, v pooperační periodě, zpravidla od 6 až 8 hodin po 

celkové anestezii, nebo během adaptace na změny v nastavení ventilace (Matarese, 1997). 

6.5.3.1 Zásady měření bazálního energetického výdeje nepřímou kalorimetrií 

Člověk by při měření nepřímou kalorimetrií měl být nalačno (což znamená nejméně 

12 hodin před vyšetřením nejíst), být odpočatý a alespoň 30 minut před vyšetřením být v 

klidu. Pacient musí při vyšetření pohodlně ležet a zároveň nesmí usnout. Vyšetření 

probíhá za teploty 20–25 C. 

Nejen dodržení správných zásad měření má vliv na výsledné hodnoty, ale je zde i 

mnoho různých faktorů, které můžou měření ovlivňovat. Ať už se jedná o věk, pohlaví, 

rasové rozdíly, stav výživy, tak i vliv onemocnění a podobně (Hronek et Zadák, 2011). 

6.5.3.2 Zásady měření klidového energetického výdeje nepřímou kalorimetrií 

K tomuhle měření jsou nutné klidové podmínky (REE – Resting Energy 

Expenditure). Hodnota, kterou naměříme by se měla blížit hodnotě BEE. 

Existují 2 základní podmínky a to:  

1. Nejíst minimálně 3 hodiny. 

2. Ležet alespoň hodinu v klidu na lůžku při pokojové teplotě. 

Před měřením je vhodné vyvětrání místnosti (sníží se tak FiCO2), kolem kanopy 

nebo diluční masky musí být zkontrolováno utěsnění a nemělo by se měnit nastavení 

ventilátoru (jelikož by mohla nastat změna FiO2) Chození kolem měřené osoby je také 

zakázáno včetně zákazu kouření v místnosti. 

Během měření do místnosti nesmí vstoupit žádná osoba. Otevírání dveří, či oken je 

také zakázáno, jelikož může provést změny FiCO2. Světla musí zůstat zhasnutá (jelikož 

světlo mění metabolizmus), měřená osoba nesmí usnout a ležet v klidu. Ticho během 

měření by mělo být samozřejmostí (Hronek et Zadák, 2011).  
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6.5.3.3 Ustálený stav (steady-state) při měření 

Podmínkou k zisku správných dat, které budou přesně korespondovat 

s metabolizmem na buněčné úrovni, je měření VO2 a VCO2 v ustáleném stavu (SS; steady 

state). 

Měření VO2 a VCO2 v ustáleném stavu je důležitou podmínkou k zisku přesných 

dat, které budou přesně charakterizovat stupeň metabolismu na buněčné úrovni. Doba 

trvání měření nepřímou kalorimetrií, není přesně definována. Většina studií je prováděna, 

dokud není dosaženo 5minutové doby tzv. ustáleného stavu (SS). Pokud ustáleného stavu 

nelze dosáhnout, předem se stanoví určitý čas (přibližně 30 minut). Pokud je ventilační 

stav, produkce CO2 a acidobazická rovnováha stabilní, pouze s velmi malými 

odchylkami, lze tento stav považovat z technického hlediska za tzv. rovnovážný stav. U 

SS jde tedy o 5minutové období tzv: „metabolické rovnováhy“, kdy se VO2 a VCO2 mění 

o méně než 10 % a variační koeficient pro měřenou hodnotu REE a RQ je < 10 % (Hronek 

et Zadák, 2011; Wooley, 2011). 

Tabulka 7 – Ideální a akceptovatelné podmínky pro měření IC  

 
Ideální změna v % Ještě akceptovatelná 

změna v % 

Minutová ventilace < 5 < 10 

Srdeční výdej < 5 < 10 

FiO2 < 0,5 < 2 

VO2 < 2 < 5 

VCO2 < 2 < 5 

Zdroj: Hronek et Zadák, 2011 (převzato) 

FiO2 -- inspirační koncentrace kyslíku O2 (Fraction of Inspired Oxygen O2) 

VO2 – měrný objem (spotřeba) kyslíku [l/min]  

VCO2 – měrný objem (produkce) oxidu uhličitého [l/min] 
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Tabulka 8 – Obvyklé hodnoty při měření IC 

VO2 250 𝑚𝑙 ∙  𝑚𝑖𝑛−1 3,6 𝑚𝑙 ∙ 𝑚𝑖𝑛−1 ∙ 𝑘𝑔−1 

VCO2 200 𝑚𝑙 ∙  𝑚𝑖𝑛−1 2,9 𝑚𝑙 ∙ 𝑚𝑖𝑛−1 ∙  𝑘𝑔−1 

RQ 0,65 −  1,25 

Zdroj: Hronek et Zadák, 2011 (převzato) 

VO2 – měrný objem (spotřeba) kyslíku [ml · min-1]  

VCO2 – měrný objem (produkce) oxidu uhličitého [ml · min-1] 

RQ – respirační kvocient [-] 

6.5.4 Predikční rovnice 

V klinické praxi se stále nejvíce setkáváme s měřením klidového energetického 

výdeje pomocí různých predikčních rovnic, ač nejsou ani zdaleka tak přesné jako 

naměřené hodnoty pomocí nepřímé kalorimetrie. Tyto rovnice často zohledňují věk, 

pohlaví, výšku a hmotnost pacienta. 

Níže jsou uvedeny některé známé predikční rovnice. Jedna z nejznámějších rovnic 

je Harris-Benedictova rovnice (Hronek et Zadák, 2011). 

6.5.4.1 Harris-Benedictova rovnice 

Harris a Benedict již v roce 1900 vytvořili rovnici, pomocí které lze vypočítat 

bazální energetický výdej za fyziologických podmínek. Pro výpočet se používají výška 

(H), váha (W) a věk (A). Vypočítaná hodnota většinou relativně odpovídá bazálnímu 

metabolizmu u normosteniků bez patologického stavu. Tahle rovnice by se neměla 

používat u těhotných a kojících žen. Není vhodná u lidí s nadváhou a obezitou, ani u 

dalších patologií. Výsledek se u těchto skupin liší od normálních reálných hodnot 

(Hronek et Zadák, 2011). 

Rovnice 6 – Muži (v kcal/24 h) 

BEE = 66,473 + 13,7516 ∙ W +  5,0033 ∙ H −  6,755 ∙ A 

Zdroj: Hronek et Zadák, 2011 (převzato) 

BEE – bazální energetický výdej (Basal Energy Expenditure) [kcal/den] 

W – tělesná hmotnost [kg] 

H – výška [cm] 

A – věk [rok] 
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Rovnice 7 – Ženy (v kcal/24 h) 

BEE = 665,0955 + 9,5634 ∙ W + 1,8496 ∙ H − 4,6756 ∙ A 

Zdroj: Hronek et Zadák, 2011 (převzato) 

BEE – bazální energetický výdej (Basal Energy Expenditure) [kcal/den] 

W – tělesná hmotnost [kg] 

H – výška [cm] 

A – věk [rok] 

6.5.4.2 Kleiberova rovnice 

Dále existuje tzv. Kleiberova rovnice, podle které lze BEE také spočítat. Je novější, 

složitější, a ne moc používaná. 

Rovnice 8 – Muži (v kJ/24 h) 

𝐵𝐸𝐸 = 297,9 ∙ W0,75[1 + 0,004(30 − 𝐴) + 0,010(𝑆 − 43,4)] 

Zdroj: Hronek et Zadák, 2011 (převzato) 

BEE – bazální energetický výdej (Basal Energy Expenditure) [kcal/den] 

W – tělesná hmotnost [kg] 

A – věk [kg] 

S – specifický faktor různé stavby těla 

(tělesná výška / W1/3) 

Rovnice 9 – Ženy (v kJ/24 h) 

𝐵𝐸𝐸 = 275,3 ∙ W0,75[1 + 0,004(30 − 𝐴) + 0,018(𝑆 − 42,1)] 

Zdroj: Hronek et Zadák, 2011 (převzato) 

BEE – bazální energetický výdej (Basal Energy Expenditure) [kcal/den] 

W – tělesná hmotnost [kg] 

A – věk [kg] 

S – specifický faktor různé stavby těla 

(tělesná výška / W1/3) 

6.5.4.3 Rovnice pro výpočet aktuálního energetického výdeje 

Jelikož je mnoho faktorů ovlivňujících BEE, zavedl se do praxe termín aktuální 

energetický výdej (AEE). Faktory používané při jeho výpočtu upřesňují výpočet BEE. 

AEE je tedy násobek BEE s faktory, viz Rovnice 10 (Hronek et Zadák, 2011). 
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Rovnice 10 – Výpočet aktuálního energetického výdeje 

𝐴𝐸𝐸 = 𝐵𝐸𝐸 ∙ 𝐼𝐹 ∙ 𝐴𝐹 ∙ 𝑇𝐹 

Zdroj: Hronek et Zadák, 2011 (převzato) 

AEE – aktuální energetický výdej (Actual Energy Expentidure) [kcal/den] 

BEE – bazální energetický výdej (Basal Energy Expenditure) [kcal/den] 

IF – faktor poškození (Tabulka 9) 

AF – faktor aktivity (Tabulka 10) 

TF – faktor teploty (Tabulka 11) 

Tabulka 9 – Faktor poškození 

Pacient Faktor 

Bez komplikací 1,0 

Pooperační stav 1,1 

Fraktura 1,2 

Sepse 1,3 

Mnohočetná poranění 1,4 

Popáleniny (30-50 %) 1,7 

Popáleniny (50-70 %) 1,8 

Popáleniny (70-90 %) 2,0 

Zdroj: Hronek et Zadák, 2011 (převzato) 

Tabulka 10 – Faktor aktivity 

Pacient Faktor 

Na respirátoru (v sedaci s analgezií) 0,85 

V bezvědomí 1,00 

Ležící 1,1 

Ležící (ale mobilní) 1,2 

Mobilní 1,3 

Zdroj: Hronek et Zadák, 2011 (převzato) 
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Tabulka 11 – Faktor teploty 

Teplota Faktor 

38 °C 1,1 

39 °C 1,2 

40 °C 1,3 

41 °C 1,4 

Zdroj: Hronek et Zadák, 2011 (převzato) 

6.5.4.3.1 Ireton-Jonesova rovnice (IJR) 

Pokud nechceme používat korekční faktory a vypočtený BEE, lze AEE vypočítat 

přímo pomocí Ireton-Jonesové rovnice (IJR) (Hronek et Zadák, 2011). 

Rovnice 11 – IJR pro spontánně dýchající pacienty [kcal/den] 

𝐴𝐸𝐸 = (629 − 11 ∙ 𝐴) + 25 ∙ 𝑊 + 609 ∙ 𝑂 

Zdroj: Hronek et Zadák, 2011 (převzato) 

AEE – aktuální energetický výdej (Actual Energy Expentidure) [kcal/den] 

A – věk rok 

W – tělesná hmotnost kg 

O – přítomnost obezity – BMI  27 (O = 1, je-li nepřítomna O = 0) 

Rovnice 12 – IJR pacienta na respirátoru [kcal/den] 

𝐴𝐸𝐸 = (1784 − 11 ∙ 𝐴) + 5 ∙ 𝑊 + 244 ∙ 𝑆 + 239 ∙ 𝐼 + 804 ∙ 𝐵 

Zdroj: Hronek et Zadák, 2011 (převzato) 

AEE – aktuální energetický výdej (Actual Energy Expentidure) [kcal/den] 

A – věk rok 

W – tělesná hmotnost kg 

S – pohlaví (muž = 1, žena = 0) 

I – poranění (přítomno I = 1, nepřítomnost I = 0) 

B – popáleniny (přítomno B = 1, nepřítomno B = 0) 

K výpočtu klidového energetického výdeje se v dnešní době nabízí několik různých 

predikčních rovnic (cca 200). Bohužel žádná není příliš přesná a nejsou primárně určeny 

ke stanovení energetického výdeje u kriticky nemocných pacientů, ale ani jinak 

nemocných. Proto se v dnešní době klade důraz na používání metody nepřímé 

kalorimetrie (Patková, 2018). 
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6.5.5 Výpočet (klidového) energetického výdeje pomocí nepřímé 

kalorimetrie 

(Klidový) energetický výdej ((R)EE) je vypočítán z hodnot VO2 a VCO2. Tyto 

hodnoty jsou získávány pomocí metody nepřímé kalorimetrie, která funguje na principu 

spotřeby kyslíku organizmem, jenž je přímo úměrný (klidovému) energetickému výdeji. 

Dále jsou nezbytně nutné hodnoty odpadního dusíku, který je vyloučen močí, a který 

slouží jako ukazatel oxidace aminokyselin (Zadák, 2008). 

K výpočtu klidového energetického výdeje slouží původní Weirova rovnice. 

Rovnice 13 – Weirova rovnice 

𝑅𝐸𝐸 = 𝑉𝑂2 ∙ (3,94) + 𝑉𝐶𝑂2 ∙ (1,11) − 𝑈𝑁 ∙ (2,17) 

Zdroj: Hronek et Zadák, 2011 (převzato) 

REE – klidový energetický výdej (Resting Energy Expenditure) [kcal/den] 

VO2 – měrný objem (spotřeba) kyslíku [l/min]  

VCO2 – měrný objem (produkce) oxidu uhličitého [l/min] 

UN – odpad dusíku v moči [g/den] 

V dnešní době již existují moderní kalorimetry, které pro výpočet (R)EE a oxidace 

nutričních substrátů používají vlastního softwaru, který je naprogramovaný na rovnice, 

které vyhodnocují tyto parametry v závislosti na hodnotách RQ a npRQ, čímž zpřesňují 

obdržené výsledky. 

Hodnotu REE lze vypočítat dle následujících rovnic: 

Jeli npRQ < 0,706 

𝑅𝐸𝐸 = ((4360 ∙  𝑉𝑂2) + (450 ∙  𝑉𝐶𝑂2)) ∙  1,44 − 1,57 ∙  𝑈𝑁 

Jeli npRQ < 1,0 

𝑅𝐸𝐸 = ((3940 ∙  𝑉𝑂2) + (1106 ∙  𝑉𝐶𝑂2)) ∙  1,44 − 2,17 ∙  𝑈𝑁 

Jeli npRQ > 1,0 

𝑅𝐸𝐸 = ((3818 ∙  𝑉𝑂2) + (1223 ∙  𝑉𝐶𝑂2)) ∙  1,44 − 1,994 ∙  𝑈𝑁 

Pokud však není možno stanovit hodnotu odpadního dusíku, zvolíme tyto rovnice:  

Je-li RQ < 0,706 

𝑅𝐸𝐸 = ((4200 ∙  𝑉𝑂2) + (494 ∙  𝑉𝐶𝑂2)) ∙  1,44  
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Je-li RQ < 1,0 

𝑅𝐸𝐸 = ((3940 ∙  𝑉𝑂2) + (1106 ∙  𝑉𝐶𝑂2)) ∙  1,44 

Je-li RQ > 1,0 

𝑅𝐸𝐸 = ((3677 ∙  𝑉𝑂2) + (1342 ∙  𝑉𝐶𝑂2)) ∙  1,44 

Zdroj: Hronek et Zadák, 2011 (převzato) 

RQ – respirační kvocient (Respiratory Quotient) [–] 

npRQ – nebílkovinný respirační kvocient (non-protein Respiratory Quotient) [–] 

REE – klidový energetický výdej (Resting Energy Expenditure) [kcal/den] 

UN – odpad dusíku urey (stanoveno z moči) [g/den] 

VO2 – měrný objem (spotřeba) kyslíku [l/min]  

VCO2 – měrný objem (produkce) oxidu uhličitého [l/min] 

Tabulka 12 – npRQ a jeho vztah k metabolizmu nutričních substrátů 

npRQ Metabolizmus nutričních substrátů 

< 0,65 
Mimo steady-state (hypoventilace / 

ketóza) 

0,71 Metabolizmus lipidů 

0,80 Metabolizmus proteinů 

0,85 Smíšená oxidace substrátů 

1,0 Metabolizmus sacharidů 

> 1,25 
Mimo steady-state (hyperventilace / 

hyperkapnie) 

Zdroj: Hronek et Zadák, 2011 (převzato) 

npRQ – nebílkovinný respirační kvocient (non-protein Respiratory Quotient) [–] 

6.5.6 Výpočet oxidace nutričních substrátů  

a) Podíl ze sacharidů (CHO) 

v g/den 

Je-li npRQ < 0,706 

𝐶𝐻𝑂 = −3,590 ∙ 𝑉𝐶𝑂2 ∙ 1440 + 2,540 ∙ 𝑉𝑂2 ∙ 1440 + 2,050 ∙ 𝑈𝑁 

Je-li npRQ < 1,0 

𝐶𝐻𝑂 = 4,115 ∙ 𝑉𝐶𝑂2 ∙ 1440 − 2,909 ∙ 𝑉𝑂2 ∙ 1440 − 2,539 ∙ 𝑈𝑁 
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Je-li npRQ > 1,0 

𝐶𝐻𝑂 = −0,187 ∙ 𝑉𝐶𝑂2 ∙ 1440 + 1,393 ∙ 𝑉𝑂2 ∙ 1440 − 6,892 ∙ 𝑈𝑁 

Zdroj: Hronek et Zadák, 2011 (převzato) 

CHO – oxidace sacharidů [g/den]  

npRQ – nebílkovinný respirační kvocient (non-protein Respiratory Quotient) [–] 

UN – odpad dusíku urey (stanoveno z moči) [g/den]  

VO2 – měrný objem (spotřeba) kyslíku [l/min]  

VCO2 – měrný objem (produkce) oxidu uhličitého [l/min] 

v kcal/den 

Je-li npRQ < 0,706 

𝐶𝐻𝑂_𝐾 = 𝐶𝐻𝑂 ∙ 1,72 

Je-li npRQ < 1,0 

𝐶𝐻𝑂_𝐾 = 𝐶𝐻𝑂 ∙ 4,18 

Je-li npRQ > 1,0 

𝐶𝐻𝑂_𝐾 = 𝐶𝐻𝑂 ∙ 4,18 

Zdroj: Hronek et Zadák, 2011 (převzato) 

CHO – oxidace sacharidů [g/den] 

CHO_K - oxidace sacharidů [kcal/den] 

npRQ – nebílkovinný respirační kvocient (non-protein Respiratory Quotient) [–] 

 b) Podíl z tuků (FAT) 

v g/den 

Je-li npQ < 0,706 

𝐹𝐴𝑇 = 0,70 ∙ 𝑉𝐶𝑂2 ∙ 1440 − 3,39 ∙ 𝑈𝑁2 

Je-li npRQ < 1,0 

𝐹𝐴𝑇 = 1,689 ∙ 𝑉𝑂2 ∙ 1440 − 1,689 ∙ 𝑉𝐶𝑂2 ∙ 1440 − 1,943 ∙ 𝑈𝑁 
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Je-li npRQ > 1,0 

𝐹𝐴𝑇 = 1,689 ∙ 𝑉𝑂2 ∙ 1440 − 1,689 ∙ 𝑉𝐶𝑂2 ∙ 1440 − 1,943 ∙ 𝑈𝑁 

Zdroj: Hronek et Zadák, 2011 (převzato) 

FAT – oxidace lipidů [g/den] 

npRQ – nebílkovinný respirační kvocient (non-protein Respiratory Quotient) [–] 

UN – odpad dusíku urey (stanoveno z moči) [g/den] 

VO2 – měrný objem (spotřeba) kyslíku [l/min]  

VCO2 – měrný objem (produkce) oxidu uhličitého [l/min] 

v kcal/den 

Je-li npRQ < 0,706 

𝐹𝐴𝑇_𝐾 = 𝐹𝐴𝑇 ∙ 9,46 

Je-li npRQ < 1,0 

𝐹𝐴𝑇_𝐾 = 𝐹𝐴𝑇 ∙ 9,46 

Je-li npRQ > 1,0 

𝐹𝐴𝑇_𝐾 = 𝐹𝐴𝑇 ∙ 1,089 

Zdroj: Hronek et Zadák, 2011 (převzato) 

FAT – oxidace lipidů [g/den]  

FAT_K – oxidace lipidů [kcal/den] 

npRQ – nebílkovinný respirační kvocient (non-protein Respiratory Quotient) [–] 

c) Podíl z bílkovin (PRO) 

v g/den 

0,65 < npRQ < 1,25 

𝑃𝑅𝑂 = 6,25 ∙ 𝑈𝑁2 

Zdroj: Hronek et Zadák, 2011 (převzato) 

npRQ – nebílkovinný respirační kvocient (non-protein Respiratory Quotient) [–] 

PRO – oxidace proteinů [g/den] 

UN2 – odpad dusíku urey (stanoveno z moči) [g/den] 

v kcal/den 

𝑃𝑅𝑂_𝐾 = 4,32 ∙ 𝑃𝑅𝑂 

Zdroj: Hronek et Zadák, 2011 (převzato) 

PRO – oxidace proteinů [g/den] 

PRO_K – oxidace proteinů [kcal/den] 

npRQ – nebílkovinný respirační kvocient (non-protein Respiratory Quotient) [–] 
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d) Celkový klidový energetický výdej 

𝑇𝑂𝑇_𝐾𝐶𝐴𝐿 = 𝐶𝐻𝑂_𝐾 + 𝐹𝐴𝑇_𝐾 + 𝑃𝑅𝑂_𝐾 

Zdroj: Hronek et Zadák, 2011 (převzato) 

TOT_KCAL – oxidace sacharidů; celkový energetický výdej získaný vycházející z oxidace nutričních 

[kcal/den] 

CHO_K – oxidace sacharidů [kcal/den] 

FAT_K – oxidace lipidů [kcal/den] 

PRO_K – oxidace proteinů [kcal/den] 

6.6 Výživová doporučení dle ASPEN a ESPEN 

Přestože existuje několik výživových doporučení, v oblasti parenterální a enterální 

výživy jsou hlavní tyto 2 odborné společnosti, a to ASPEN (American Society for 

Parenteral and Enteral Nutrition) a ESPEN (European Society for Clinical Nutrition and 

Metabolism). Doporučené složení nutriční podpory, dle těchto dvou společností, jsou 

podrobně uvedeny v Obrázek 6 (Patková, 2018). 

Obrázek 6 – Výživová doporučení dle ASPEN a ESPEN 

 

Zdroj: Patková, 2018 (převzato) 
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7. EXPERIMENTÁLNÍ ČÁST 

7.1 Charakteristika studie 

Této studie se zúčastnilo 9 kriticky nemocných pacientů, z toho 7 mužů a 2 ženy 

s různým skórem vážnosti. Vyjma dvou pacientů, byli přijati pacienti s nejtěžšími 

traumaty (ISS > 25). Jednalo se o těžká traumata, mnohočetné fraktury, poškození pánve, 

většinou z důvodu pádů z výšky, automobilové nehody apod. Kromě pacientky E. J., u 

které váha zůstala po celou dobu stejná, všem ostatním během pobytu na JIP váha klesala. 

V naší studii nebyli osoby mladší 18 let. Průměrný věk pacientů byl 43  20 let. Nejmladší 

pacient byl 19letý muž a nejstarší pacient byl opět muž, kterému bylo 70 let, viz Tabulka 

13, kde jsou uvedeny další jednotlivé charakteristiky pacientů. Pacienti neměli žádné jiné 

metabolické onemocnění. 

Vyšetřování pacientů probíhalo na chirurgické jednotce intenzivní péče ve Fakultní 

nemocnici v Hradci Králové, která je vybavena technicky i odborně pro poskytnutí 

kvalitní péče u nejzávažnějších stavů, při selhávání několika životně důležitých orgánů. 

To vše probíhalo pod vedením doc. PharmDr. Miloslava Hronka, Ph.D., přičemž výběr 

pacientů byl zajištěn vedoucím lékařem JIP, MUDr. Eduardem Havlem, Ph.D. 

Vyšetřovalo se od května 2016 do února 2017. U každého vyšetření bylo provedeno 

měření bioimpedance, indirektní kalorimetrie, antropometrie. Další data byla sepisována 

z karty pacientů, především jejich medikace a nastavená výživa. Bylo využito speciálně 

kalibrovaných vážících postelí, kdy vážení pacientů probíhalo za pomoci personálu JIP.  

První vyšetření pacientů probíhalo většinou 3. den traumatu (ve výjimečných 

případech 5. – 6. den). 

Vyšetřování pacientů bez podání výživy (po nočním 12hodinovém lačnění) 

probíhalo v ranních hodinách. Po cca 4 – 5 hodinách téhož dne probíhalo měření znovu, 

kdy již byla pacientům podávaná minimálně 4 hodiny nízkokalorická výživa. Měření 

pacientů, kterým byla podávaná normokalorická výživa, probíhalo následující den, opět 

v ranních hodinách. 

Konkrétně byla použita výživa: Smofkabiven peripheral (infuzní emulze), případně 

byly přidávány bílkoviny ve formě preparátu Neonutrin 15 % (infuzní roztok). 

Všem pacientům této studie byla výživa podávána parenterálně. 
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Měření pacientů, s cílem vyjádření (klidového) energetického výdeje, probíhalo 

metodou nepřímé kalorimetrie, kdy byly měřeny parametry: spotřeba kyslíku (VO2; 

l/min) a produkce oxidu uhličitého (VCO2; l/min). Dále byly laboratorně stanoveny 

hodnoty celkového množství vyloučeného dusíku (N2 z odbouraných proteinů, UN; 

g/den), * a z těchto hodnot (kalorimetrických a biochemických) byly pomocí softwaru 

nepřímého kalorimetru (Vmax Series), vypočteny hodnoty (klidového) energetického 

výdeje, RQ, npRQ a oxidace jednotlivých nutričních substrátů. Pacienti byli před každým 

vyšetřením ponecháni v klidu minimálně půl hodiny. 

Až na jednu pacientku byli všichni pacienti na respirátoru. Měření indirektní 

kalorimetrie tedy probíhalo ve většině případů napojením kalorimetru přímo na 

ventilátor. Pouze u jedné pacientky proběhlo měření kalorimetrie za pomocí kanopy. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Během 24 hodin před vyšetřením docházelo u každého měřeného pacienta ke sběru moči, díky které 

bylo možno zjistit množství vylučovaného dusíku (tzv. odpadního dusíku v moči). Ten je důležitý pro výpočet 

npRQ. 
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Tabulka 13 – Charakteristika pacientů 

Pacient 
Věk 

[rok] 
ISS 

Délka 

trvání 

traumatu 

[den] 

Muž (1), 

Žena (2) 

Výška 

[cm] 

Hmotnost (na 

začátku studie) 

[kg] 

J.M. 59 36 10 1 177,0 104,1 

P.D. 30 50 17 1 179,0 107,8 

M.C. 21 50 11 1 180,0 74,5 

M.D. 30 43 13 1 180,0 95,4 

E.J. 37 34 10 2 166,0 53,0 

P.P. 69 17 10 1 177,0 102,9 

F.K. 70 29 26 1 170,1 86,2 

Y.L. 49 22 18 2 159,8 73,0 

D.S. 19 41 13 1 187,4 109,2 

ISS – Injury Severity Score; nejčastěji využívaný skórovací systém pro klasifikaci traumatu 

Tabulka 14 – Charakteristika pacientů – Skupinová data 

 

Věk 

[rok] 
ISS 

Délka 

trvání 

traumatu 

[den] 

Muž (1), 

žena (2) 

Výška 

[cm] 

Hmotnost (na 

začátku studie) 

[kg] 

průměr 42,67 35,78 14,22 0,78 175,14 89,57 

SD 19,78 11,60 5,33 0,44 8,39 19,34 

minimum 19 17 10 0 159,81 53,00 

medián 37 36 13 1 177 95,40 

maximum 70 50 26 1 187,39 109,20 

ISS – Injury Severity Score; nejčastěji využívaný skórovací systém pro klasifikaci traumatu 

SD – směrodatná odchylka (Standard Deviation) 
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7.2 Přístrojové vybavení a metodika vyhodnocení dat  

Pro získání výsledků (klidového) energetického výdeje a oxidace jednotlivých 

nutričních substrátů bylo použito nepřímého kalorimetru. Dále byla využita metoda tzv. 

bioimpedanční analýzy (BIA), konkrétně monitor složení lidského těla (BCM; Body 

Composition Monitor) pro stanovení tělesné skladby.  

U každého vyšetření byly dále využity antropometrické metody: vážení a měření 

výšky pacientů. Tyto parametry jsou také důležité k odhadu (klidového) energetického 

výdeje. Vše je charakterizováno níže.  

7.2.1 Indirektní kalorimetrie 

K vyšetření metodou IC byl použit kalorimetr (Vmax Series, V6200 Autobox, 

SensorMedics Corporation, San Anselmo, California, USA), pomocí kterého probíhalo 

měření spotřeby kyslíku (VO2; l/min) a produkce oxidu uhličitého (VCO2; l/min). Před 

vyšetřením nebylo s pacienty nijak manipulováno, v klidu byli ponecháni nejméně 30 

minut a měření probíhalo vleže na zádech.  

Součástí kalorimetru byl software, který vypočítal nejen (klidový) energetický 

výdej, ale i respirační kvocient, neproteinový respirační kvocient (npRQ) a oxidaci 

nutričních substrátů. 

7.2.2 Bioimpedanční spektroskopie - měření 

K tomuto měření bylo využito přístroje Body Composition Monitor, Fresenius 

Medical Care, Bad Homburg, Germany. Tento přístroj pracoval na principu využití 

střídavého proudu nízké intenzity, cca 700 μA (pro polarizaci buněk). Na průchodu 

proudu měl vliv daný odpor tkání, resp. obsah vody. Jelikož bylo použito střídavého 

proudu, neměřil se odpor, ale impedance. K vyšetření byly požadovány 4 elektrody (2 na 

horní končetině a 2 na dolní končetině), kdy při traumatu bylo vyhledáno hlavně místo, 

které nebylo poškozené. Horní a dolní končetiny se nesměly dotýkat a mezi stehna a do 

podpaží se dávaly přikrývky. Měření probíhalo v leže na zádech. Tento přístroj byl pro 

účely této studie použit pouze pro výpočet množství dusíkového odpadu kriticky 

nemocných pacientů. 
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7.2.3 Stanovení tělesného složení 

Zde byla měřena hmotnost a výška u kriticky nemocných pacientů, kterou jsem 

osobně neměřila, ale jelikož se jedná o důležitý údaj, tak ho zde zmiňuji. Výška (h) byla 

změřena dle délky dolní končetiny (DDK). Měřilo se od vrcholu čéšky, kdy koleno bylo 

ohnuto do pravého úhlu. Počítalo se dle Rovnice 14. 

Rovnice 14 – Měření výšky kriticky nemocných pacientů 

Muži: ℎ = (2,31 ∙ 𝐷𝐷𝐾) + 51,1 

Ženy: ℎ = (1,84 ∙ 𝐷𝐷𝐾) + 70,2 

Zdroj: Patková, 2018 (převzato) 

h – výška [cm] 

DKK – délka dolní končetiny [cm] 

Pro vážení pacientů bylo použito speciálně kalibrované vážící postele, která měřila 

s přesností na 0,1 kg. Vážení pacientů probíhalo za pomocí personálu JIP HK. 

Tyto parametry (výška a hmotnost) sloužily k výpočtu indexu tělesné hmotnosti 

(BMI; kg/m2) dle Rovnice 15: 

Rovnice 15 – Výpočet indexu tělesné hmotnosti 

𝐵𝑀𝐼 =
𝑚

ℎ2
 

Zdroj: Patková, 2018 (převzato) 

BMI – index tělesné hmotnosti (Body Mass Index) [kg/m2] 

m – hmotnost [kg] 

h – výška [m] 

Dále byly parametry použity pro výpočet povrchu těla (BSA): 

Rovnice 16 – Výpočet povrchu těla 

𝐵𝑆𝐴 = 0,007184 ∙ 𝑚0,425 ∙ ℎ0,725 

Zdroj: Patková, 2018 (převzato) 

BSA – povrch těla (Body Surface Area) [m2] 

m – hmotnost [kg] 

h – výška [m] 
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7.2.4 Vyhodnocení dat a metodika zpracování 

K vyhodnocení naměřených výsledků bylo použito operačního systému Microsoft 

Excel 2019. Z funkcí byla využita popisná statistika obsahující: průměr, směrodatnou 

odchylku (SD), výběrovou směrodatnou odchylku (SE) a koeficient variace. Dále byl 

použit dvouvýběrový t-test s rovností rozptylů a korelační analýza. 

7.2.5 Další: 

Nezbytnou součástí každého vyšetření byl i 24hodinový sběr moči, který byl 

zajištěn zdravotnickým personálem JIP, a díky kterému byla na základě biochemického 

stanovení zjištěna hodnota odpadního dusíku. Výsledky byly součástí dokumentace 

pacientů.  

7.3 Výsledky 

Následující část se týká naměřených hodnot (klidového) energetického výdeje a 

oxidací nutričních substrátů u vybrané skupiny kriticky nemocných pacientů. Dále byly 

pro úplnost doplněny přesné hodnoty příjmů NS (nutričních substrátů) a celkové bilance.  

Výsledky jsou uvedeny ve formě tabulek, kde jsou hodnoty pro každého pacienta 

uvedeny zvlášť i ve formě statistického zpracování celé vybrané skupiny pacientů. Pro 

lepší přehlednost jsou výsledky uvedeny i ve formě grafů. 

Zajímalo nás, jaký mají tito pacienti (klidový) energetický výdej, a jak oxidují 

nutriční substráty v závislosti na podané nutriční výživě, která byla buď nízkokalorická 

(1370,0  296,6 kcal/den), normokalorická (2169,802  500,926 kcal/den), nebo žádná. 

Pacienti nalačno dostávali zanedbatelné množství tuků, pocházejících z tukové emulze, 

nejčastěji Propofolu (analgosedace). Množství je zde uvedeno pouze pro přesnost, jelikož 

to není úplná 0, nicméně tento stav považujeme za tzv. základní (analgosedaci nelze 

vypnout). Celkový příjem energie pacientů nalačno činil 38,4  51,54 kcal/den. 
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7.3.1 (Klidový) energetický výdej 

Tabulky (Tabulka 15 až Tabulka 17) obsahují výsledky získané pomocí metody 

nepřímé kalorimetrie. Jedná se o hodnoty VO2, VCO2, RQ, npRQ, (R)EE-IC, REE-HB, 

REE (%). Tyto tabulky jsou navíc doplněny o hodnoty laboratorně stanoveného 

odpadního dusíku (N2 z odbouraných bílkovin). Tento parametr je důležitý pro výpočet 

npRQ, pomocí kterého můžeme alespoň částečně předpokládat, které nutriční substráty 

budou oxidovány přednostně, viz Tabulka 12. Tabulky jsou seřazeny podle typu výživy, 

kterou pacienti přijímaly.  
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Tabulka 15 – N2 z odbouraných proteinů, RQ a npRQ, Energetický výdej – nalačno + statistické zpracování 

 N2 

z odbouraných 

proteinů [g/den] 

VO2 [l/min] 
VCO2 

[l/min] 
RQ npRQ 

REE-IC 

[kcal/den] 

REE-HB 

[kcal/den] 
REE [%] 

J.M. 21,036 0,281 0,153 0,540 0,425 1830,347 1983,980 92,256 

P.D. 30,154 0,281 0,241 0,860 0,892 1912,675 2241,344 85,336 

M.C. 17,032 0,263 0,226 0,860 0,876 1815,133 1849,394 98,147 

M.D. 39,624 0,338 0,222 0,660 0,512 2203,745 2075,828 106,162 

E.J. 17,503 0,209 0,179 0,850 0,879 1432,883 1295,992 110,563 

P.P. 14,172 0,226 0,151 0,670 0,618 1494,516 1899,703 78,671 

F.K. 17,263 0,260 0,170 0,650 0,594 1715,440 1628,599 105,332 

Y.L. 18,312 0,229 0,157 0,690 0,623 1510,740 1419,700 106,413 

D.S. 28,900 0,376 0,232 0,620 0,527 2465,641 2377,104 103,725 
 

Průměr 22,666 0,274 0,192 0,711 0,661 1820,124 1863,516 98,512 

SD 8,395 0,054 0,037 0,117 0,177 341,907 360,878 10,877 

SE 2,798 0,018 0,012 0,039 0,059 113,967 120,300 3,627 

K. var. 37,04 % 19,79 % 19,40 % 16,47 % 26,79 % 18,78 % 19,37 % 11,04 % 

VO2 – měrný objem (spotřeba) kyslíku [l/min]; VCO2 – měrný objem (produkce) oxidu uhličitého [l/min] 

RQ – Respiratory Quotient; respirační kvocient [-]; npRQ – non-protein Respiratory Quotient; nebílkovinný respirační kvocient [-] 

REE-HB – bazální energetický výdej stanovený výpočtem dle Harris-Benedictovy rovnice [kcal/den] 

REE-IC – klidový energetický výdej experimentálně stanovený dle Weirovy rovnice na základě vyšetření indirektní kalorimetrií na principu dechové analýzy [kcal/den] 

REE % – procentuální vyjádření rozdílu hodnot klidového energetického výdeje stanovené pomocí indirektní kalorimetrie a hodnoty bazálního energetického výdeje 

stanoveného pomocí Harris-Benedictovy rovnice [%]; SD – směrodatná odchylka (Standard Deviation) 

SE – výběrová směrodatná odchylka (Experimental Standard Deviation); K.var. – koeficient variace 
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Tabulka 16 – N2 z odbouraných proteinů, RQ a npRQ u Nízkokalorické diety + statistické zpracování 

 N2 

z odbouraných 

proteinů [g/den] 

VO2 [l/min] 
VCO2 

[l/min] 
RQ npRQ 

EE-IC 

[kcal/den] 

REE-HB 

[kcal/den] 
REE [%] 

J.M. 21,036 0,302 0,222 0,740 0,704 2006,906 1983,980 101,156 

P.D. 30,154 0,343 0,276 0,800 0,800 2320,180 2241,344 103,517 

M.C. 17,032 0,286 0,210 0,740 0,709 1920,144 1849,394 103,826 

M.D. 39,624 0,384 0,228 0,590 0,433 2496,440 2075,828 120,262 

E.J. 17,503 0,229 0,179 0,780 0,767 1546,355 1295,992 119,318 

P.P. 14,172 0,307 0,188 0,610 0,565 2027,043 1899,703 106,703 

F.K. 17,263 0,251 0,149 0,590 0,507 1645,327 1628,599 101,027 

Y.L. 22,978 0,221 0,162 0,730 0,673 1456,426 1383,359 105,282 

D.S. 28,900 0,366 0,226 0,620 0,524 2398,969 2377,104 100,920 
 

Průměr 23,185 0,299 0,204 0,689 0,631 1979,754 1859,478 106,890 

SD 8,235 0,058 0,039 0,085 0,128 377,272 366,623 7,579 

SE 2,745 0,019 0,013 0,028 0,043 125,757 122,208 2,526 

K. var. 35,52 % 19,51 % 19,16 % 12,37 % 20,23 % 19,06 % 19,72 % 7,091 % 

VO2 – měrný objem (spotřeba) kyslíku [l/min]; VCO2 – měrný objem (produkce) oxidu uhličitého [l/min] 

RQ – Respiratory Quotient; respirační kvocient [-]; npRQ – non-protein Respiratory Quotient; nebílkovinný respirační kvocient [-] 

REE-HB – bazální energetický výdej stanovený výpočtem dle Harris-Benedictovy rovnice [kcal/den] 

EE-IC – energetický výdej experimentálně stanovený dle Weirovy rovnice na základě vyšetření indirektní kalorimetrií na principu dechové analýzy [kcal/den] 

REE % – procentuální vyjádření rozdílu hodnot klidového energetického výdeje stanovené pomocí indirektní kalorimetrie a hodnoty bazálního energetického výdeje 

stanoveného pomocí Harris-Benedictovy rovnice [%]; SD – směrodatná odchylka (Standard Deviation) 

SE – výběrová směrodatná odchylka (Experimental Standard Deviation); K.var. – koeficient variace 



50 

 

Tabulka 17 – N2 z odbouraných proteinů, RQ a npRQ při normokalorické výživě + statistické zpracování 

 N2 

z odbouraných 

proteinů [g/den] 

VO2 [l/min] 
VCO2 

[l/min] 
RQ npRQ 

EE-IC 

[kcal/den] 

REE-HB 

[kcal/den] 
REE [%] 

J.M. 31,558 0,271 0,197 0,730 0,648 1779,556 1871,217 95,102 

P.D. 71,138 0,413 0,320 0,770 0,682 2688,653 2043,321 131,583 

M.C. 31,714 0,292 0,196 0,670 0,557 1910,511 1826,016 104,627 

M.D. 45,223 0,348 0,239 0,690 0,542 2268,756 2075,828 109,294 

E.J. 35,953 0,238 0,189 0,790 0,763 1573,308 1295,992 121,398 

P.P. 25,025 0,376 0,263 0,700 0,657 2491,812 1808,942 137,750 

F.K. 20,452 0,255 0,189 0,740 0,706 1691,354 1617,598 104,560 

Y.L. 18,312 0,202 0,141 0,700 0,630 1330,855 1419,700 93,742 

D.S. 29,600 0,447 0,283 0,630 0,566 2943,357 2374,353 123,965 
 

Průměr 34,331 0,316 0,224 0,713 0,639 2075,351 1814,774 113,558 

SD 16,003 0,084 0,056 0,050 0,074 548,733 335,588 15,780 

SE 5,334 0,028 0,019 0,017 0,025 182,911 111,863 5,260 

K. var. 46,61 % 26,64 % 25,09 % 6,97 % 11,56 % 26,44 % 18,49 % 13,90 % 

VO2 – měrný objem (spotřeba) kyslíku [l/min]; VCO2 – měrný objem (produkce) oxidu uhličitého [l/min] 

RQ – Respiratory Quotient; respirační kvocient [-]; npRQ – non-protein Respiratory Quotient; nebílkovinný respirační kvocient [-] 

REE-HB – bazální energetický výdej stanovený výpočtem dle Harris-Benedictovy rovnice [kcal/den] 

EE-IC – energetický výdej experimentálně stanovený dle Weirovy rovnice na základě vyšetření indirektní kalorimetrií na principu dechové analýzy [kcal/den] 

REE % – procentuální vyjádření rozdílu hodnot klidového energetického výdeje stanovené pomocí indirektní kalorimetrie a hodnoty bazálního energetického výdeje 

stanoveného pomocí Harris-Benedictovy rovnice [%]; SD – směrodatná odchylka (Standard Deviation) 

SE – výběrová směrodatná odchylka (Experimental Standard Deviation); K.var. – koeficient variace 
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Pokud srovnáváme tabulky (Tabulka 15 až Tabulka 17) můžeme říci, že hodnoty 

VO2 i VCO2 stoupají. Při lačnění měli pacienti hodnoty blízké normě (VO2 = 0,250 l/min 

a VCO2 = 0,200 l/min). U nízkokalorické výživy lze pozorovat nárůst hlavně u VO2. 

VCO2 zůstává velmi blízko normě. U pacientů, kterým byla podávaná normokalorická 

výživa byly pozorovány zvýšené hodnoty VO2, VCO2 i hodnoty odpadního dusíku. 

Všechny tyto parametry poukazují na zvýšení metabolizmu kriticky nemocných pacientů.  

Naznačuje tomu i hodnota REE (%), která byla při normokalorické výživě cca 

114 %, kdy podle Makka, dosažení hodnoty REE (%) > 110 % signalizuje 

hypermetabolizmus. Pacienti nalačno i pacienti po podání nízkokalorické výživy byli 

průměrně v normometabolizmu. 

Jak respirační kvocient, tak neproteinový respirační kvocient se v závislosti na podané 

výživě příliš neměnil. 

Statistická významnost byla nalezena pouze u REE (%), která byla zjištěna díky t-testu 

(p = 0,032). Jednalo se o rozdíl mezi obdobím nalačno a při podání normokalorické výživy 

viz Graf 1. 

Průměrné hodnoty npRQ byly u každé podané nutriční podpory (i nalačno) mimo 

obvyklou hodnotu, což může nastat, pokud jsou aplikovaná centrální sedativa a tím pádem 

celkový útlum, včetně hypoventilace pacienta a s tím související nižší oxidace nutričních 

substrátů.  

Graf 1 nám přehledně ukazuje, jaký byl (klidový) energetický výdej u pacientů, 

kterým byla podaná různá výživa a jaké jsou rozdíly mezi hodnotami predikovaného 

klidového energetického výdeje pomocí Harris-Benedictovy rovnice a vypočítaného 

(klidového) energetického výdeje pomocí kalorimetru.  
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Graf 1 – (Klidový) energetický výdej 

 

(R)EE-IC – (klidový) energetický výdej experimentálně stanovený dle Weirovy rovnice na základě vyšetření 

indirektní kalorimetrií na principu dechové analýzy [kcal/den] 

REE-HB – bazální energetický výdej stanovený výpočtem dle Harris-Benedictovy rovnice [kcal/den] 

REE-% – procentuální vyjádření rozdílu hodnot klidového energetického výdeje stanovené pomocí 

indirektní kalorimetrie a hodnoty bazálního energetického výdeje stanoveného pomocí Harris-Benedictovy 

rovnice [%] 

* p < 0,05 vs. pacienti nalačno, stanoveno pomocí t-testu. 

Hodnoty (klidového) energetického výdeje mohou být získány mnoha způsoby. 

Nejpřesnější hodnoty (R)EE lze získat měřením pomocí nepřímého kalorimetru, který 

využívá naměřené hodnoty dýchacích plynů (VO2 a VCO2) a odpadního dusíku (UN), 

díky kterému software vypočítá neproteinový respirační kvocient. Velmi častý, ač ne 

nejpřesnější, je odhad pomocí rovnice- např. kalkulací dle Harris-Benedictovy rovnice. 

Tato rovnice se hojně používá na pracovištích, kde není dostupný kalorimetr, který by 

(klidový) energetický výdej přímo změřil. Vypočítaná hodnota nám udává bazální 

energetickou potřebu organizmu.  

V grafu (Graf 1) jsou názorně porovnány hodnoty (klidového) energetického 

výdeje, změřené pomocí kalorimetru ((R)EE) a vypočítané dle Harris-Benedictovy 

rovnice (REE-HB). Hodnoty REE (%), nám udávají procentuální rozdíl mezi 

naměřenými a predikovanými hodnotami. 

Z grafu lze vyčíst, že u pacientů nalačno byl klidový energetický výdej, jak 

naměřený, tak vypočítaný, velmi podobný. Jakmile začali pacienti dostávat nutriční 

podporu, hodnoty se začaly lišit. U podání nízkokalorické výživy byl energetický výdej 
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naměřený kalorimetricky o cca 7 % vyšší než predikovaný z rovnice. U normokalorické 

výživy byl naměřený EE vyšší již o cca 14 %. Tento graf názorně ukazuje, jak je každý 

člověk naprosté individuum a měření pomocí kalorimetru by mělo probíhat u každého 

vyšetřování pacienta.  

S narůstajícím podáváním výživy rostl i měřený (klidový) energetický výdej 

((R)EE), čemuž predikce dle Harris-Benedicta neodpovídala, ba naopak klesala. Může to 

být zapříčiněno tím, že HB-rovnice počítá s lidmi normostenickými bez patologií. Čili u 

pacientů např. s nadváhou, u dětí, těhotných, kojících žen apod. není vhodné tuto rovnici 

používat (ač se v praxi často používá). 

7.3.2 Oxidace nutričních substrátů 

V následující části jsou tabulky a grafy týkající se oxidací nutričních substrátů. 

V tabulkách (Tabulka 18 až Tabulka 23) jsou podrobně uvedeny oxidace nutričních 

substrátů pro každého pacienta zvlášť i ve formě statistického zpracování pro všechny 

vybrané pacienty. Tabulky jsou opět rozděleny dle podané výživy.  

Oxidace jednotlivých NS byly vypočítány pomocí softwaru nepřímého kalorimetru, 

který počítal s hodnotami VO2 a VCO2. Hodnoty odpadního dusíku byly získány 

biochemicky, díky 24hodinovému sběru moči před vyšetřením. Tato hodnota byla 

zadávaná do kalorimetru ručně. 

Jelikož se v dnešní klinické praxi nejčastěji podává umělá výživa na 1 kg aktuální 

tělesné hmotnosti, resp. na 1 kg ideální tělesné hmotnosti, jsou zde pro úplnost uvedeny 

i tabulky s těmito hodnotami.  
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Tabulka 18 – Oxidace jednotlivých nutričních substrátů-nalačno + statistické zpracování 

 Oxidace sacharidů Oxidace lipidů Oxidace proteinů 

[g/den] [%] [kcal/den] [g/den] [%] [kcal/den] [g/den] [%] [kcal/den] 

J.M. 279,961 26,258 481,534 82,911 42,770 784,335 131,477 30,972 567,982 

P.D. 174,412 38,184 729,042 38,698 19,174 366,083 188,460 42,642 814,146 

M.C. 194,244 44,857 811,941 56,896 29,736 538,239 106,451 25,407 459,870 

M.D. 169,847 13,230 292,137 89,450 38,321 846,198 247,651 48,449 1069,852 

E.J. 140,749 41,158 588,330 38,956 25,781 368,523 109,396 33,061 472,589 

P.P. 75,061 8,623 129,104 104,165 65,819 985,401 88,575 25,558 382,643 

F.K. 107,534 10,763 184,959 112,837 62,114 1067,436 107,897 27,123 466,114 

Y.L. 63,503 7,217 109,225 96,178 60,116 909,848 114,450 32,668 494,423 

D.S. 235,155 16,374 404,467 135,885 52,038 1285,472 180,625 31,588 780,300 

 

Průměr 160,052 22,963 414,527 83,997 43,985 794,615 141,665 33,052 611,991 

SD 71,734 14,973 258,363 33,402 17,007 315,978 52,471 7,790 226,673 

SE 23,911 4,991 86,121 11,134 5,669 105,326 17,490 2,597 75,558 

K. var. 44,82 % 65,21 % 62,33 % 39,77 % 38,67 % 39,77 % 37,04 % 23,57 % 37,04 % 

SD – směrodatná odchylka (Standard Deviation) 

SE – výběrová směrodatná odchylka (Experimental Standard Deviation) 

K.var. – koeficient variace 
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Tabulka 19 – Oxidace jednotlivých nutričních substrátů-nalačno + statistické 

zpracování 

  

Oxidace sacharidů Oxidace lipidů Oxidace proteinů 

[g/kg/den] 

[g/kg 

ideální 

hmotnosti 

/den] 

[g/kg/den] 

[g/kg 

ideální 

hmotnosti 

/den] 

[g/kg/den] 

[g/kg 

ideální 

hmotnosti 

/den] 

J.M. 2,689 3,897 0,796 1,154 1,263 1,830 

P.D. 1,618 2,384 0,359 0,529 1,748 2,577 

M.C. 2,607 2,632 0,764 0,771 1,429 1,442 

M.D. 1,780 2,301 0,938 1,212 2,596 3,356 

E.J. 2,656 2,352 0,735 0,651 2,064 1,828 

P.P. 0,729 1,045 1,012 1,450 0,861 1,233 

F.K. 1,247 1,598 1,309 1,677 1,252 1,603 

Y.L. 0,870 1,131 1,318 1,712 1,568 2,038 

D.S. 2,153 2,990 1,244 1,728 1,654 2,297 
  

Průměr 1,817 2,259 0,942 1,209 1,604 2,023 

SD 0,762 0,906 0,318 0,470 0,505 0,649 

SE 0,254 0,302 0,106 0,157 0,168 0,216 

K. var 41,95 % 40,11 % 33,75 % 38,87 % 31,51 % 32,09 % 

SD – směrodatná odchylka (Standard Deviation) 

SE – výběrová směrodatná odchylka (Experimental Standard Deviation) 

K.var. – koeficient variace 
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Tabulka 20 – Oxidace jednotlivých nutričních substrátů při nízkokalorické výživě + statistické zpracování 

 
Oxidace sacharidů Oxidace lipidů Oxidace proteinů 

[g/den] [%] [kcal/den] [g/den] [%] [kcal/den] [g/den] [%] [kcal/den] 

J.M. 0,069 0,006 0,118 152,463 71,742 1442,297 131,477 28,252 567,982 

P.D. 122,092 22,076 510,346 104,366 42,707 987,306 188,460 35,217 814,146 

M.C. 3,089 0,677 12,910 151,751 75,226 1435,560 106,451 24,098 459,870 

M.D. 307,079 21,115 528,176 95,498 36,116 903,412 247,651 42,769 1069,852 

E.J. 56,970 15,469 238,133 87,599 53,832 828,687 109,396 30,699 472,589 

P.P. 180,051 15,251 309,688 141,461 65,904 1338,221 88,575 18,844 382,643 

F.K. 183,177 19,114 315,065 91,669 52,609 867,187 107,897 28,277 466,114 

Y.L. 17,960 2,117 30,891 85,400 55,365 807,880 143,614 42,518 620,414 

D.S. 229,597 16,431 394,907 129,837 51,104 1228,258 180,625 32,466 780,300 

 

Průměr 122,232 12,473 260,026 115,560 56,067 1093,201 144,905 31,460 625,990 

SD 110,116 8,980 206,111 28,143 12,885 266,234 51,471 7,903 222,354 

SE 36,705 2,993 68,704 9,381 4,295 88,745 17,157 2,634 74,118 

K. var. 90,09 % 72,00 % 79,27 % 24,35 % 22,98 % 24,35 % 35,52 % 25,12 % 35,52 % 

SD – směrodatná odchylka (Standard Deviation) 

SE – výběrová směrodatná odchylka (Experimental Standard Deviation) 

K.var. – koeficient variace 
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Tabulka 21 – Oxidace jednotlivých nutričních substrátů při nízkokalorické výživě + 

statistické  

  

Oxidace sacharidů Oxidace lipidů Oxidace proteinů 

[g/kg/den] 

[g/kg 

ideální 

hmotnosti 

/den] 

[g/kg/den] 

[g/kg 

ideální 

hmotnosti 

/den] 

[g/kg/den] 

[g/kg 

ideální 

hmotnosti 

/den] 

J.M. 0,00066 0,00095 1,465 2,122 1,263 1,830 

P.D. 1,133 1,669 0,968 1,427 1,748 2,577 

M.C. 0,041 0,042 2,037 2,056 1,429 1,442 

M.D. 3,219 4,161 1,001 1,294 2,596 3,356 

E.J. 1,075 0,952 1,653 1,464 2,064 1,828 

P.P. 1,750 2,507 1,375 1,969 0,861 1,233 

F.K. 2,125 2,722 1,063 1,362 1,252 1,603 

Y.L. 0,260 0,320 1,234 1,520 2,075 2,557 

D.S. 2,103 2,920 1,189 1,651 1,654 2,297 
  

Průměr 1,301 1,699 1,332 1,652 1,660 2,080 

SD 1,098 1,472 0,347 0,316 0,529 0,673 

SE 0,366 0,491 0,116 0,105 0,176 0,224 

K. var 84,41 % 86,64 % 26,06 % 19,15 % 31,84 % 32,36 % 

SD – směrodatná odchylka (Standard Deviation) 

SE – výběrová směrodatná odchylka (Experimental Standard Deviation) 

K.var. – koeficient variace 
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Tabulka 22 – Oxidace jednotlivých nutričních substrátů při normokalorické výživě + statistické zpracování 

 Oxidace sacharidů Oxidace lipidů Oxidace proteinů 

[g/den] [%] [kcal/den] [g/den] [%] [kcal/den] [g/den] [%] [kcal/den] 

J.M. 37,493 3,617 64,488 91,594 48,596 866,475 197,239 47,788 852,072 

P.D. 2,149 0,137 3,696 81,403 28,580 770,077 444,610 71,283 1920,716 

M.C. 119,790 10,763 206,039 90,059 44,506 851,958 198,210 44,731 856,266 

M.D. 130,017 9,837 223,629 87,607 36,455 828,766 282,641 53,708 1221,010 

E.J. 31,682 8,437 132,431 49,320 29,723 466,564 224,705 61,841 970,723 

P.P. 66,955 4,614 115,163 180,268 68,318 1705,332 156,409 27,069 675,688 

F.K. 0,000 0,000 0,000 121,180 67,490 1146,361 127,825 32,510 552,204 

Y.L. 47,461 6,122 81,633 80,050 56,796 757,278 114,450 37,082 494,423 

D.S. 232,630 13,570 400,124 184,920 59,327 1749,343 185,000 27,104 799,200 

 

Průměr 74,242 6,344 136,356 107,378 48,866 1015,795 214,565 44,791 926,922 

SD 74,928 4,711 125,927 46,433 15,201 439,258 100,018 15,485 432,078 

SE 24,976 1,570 41,976 15,478 5,067 146,419 33,339 5,162 144,026 

K. var 100,92 % 74,26 % 92,35 % 43,24 % 31,11 % 43,24 % 46,61 % 34,57 % 46,61 % 

SD – směrodatná odchylka (Standard Deviation) 

SE – výběrová směrodatná odchylka (Experimental Standard Deviation) 

K.var. – koeficient variace 
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Tabulka 23 – Oxidace jednotlivých nutričních substrátů při normokalorické výživě + 

statistické zpracování 

  

Oxidace sacharidů Oxidace lipidů Oxidace proteinů 

[g/kg/den] 

[g/kg 

ideální 

hmotnosti 

/den] 

[g/kg/den] 

[g/kg 

ideální 

hmotnosti 

/den] 

[g/kg/den] 

[g/kg 

ideální 

hmotnosti 

/den] 

J.M. 0,368 0,522 0,955 1,275 2,057 2,746 

P.D. 0,023 0,029 0,872 1,113 4,760 6,078 

M.C. 1,645 1,623 1,237 1,220 2,723 2,686 

M.D. 1,363 1,762 0,918 1,187 2,963 3,830 

E.J. 0,598 0,529 0,931 0,824 4,240 3,755 

P.P. 0,695 0,932 1,872 2,510 1,624 2,177 

F.K. 0 0 1,419 1,801 1,497 1,900 

Y.L. 0,650 0,845 1,097 1,425 1,568 2,038 

D.S. 2,134 2,958 1,697 2,351 1,697 2,352 
  

Průměr 0,831 1,022 1,222 1,523 2,570 3,062 

SD 0,734 0,950 0,366 0,578 1,216 1,327 

SE 0,245 0,317 0,122 0,193 0,405 0,442 

K. var 88,33 % 92,92 % 29,98 % 37,92 % 47,34 % 43,35 % 

SD – směrodatná odchylka (Standard Deviation) 

SE – výběrová směrodatná odchylka (Experimental Standard Deviation) 

K.var. – koeficient variace 

  



60 

 

Graf 2 – Oxidace jednotlivých nutričních substrátů v g/den u pacientů nalačno, po 

podání nízkokalorické a normokalorické výživy.  

 

Hodnoty jsou uvedeny jako průměr  směrodatná odchylka. * p < 0,05 vs. pacienti 

vyšetřovaní nalačno; ** p < 0,05 vs. pacienti vyšetřovaní nalačno; párový t-test. Nalačno - 

vyšetření pacientů po 12hodinovém lačnění, nízkokalorická - pacienti dostávající nízkokalorickou 

NP (1370  296,7 kcal/den), Normokalorická - pacienti dostávající normokalorickou NP 

(2169,802  500,926 kcal/den). 

Pokud vyjádříme NSO v g/den, jako je tomu v grafu (Graf 2), vidíme, že pacienti 

bez NP (nalačno) nejvíce oxidovali sacharidy, poté proteiny a nejméně lipidy. 

U pacientů při nízkokalorické výživě docházelo k nejvyšší oxidaci proteinů, poté 

sacharidů a nejméně oxidovali lipidy. 

Při normokalorické výživě docházelo ke dvojnásobné oxidaci proteinů oproti 

oxidaci lipidů. Nejméně docházelo k oxidaci sacharidů. 

Statisticky významné rozdíly NSO v (g/den) byly u sacharidů a lipidů. Oxidace 

sacharidů u pacientů po podání normokalorické výživy probíhala signifikantně méně než 

oxidace sacharidů u pacientů nalačno (p = 0,025). Lipidy byly u nízkokalorické výživy 

oxidovány signifikantně více než u pacientů nalačno (p = 0,046). Statistická významnost 

u proteinů nebyla nalezena. 
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Graf 3 – Oxidace jednotlivých nutričních substrátů v % u pacientů nalačno, po 

podání nízkokalorické a normokalorické výživy.  

 

Hodnoty jsou uvedeny jako průměrsměrodatná odchylka. * p < 0,01 vs. pacienti 

vyšetřovaní nalačno; ** p < 0,05 vs. pacienti po podání nízkokalorické výživy; párový t-test. 

Nalačno - vyšetření pacientů po 12hodinovém lačnění, nízkokalorická - pacienti dostávající 

nízkokalorickou NP (1370  296,7 kcal/den), Normokalorická - pacienti dostávající 

normokalorickou NP (2169,802  500,926 kcal/den). 

Z grafu (Graf 3) je zřejmé, že oxidace lipidů převažuje při podání jakékoliv nutriční 

podpory, či bez ní (vyjádřeno v procentech). Oxidace proteinů je sice menší, ale i tak je 

možné říci, že oxidace lipidů a proteinů je preferovaná oproti oxidaci sacharidů, a to 

nezávisle na podané NP (i u pacientů nalačno). 

Pomocí t-testu bylo zjištěno, že oxidace sacharidů při normokalorické výživě je 

statisticky významně nižší než oxidace sacharidů pacienty nalačno (p = 0,006). Oxidace 

proteinů probíhala signifikantně více u pacientů při podané normokalorické výživě než u 

pacientů při nízkokalorické výživě (p = 0,035). Statistická významnost u lipidů nebyla 

nalezena. 

  



62 

 

Graf 4 – Oxidace jednotlivých nutričních substrátů v kcal/den u pacientů nalačno, po 

podání nízkokalorické a normokalorické výživy. 

 

Hodnoty jsou uvedeny jako průměrsměrodatná odchylka. * p < 0,05 vs. pacienti 

vyšetřovaní nalačno; ** p < 0,05 vs. pacienti vyšetřovaní nalačno; párový t-test. Nalačno - 

vyšetření pacientů po 12hodinovém lačnění, nízkokalorická - pacienti dostávající nízkokalorickou 

NP (1370  296,7 kcal/den), Normokalorická - pacienti dostávající normokalorickou NP 

(2169,802  500,926 kcal/den). 

Pokud sledujeme NSO vyjádřenou v kcal/den (Graf 4) pacienti nezávisle na podané 

nutriční výživě oxidovali nejvíce lipidy, poté proteiny a nejméně sacharidy. 

Statisticky významné rozdíly byly nalezeny u sacharidů a lipidů. Oxidace sacharidů 

při normokalorické výživě byla výrazně nižší než oxidace sacharidů nalačno (p = 0,010). 

Oxidace lipidů u nízkokalorické výživy byla významně vyšší než oxidace lipidů nalačno 

(p = 0,046). 
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Graf 5 – Oxidace jednotlivých nutričních substrátů vztaženo na aktuální tělesnou 

hmotnost [g/kg/den] u pacientů nalačno, po podání nízkokalorické a 

normokalorické výživy. 

 

Hodnoty jsou uvedeny jako průměr  směrodatná odchylka. * p < 0,05 vs. pacienti 

vyšetřovaní nalačno; ** p < 0,05 vs. pacienti vyšetřovaní nalačno; *** p < 0,05 vs, pacienti 

vyšetřovaní nalačno; párový t-test. Nalačno - vyšetření pacientů po 12hodinovém lačnění, 

nízkokalorická - pacienti dostávající nízkokalorickou NP (1370  296,7 kcal/den), 

Normokalorická - pacienti dostávající normokalorickou NP (2169,802  500,926 kcal/den). 

Jak již bylo zmíněno dříve, dnešní klinická praxe nejvíce využívá nastavení umělé 

výživy na 1 kg aktuální tělesné hmotnosti. Sledujeme-li tedy oxidace NS v g/kg/den, u 

pacientů nalačno dochází k nejvyšší oxidaci sacharidů a nejméně oxidují lipidy. 

U pacientů, kterým byla podávaná nízkokalorická výživa, docházelo k nejvyšší 

oxidaci u proteinů. Oxidace sacharidů a lipidů byla velmi podobná. 

Pacienti, kteří dostávali normokalorickou výživu zřetelně nejvíce oxidovali 

proteiny, poté lipidy a nejméně sacharidy. 

Dle t-testu byla oxidace sacharidů při normokalorické výživě signifikantně nižší, 

než oxidace sacharidů nalačno (p = 0,013). Oxidace lipidů po podání nízkokalorické 

výživy byla významně vyšší, než oxidace lipidů nalačno (p = 0,024). Oxidace proteinů u 

normokalorické výživy byla zřetelně vyšší než oxidace proteinů u lačnících pacientů 

(p = 0,043). 
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Graf 6 – Oxidace jednotlivých nutričních substrátů vztažených na 1 kg ideální tělesné 

hmotnosti u pacientů nalačno, po podání nízkokalorické a normokalorické 

výživy. 

 

Hodnoty jsou uvedeny jako průměr  směrodatná odchylka. * p < 0,05 vs. pacienti 

vyšetřovaní nalačno; ** p < 0,05 vs. pacienti vyšetřovaní nalačno; párový t-test. Nalačno - 

vyšetření pacientů po 12hodinovém lačnění, nízkokalorická - pacienti dostávající nízkokalorickou 

NP (1370  296,7 kcal/den), Normokalorická - pacienti dostávající normokalorickou NP 

(2169,802  500,926 kcal/den). 

Pokud chceme být ještě přesnější, lze sledovat oxidaci nutričních substrátů 

vztaženou na 1 kg ideální tělesné hmotnosti pacienta. Ta nebere v úvahu nadbytečnou 

tukovou masu ani převodnění. 

Pacienti nalačno nejvíce oxidovali sacharidy, poté přibližně stejně oxidovali i 

proteiny. Nejméně oxidovali lipidy. 

Po podání nízkokalorické výživy byla oxidace nejvyšší u proteinů, přičemž oxidace 

sacharidů a lipidů byla přibližně stejná. 

U normokalorické výživy probíhala výrazně nejvíce oxidace proteinů. Nejméně 

probíhala oxidace sacharidů. 

Statistická významnost dle t-testu byla při hodnocení oxidací u sacharidů a lipidů. 

Oxidace sacharidů u pacientů po podání normokalorické výživy byla signifikantně nižší 

než oxidace sacharidů nalačno (p = 0,012). Oxidace lipidů byla značně vyšší po podání 

nízkokalorické výživy v porovnání s oxidací lipidů u pacientů nalačno (p = 0,032). 
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7.3.3 Příjmy nutričních substrátů a celkové bilance 

Během našeho měření dostávali pacienti pouze parenterální nutriční podporu (NP). 

Po více dnech trvání traumatu někteří pacienti přešli na enterání, ale v tu dobu už naše 

měření neprobíhala. Tabulky (Tabulka 24 a Tabulka 25) znázorňují podrobně příjmy 

jednotlivých nutričních substrátů (sacharidů, lipidů a proteinů) i příjem energie. Tabulky 

jsou uvedeny zvlášť pro příjem nízkokalorické výživy a normokalorické výživy. 

Jak již bylo zmíněno výše, pacienti nalačno dostávali malé množství tuků, 

pocházejících z analgosedace. Tento stav považujeme za tzv. základní a příjem energie u 

pacientů nalačno činil 38,4  51,54 kcal/den. Příjem lipidů z této tukové emulze byl 4,267 

 5,727 g/den. 

Tabulky (Tabulka 26 a Tabulka 27) udávají celkové bilance pacientů nalačno, při 

nízkokalorické NP i normokalorické NP.  
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Tabulka 24 – Příjmy jednotlivých nutričních substrátů, příjem energie (při nízkokalorické výživě) + statistické zpracování 

 Celkový 

příjem 

energie 

[kcal/den]  

Příjem 

energie/kg 

[kcal/kg/den] 

Celkový 

příjem 

sacharidů 

[g/den] 

Příjem 

sacharidů/kg

[g/kg/den] 

Celkový 

příjem 

lipidů 

[g/den] 

Příjem 

lipidů/kg 

[g/kg/den] 

Celkový 

příjem 

proteinů 

[g/den] 

Příjem 

proteinů/kg 

[g/kg/den] 

J.M. 1567,15 15,05 158,26 1,52 68,10 0,65 70,34 0,68 

P.D. 1686,32 15,64 161,66 1,50 79,06 0,73 71,85 0,67 

M.C. 964,80 12,95 124,80 1,68 24,00 0,32 62,40 0,84 

M.D. 1621,52 17,00 161,66 1,69 71,86 0,75 71,85 0,75 

E.J. 874,37 16,50 103,68 1,96 34,56 0,65 33,18 0,63 

P.P. 1588,75 15,44 158,26 1,54 70,50 0,69 70,34 0,68 

F.K. 1392,86 16,16 144,64 1,68 57,86 0,67 64,29 0,75 

Y.L. 1179,83 17,05 122,52 1,77 49,01 0,71 54,45 0,79 

D.S. 1457,28 13,35 172,80 1,58 57,60 0,53 55,30 0,51 

 

Průměr 1370 15,46 145,4 1,657 56,95 0,634 61,55 0,698 

SD 296,7 1,476 23,18 0,145 18,27 0,134 12,6 0,098 

SE 98,9 0,492 7,727 0,048 6,091 0,045 4,199 0,033 

K. var. 21,65 % 9,55 % 15,95 % 8,74 % 32,08 % 21,08 % 20,46 % 13,99 % 

SD – směrodatná odchylka (Standard Deviation) 

SE – výběrová směrodatná odchylka (Experimental Standard Deviation) 

K.var. – koeficient variace  
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Tabulka 25 – Příjmy jednotlivých nutričních substrátů, příjem energie (při normokalorické výživě) + statistické zpracování 

 Celkový 

příjem 

energie 

[kcal/den] 

Příjem 

energie/kg 

[kcal/kg/den] 

Celkový 

příjem 

sacharidů 

[g/den] 

Příjem 

sacharidů/kg

[g/kg/den] 

Celkový 

příjem 

lipidů 

[g/den] 

Příjem 

lipidů/kg 

[g/kg/den] 

Celkový 

příjem 

proteinů 

[g/den] 

Příjem 

proteinů/kg 

[g/kg/den] 

J.M. 2832,86 29,54 296,64 3,09 103,68 1,08 166,92 1,74 

P.D. 2716,80 29,09 288,00 3,08 96,00 1,03 164,16 1,76 

M.C. 1598,40 21,96 230,40 3,16 24,00 0,33 115,20 1,58 

M.D. 2502,71 26,23 214,41 2,25 92,96 0,97 184,51 1,93 

E.J. 1346,74 25,41 129,60 2,45 43,20 0,82 102,14 1,93 

P.P. 2127,68 22,09 192,29 2,00 84,12 0,87 138,26 1,44 

F.K. 1988,16 23,28 201,60 2,36 67,20 0,79 136,51 1,60 

Y.L. 1966,39 26,94 204,20 2,80 81,68 1,12 90,76 1,24 

D.S. 2448,48 22,46 244,80 2,25 81,60 0,75 174,34 1,60 

 

Průměr 2169,802 25,222 222,438 2,604 74,938 0,862 141,422 1,647 

SD 500,926 2,947 50,900 0,434 26,054 0,239 33,427 0,223 

SE 166,975 0,982 16,967 0,145 8,685 0,080 11,142 0,074 

K. var. 23,09 % 11,68 % 22,88 % 16,68 % 34,77 % 27,71 % 23,64 % 13,56 % 

SD – směrodatná odchylka (Standard Deviation) 

SE – výběrová směrodatná odchylka (Experimental Standard Deviation) 

K.var. – koeficient variace 
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Tabulka 26 – Celkové bilance příjmů nutričních substrátů, celková bilance přijmu 

energie (po podání nízkokalorické výživy) 

 Celková 

bilance 

příjmu 

energie 

Celková 

bilance 

příjmu 

sacharidů 

Celková 

bilance 

příjmu 

lipidů 

Celková 

bilance 

příjmu 

proteinů 

Celková 

bilance 

příjmu N2 

J.M. -439,76 158,19 -84,36 -61,14 -9,78 

P.D. -633,86 39,57 -25,30 -116,61 -18,66 

M.C. -955,34 121,71 -127,75 -44,05 -7,05 

M.D. -874,92 -145,42 -23,63 -175,80 -28,13 

E.J. -671,99 46,71 -53,04 -76,22 -12,19 

P.P. -438,29 -21,79 -70,96 -18,24 -2,92 

F.K. -252,47 -38,53 -33,81 -43,61 -6,98 

Y.L. -276,59 104,56 -36,39 -89,16 -14,27 

D.S. -941,69 -56,80 -72,24 -125,33 -20,05 

 

Průměr -609,4 23,13 -58,61 -83,35 -13,34 

SD 274,2 97,49 34,01 49,19 7,87 

SE 91,39 32,5 11,34 16,4 2,62 

K. var. 44,99 % 421,4 % 58,03 % 59,01 % 58,99 % 

SD – směrodatná odchylka (Standard Deviation) 

SE – výběrová směrodatná odchylka (Experimental Standard Deviation) 

K.var. – koeficient variace 

U nízkokalorické výživy byla celková bilance příjmu energie negativní. Můžeme 

tedy říci, i vzhledem k ostatním bilancím, že nízkokalorická výživa, kterou pacienti 

přijímaly, nebyla optimální, proto pacienti přecházeli na normokalorickou výživu. 
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Tabulka 27 – Celkové bilance příjmů nutričních substrátů, celková bilance přijmu 

energie (po podání normokalorické výživě) 

 Celková 

bilance 

příjmu 

energie 

Celková 

bilance 

příjmu 

sacharidů 

Celková 

bilance 

příjmu 

lipidů 

Celková 

bilance 

příjmu 

proteinů 

Celková 

bilance 

příjmu N2 

J.M. 1053,31 259,15 12,09 -30,31 -4,85 

P.D. 28,15 285,85 14,60 -280,45 -44,87 

M.C. -312,11 110,61 -66,06 -83,01 -13,28 

M.D. 233,95 84,40 5,36 -98,13 -15,70 

E.J. -226,57 97,92 -6,12 -122,56 -19,61 

P.P. -364,13 125,33 -96,15 -18,15 -2,90 

F.K. 296,81 201,60 -53,98 8,69 1,39 

Y.L. 635,53 156,74 1,63 -23,69 -3,79 

D.S. -494,88 12,17 -103,32 -10,66 -1,71 

 

Průměr 94,451 148,197 -32,439 -73,141 -11,702 

SD 512,706 87,479 47,638 89,474 14,315 

SE 170,902 29,160 15,879 29,825 4,772 

K. var. 542,83 % 59,03 % 146,86 % 122,33 % 122,33 % 

SD – směrodatná odchylka (Standard Deviation) 

SE – výběrová směrodatná odchylka (Experimental Standard Deviation) 

K.var. – koeficient variace 

Po podání normokalorické výživy byla již celková bilance příjmu energie pozitivní 

(+ 94,451), ale byla zde obrovská míra variability, kterou můžeme vidět jak u směrodatné 

odchylky (SD = 512,706), tak koeficientu variace (K. var. = 542,83 %). Což může 

souviset s narůstajícím energetickým výdejem a se zvyšujícím se metabolizmem. 

I po podání normokalorické výživy se pacienti nacházeli v negativní dusíkové 

bilanci, což značí katabolizmus a většinou hrozí i proteinová malnutrice. Oproti podávání 

nízkokalorické výživy se však bilance zvyšovala, což naznačuje, že proteiny, které 

pacienti dostávaly, byly využity alespoň částečně jako zdroj energie, místo aby je 

utilizovali ze svalové hmoty. Stále se však vyskytovali pacienti, kteří byli ve výrazné 

negativní dusíkové bilanci, kde docházelo spíše ke katabolizmu než jejich syntéze. Velmi 

pozitivní bilance také nejsou žádoucí, jelikož je tělo přetěžováno nadbytečnou energií.  
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8. DISKUZE 

Úkolem této práce bylo vyhodnotit (klidový) energetický výdej a oxidace 

nutričních substrátů v závislosti na podané nutriční podpoře, anebo bez ní, u vybrané 

skupiny kriticky nemocných pacientů, kterým byla podávaná různá nutriční podpora (NP) 

v určitých intervalech. Měření probíhalo u každé podané NP zvlášť. Tyto souvislosti jsme 

hodnotili nejprve nalačno, poté po podání nízkokalorické výživy (1370  296,7 kcal/den) 

a po podání normokalorické výživy (2169,802  500,926 kcal/den). Do této studie bylo 

vybráno pouze 9 kriticky nemocných pacientů, což je oproti zahraničním studiím menší 

počet, vzhledem k možnostem a počtu sledovaných pacientů na JIP. 

Kriticky nemocní pacienti bývají často v hypermetabolizmu (který se většinou 

dostaví po 48hodinách trvání traumatu, navazuje na hypometabolizmus), a proto se u nich 

velmi často objevuje podvýživa (malnutrice), jenž je velkým problémem na jednotkách 

intenzivní péče. Malnutrice je spojena nejen se zvýšením mortality a morbidity, ale řadí 

se mezi důležitý faktor, který prodlužuje délku hospitalizace (Goiburu, 2006, Correia, 

2003, Villet, 2005). Nejednou již byla malnutrice popsaná jako důležitý nezávislý faktor 

pro přežití kritiky nemocných pacientů (Hejazi et al., 2016). U těchto pacientů se musí 

dále kromě hypermetabolizmu zohlednit i katabolizmus. Po traumatu dochází 

k hyperkatabolizmu, který může vést až k akutní proteinové malnutrici, což vede 

k vícečetnému selhání orgánů a správně nastavenou nutriční podporou tomu lze zabránit 

(Biffl, 2002; Hejazi et al.,2016; Goiburu, 2006). Optimální množství energie, které je 

třeba dodat těmto kriticky nemocným pacientům není přesně známo, jelikož každý 

jedinec je individuální a různé studie vykazují odlišné výsledky (Stapleton, 2007). 

Nesmírně závažné důsledky může mít také podávání přebytečného množství 

energie, zejm. pak v podobě glukózy. Tento nadbytek může způsobit zvýšenou produkci 

oxidu uhličitého, dysfunkci či steatózu jater, nebo může vyústit v lipogenezi (Cross-Bu 

et al., 2001; Fitzsimmons et al., 1994). Nicméně, čím vážněji je pacient poraněn, tím 

obtížnější je posouzení stavu výživy (Van Gossum, 1988). 

Vztahem mezi malnutricí u kriticky nemocných pacientů a jejich prognózou se 

zabývá mnoho studií. Experimentálních studií zabývajících se přímo problematikou 

oxidací jednotlivých nutričních substrátů, v závislosti na podané nutriční podpoře anebo 

bez ní, je velice málo, z čehož vyplynulo omezení porovnání našich výsledků s jinými. 

Proto bylo pro tuhle práci čerpáno i ze studií zabývajícími se respiračními kvocienty, aby 
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bylo alespoň s něčím porovnat výsledky této práce, jelikož platí, že hlavní faktory 

využívané pro hodnocení energetického metabolizmu jsou (R)EE a npRQ (pokud měříme 

nepřímou kalorimetrií). 

Chceme-li určit, zda jsou pacienti v hypermetabolizmu, či hypometabolizmu, 

hodnoty se v rámci jednotlivých studií různí. Důležité je však upozornit na fakt, že 

pacienti trpící horečkou, poraněním hlavy či popáleninami by měli být ze studií 

vyloučeni, jelikož hodnoty jejich (klidového) energetického výdeje jsou vyšší.  

Výsledky naší studie nám ukazují, že pacienti postupně přecházeli do 

hypermetabolizmu až po podání normokalorické výživy, což bylo nejdříve 4. den 

hospitalizace, kdy došlo k navýšení hodnot VO2 (0,316  0,084 l/min, na rozdíl od 

obvyklé hodnoty 0,250 l/min) i VCO2 (0,224  0,056 l/min, na rozdíl od obvyklé hodnoty 

0,200 l/min). Pokud bychom metabolizmus hodnotili dle Makka, který 

hypermetabolizmus definoval jako REE (%) > 110 %, v naší studii těchto hodnot dosáhl 

1 lačnící pacient a 2 pacienti po podání nízkokalorické NP (Makk et al., 1990). U 

norkomakorické NP ukazoval průměr REE (%) 113,558  15,780 %, ale pokud 

zohledníme individualitu pacientů, pak tyto hodnoty (REE (%) > 110 %) nesplňovali 4 

pacienti (z 9), přičemž jeden pacient byl blízko hodnotou REE (%) 109,2994 %. 

Také můžeme zmínit studii Frankenfielda, který udává hypermetabolismus až jako 

hodnoty REE (%) > 115 % (Frankenfield et al., 1997). Dále můžeme poznamenat review 

Milese, který udává výsledky REE (%) z 19 studií, kde průměrná hodnota REE (%) vyšla 

113 %, ale rozsah byl mezi 94 % - 130 % (Miles, 2006). 

Dlouhou dobu se předpokládalo, že denní (klidový) energetický výdej u kriticky 

nemocných pacientů (kdy nemuselo jít pouze o polytrauma, ale i popáleniny či sepse) je 

na rozdíl od zdravých jedinců přibližně 2x vyšší (Elwyn, 1981; Uehara, 1999). Některé 

studie však opakovaně prokázaly, že (klidový) energetický výdej u těchto pacientů je 

naprosto normální a to před i po podání nutriční výživy (Baker, 1984; Hunter DC, 1988; 

Paauw, 1984). 

Několik studií poukazuje na nepřesnost běžně užívaných rovnic, pomocí kterých se 

predikuje klidový energetický výdej u kriticky nemocných (ale i jinak nemocných) 

pacientů. Nejčastěji se používá rovnice dle Harris-Benedicta a k tomu se berou v potaz 

dlouholeté zkušenosti lékařů.  
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V naší studii byl u lačnících pacientů (bez podané nutriční podpory) průměrný REE 

měřený kalorimetrem nižší než predikovaný REE dle Harris-Benedictovy rovnice. Po 

podání výživy, ať už nízkokalorické či normokalorické byl měřený energetický výdej 

vyšší než predikovaný REE. U nízkokalorické výživy byl průměrný měřený EE vyšší o 

cca 7 % a u normokalorické výživy jsme naměřili energetický výdej o cca 13% vyšší než 

predikovaný. Ve studii Faisyho byl měřený energetický výdej o 25% vyšší než 

vypočítaný REE (Faisy, 2003). Signifikantní rozdíl dle t-testu byl nalezen u REE (%), při 

porovnání pacientů nalačno a pacientů, kterým byla podaná normokalorická výživa (p = 

0,003). 

Pokud zohledníme individuální rozdíly, potom u pěti pacientů nalačno byl 

naměřený REE vyšší než predikovaný REE. U ostatních pacientů tomu bylo opačně 

(měřený REE byl nižší než predikovaný REE), ale v průměru byl měřený klidový 

energetický výdej nižší než predikovaný (REE-IC 1820,124  341,907 kcal/den vs. REE-

HB 1863, 516  360,878 kcal/den). 

Měřený energetický výdej u pacientů, kterým byla podaná nízkokalorická výživa 

byl vyšší ve srovnání s predikovaným REE-HB u každého pacienta. Průměrné hodnoty u 

EE-IC byly 1979  754 kcal/den vs. REE-HB 1859,478  366, 623 kcal/den. 

U normokalorické výživy, až na 2 pacienty, byl EE-IC vyšší než REE-HB. 

V průměru EE-IC 2075,351  548,733 kcal/den vs. REE-HB 1814,774  335,558 

kcal/den. 

Můžeme si také všimnout, že REE predikovaný dle rovnice HB se při podání různé 

výživy (i u pacientů nalačno) příliš neměnil, na rozdíl od (R)EE měřeného indirektní 

kalorimetrií, kdy s narůstajícím podáváním nutriční podpory (R)EE mírně stoupal.  

Přesné měření (klidového) energetického výdeje je velice nápomocné k určení 

energetických potřeb kriticky nemocných pacientů, kteří vyžadují nutriční podporu. 

V současné době se k měření používá nejvíce přesná metoda, kterou je indirektní 

kalorimetrie. Bohužel se jedná o drahou záležitost, která není vždy dostupná a vyžaduje 

vyškolený personál (Flancbaum, 1999). 

Dále bylo součástí této práce vyhodnotit oxidace jednotlivých nutričních substrátů 

u kriticky nemocných pacientů, v závislosti na podané nutriční výživě. Pokud bychom 

hodnotili kompletně oxidace všech nutričních substrátů (v procentech) z výsledků naší 

práce je zřetelně vidět, že nejvíce probíhala oxidace lipidů, poté proteinů, a nejméně 
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oxidace sacharidů, a to nezávisle na podané nutriční podpoře. Lze tedy konstatovat, že 

při oxidaci NS jsou preferovány lipidy, poté proteiny a nejméně sacharidy. 

V dnešní klinické praxi, bývají hodnoty oxidací NS vztaženy na 1 kg aktuální 

tělesné hmotnosti, resp. na 1 kg ideální tělesné hmotnosti pacienta.  

Pokud bychom tedy výsledky oxidací NS vztáhly na g/kg/den, tak se v naší studii 

ukázalo, že oxidace sacharidů je u lačnících pacientů nejvyšší a postupně s podáváním 

nízkokalorické a poté normokalorické výživy klesá. Byl zde nalezen statisticky 

významný rozdíl v oxidaci sacharidů při podání normokalorické výživy a pacientů 

nalačno (p = 0,013). 

Opačně probíhala oxidace proteinů, která u pacientů nalačno byla nejmenší a 

postupně se zvyšovala. Mezi pacienty nalačno a pacienty, kterým byla podávána 

nízkokalorická výživa nebyl v oxidaci proteinů výrazný rozdíl. Oxidace proteinů při 

podání normokalorické výživy byla signifikantně vyšší oproti oxidaci proteinů nalačno 

(p = 0,043). 

Oxidace lipidů v g/kg/den probíhala nejméně u lačnících pacientů. Nejvíce 

probíhala u pacientů, kterým byla podaná nízkokalorická výživa a při podání 

normokalorické výživy oxidace opět klesla, ale pořád byla vyšší než u pacientů nalačno. 

Navíc nám vyšel signifikantně vyšší rozdíl u oxidace lipidů při nízkokalorickém podání 

výživy oproti pacientům nalačno (p = 0,024). 

Tyto výsledky by měly korelovat s výsledky jiných prací, hodnotících oxidace dle 

respiračního kvocientu, jelikož tyto hodnoty nám alespoň částečně predikují, které 

nutriční substráty budou oxidovány přednostně. Pokud bychom nehodnotili pouze 

průměrné hodnoty, ale zohlednili individualitu pacientů, výsledky naší práce částečně 

odpovídají. 

Některé studie uváděly, že pokles respiračního kvocientu u polytraumatických 

pacientů je zodpovědný za snížení oxidace sacharidů a zvýšenou oxidaci lipidů (Stoner, 

1987; Little, 1981). Vysvětlení tohoto jevu bývá pomocí inzulinové rezistence, která je 

výsledkem akutní stresové odpovědi (Desborough, 2000; Weissman, 1999; 

Hasenboehler, 2006; Little, 1981). V naší studii docházelo u některých pacientů k poklesu 

respiračního kvocientu během přechodu z lačna na nízkokalorickou nutriční podporu. 

Pouze u jednoho pacienta nastal stav naopak, kdy se respirační kvocient při přechodu 

z lačna na nízkokalorickou NP zvýšil. U pacientů na nutriční podpoře pak nebyl tento jev 
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pozorován. Důvodem může být podání nutrice, hlavně glukózy, která působí do značné 

míry proti glukoneogenezi a zvýšené lipolýze. Nesmíme však zapomenout, že kromě 2 

pacientů byl všem podáván inzulín, který může zapříčinit zvyšování respiračního 

kvocientu z důvodu zmírnění inzulinové rezistence. Žádná statistická významnost mezi 

RQ, npRQ a různě podanými NP nebyla nalezena. 

Podle Zadáka je přednostní oxidace mastných kyselin před aminokyselinami dobré 

znamení, jelikož probíhá návrat k normálnímu metabolizmu (Zadák, 2008). 

Mezi VO2, VCO2 a podanou výživou nebyla u kriticky nemocných pacientů 

zaznamenána žádná signifikantní rozdílnost. Ke stejným výsledkům došla i Patková a 

kol., kde bylo srovnáváno VO2 a VCO2 u zdravé populace a u polytraumatických 

pacientů, kdy jediná signifikantní rozdílnost byla nalezena mezi pacienty s nutriční 

podporou a kontrolní skupinou. Naopak u VO2 se naše výsledky rozchází, jelikož v naší 

skupině kriticky nemocných pacientů nebyla žádná statisticky významná rozdílnost mezi 

podanou výživou a VCO2. Ve studii Patkové et al. byla statisticky významně vyšší 

hodnota VCO2 u pacientů s podanou nutriční podporou než u lačnících pacientů (Patková 

et al., 2017). Statisticky významná rozdílnost v naší práci byla nalezena u REE (%) mezi 

pacienty bez podané NP a pacienty, kterým byla podávaná normokalorická NP (p = 

0,032).  

Co se týká příjmu energie, sacharidů, tuků a proteinů, lze se řídit podle doporučení 

ASPEN, ESPEN, nebo jiných společností. Hodnocení našich výsledků proběhlo podle 

doporučení ESPEN, kdy se podávání NP až na proteiny shodovalo. Tyto hodnoty byly 

srovnávány s normokalorickou výživou. Dle ESPEN by během postakutní fáze (≥ 4 dny 

po přijetí na JIP) měl být příjem energie ≤ 30 kcal/kg aktuální hmotnosti/den. Vyšetření 

našich pacientů probíhalo 3-4. den pobytu na JIP, načež podání normokalorické výživy 

probíhalo 4. den, kdy příjem energie činil v průměru 25,222  2,947 kcal/kg/den, což by 

doporučení ESPEN odpovídalo. Dle ESPEN byly hodnoty přijmu proteinů vztaženy na 

ideální hmotnost (1,3 – 1,5 g/kg ideální hmotnosti). Pacientům v naší studii bylo 

podáváno průměrně o trochu více proteinů, než by dle těchto doporučení měli dostávat 

(1,93  0,5498 g/kg ideální hmotnosti). Příjmy sacharidů (2,604  0,434 g/kg/den) i lipidů 

(0,862  0,239 g/kg/den) v naší studii již odpovídaly doporučením, viz Obrázek 6, který 

se nachází v teoretické části. 
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Novější studie však poukazují na vhodnost podávání vyšších dávek proteinů (do 

2,5 g/kg/den) Vzhledem k omezenému množství důkazů nelze dělat závěry či klinická 

doporučení, ale je silně naznačováno, že 2,0 – 2,5 g/kg/den je bezpečné, a pro kriticky 

nemocné pacienty může být optimální. 

V současné době většina KNP dostává i méně než polovinu běžného doporučení 

(1,5 g/kg/den) bílkovin, ať už první týden, nebo delší dobu pobytu na JIP (Hoffer, 2012).  

V naší studii nedostal žádný pacient dávku proteinů  2 g/kg/den. 

Výše popsaná interpretace výsledků vychází z hodnocení naší omezené skupiny 

pacientů a uvědomujeme si, že aby bylo možné z výsledků dělat hlubší závěry, byl by 

potřebný větší soubor pacientů. 
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9. ZÁVĚR 

Tato práce zahrnovala 9 kriticky nemocných pacientů (KNP), kteří byli 

hospitalizovaní na JIP v Hradci Králové. Měření probíhalo pomocí nepřímé kalorimetrie, 

díky které byly získány údaje o (klidovém) energetickém výdeji a oxidaci nutričních 

substrátů těchto pacientů. Měření probíhalo nalačno, po podání nízkokalorické (1370  

296,7 kcal/den) výživy a po podání normokalorické výživy (2169,802  500,926 

kcal/den), která víceméně odpovídala doporučení ESPEN.  

Statistické zpracování výsledků proběhlo pomocí dvouvýběrového t-testu. 

V dnešní době je bohužel stále častý odhad klidového energetického výdeje pomocí 

predikčních rovnic, z nichž nejpoužívanější bývá Harris-Benedictova rovnice. Jelikož 

jsou určeny hlavně pro normosteniky bez jakýchkoliv patologií, vypočtené hodnoty u 

KNP většinou neodpovídají skutečným hodnotám, které lze získat měřením pomocí 

nepřímé kalorimetrie (IC). Několik studií již potvrdilo nerelevantní výsledky pomocí 

těchto rovnic a naše studie tyto fakta potvrdila.  

Naměřené hodnoty (R)EE pomocí nepřímé kalorimetrie rostly s navyšováním 

podávané nutriční podpory (NP). Predikovaný REE dle HB-rovnice s narůstajícím 

podáváním NP klesal. 

U pacientů nalačno (bez podané NP) byl klidový energetický výdej přibližně stejný 

u obou metod. Po podání nízkokalorické NP byl energetický výdej o cca 7 % vyšší než 

predikovaný. U normokalorické NP byl naměřený energetický výdej již o cca 14 % vyšší 

než predikovaný. Statisticky významný rozdíl byl nalezen u REE (%), kdy u pacientů 

nalačno byly hodnoty signifikantně nižší než u pacientů, kterým byla podávaná 

normokalorická výživa (p = 0,032). 

Nastavování správné výživy u KNP není jednoduché, ale vždy by se mělo provádět 

na základě naměřených hodnot pomocí IC, jelikož predikční rovnice většinou nedávají 

přesné informace. 

Průměrný klidový energetický výdej u pacientů nalačno byl 1820,124  341,907 

kcal/den. U pacientů, kterým byla podávaná nízkokalorická výživa byl EE 1979,754  

377,272 kcal/den a u pacientů, jimž byla podaná normokalorická výživa činil energetický 

výdej 2075,351  548,733 kcal/den. 
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U oxidací nutričních substrátů bylo zjištěno, že nezávisle na podané NP (i bez 

podané NP-nalačno) pacienti nejvíce oxidovali lipidy. Poté proteiny a nejméně docházelo 

k oxidaci sacharidů.  

U pacientů nalačno probíhala oxidace lipidů cca ze 44 %, oxidace proteinů ze 33 % 

a oxidace sacharidů z 23 %.  

U pacientů po podání nízkokalorické výživy probíhala oxidace lipidů až z 56 %, 

oxidace proteinů z cca 31 % a oxidace sacharidů z necelých 13 %.  

U pacientů, kterým byla podávána normokalorická výživa nebyl rozdíl mezi oxidací 

lipidů a proteinů nijak výrazný. Oxidace lipidů probíhala cca ze 49 %, oxidace proteinů 

z cca 45 %. Oxidace sacharidů byla u normokalorické výživy nejmenší a to cca 6 %.  

Statistická významnost byla nalezena u oxidací sacharidů a proteinů. Pacienti, 

kterým byla podávaná normokalorická výživa oxidovali sacharidy značně méně, oproti 

pacientům nalačno (p = 0,005). Oxidace proteinů probíhala u pacientů při normokalorické 

výživě signifikantně více než u pacientů po podání nízkokalorické výživy (p = 0,035). 

Většina pacientů přecházela po určité době hospitalizace do hypermetabolizmu. 
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10. POUŽITÉ ZKRATKY 

Zkratka Význam zkratky Český význam 

°C Degree Celsius Stupeň celsia 

AEE Actual Energy Expenditure  
Aktuální energetický výdej 

[kcal/den]  

AF Activity Factor  Faktor aktivity [-] 

AMK Amino Acid (s)  Aminokyselina (y) 

ASPEN 
The American Society for 

Parenteral and Enteral 

Nutrition  

Americká společnost pro 

parenterální a enterální 

výživu 

ATP Adenosine Triphosphate  Adenosintrifosfát 

BCM Body Composition 

Monitor  
Monitor složení těla 

BEE Basal Energy Expenditure  
Bazální energetický výdej 

[kcal/den] 

BIA Bioelectrical Impedance 

Analysis  

Bioelektrická impedanční 

analýza (těla) 

BMI Body Mass Index  
Index tělesné hmotnosti 

[kg/m2] 

BMR Basal Metabolic Rate Bazální metabolický obrat 

BSA Body Surface Area  Povrch těla [m2] 

CO2 Carbon dioxide  Molekula oxidu uhličitého 

č. --- Číslo 

DDK --- Délka dolní končetiny 

DIT 
Diet-induced 

thermogenesis 
Termický efekt potravy 

EE Energy Expenditure  Energetický výdej 

ESPEN 
The European Society for 

Clinical Nutrition and 

Metabolism  

Evropská společnost pro 

klinickou výživu a 

metabolismus 

et al. et alii A kolektiv 

FAT --- Oxidace tuků 

FAT_K --- Oxidace tuků [kcal/den] 

FiCO2 
Fraction of inspired 

Carbon dioxide CO2 

Inspirační koncentrace 

oxidu uhličitého CO2 
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FiO2 
Fraction of inspired 

Oxygen O2  

Inspirační koncentrace 

kyslíku O2 

GIT Gastro-Intestinal Tract  Gastrointestinální systém 

HB Harris-Benedict’s 

equation 

Harris-Benedictova 

rovnice 

HK --- Hradec Králové 

CHO --- Oxidace sacharidů 

CHO_K --- Oxidace sacharidů 

[kcal/den] 

IC Indirect Calorimetry  
Nepřímá (indirektní) 

kalorimetrie 

ICU Intensive Care Unit  Jednotka intenzivní péče 

IF Injury Factor  Faktor poškození [-] 

IJR Ireton-Jones equation Ireton-Jonesova rovnice 

ISS Injury Severity Score  

Skóre závažnosti zranění; 

(klasifikační systém pro 

polytrauma) 

JIP --- Jednotka intenzivní péče 

K. var. Coefficient of Variation  Variační koeficient  

KNP Critically Ill Patient  Kriticky nemocný pacient 

MODS Multiple Organ 

Dysfunction Syndrome  

Syndrom multiorgánové 

dysfunkce 

NP --- Nutriční podpora 

npRQ non protein Respiratory 

Quotient  

Neproteinový respirační 

kvocient [-] 

NS Nutritional Substrate  Nutriční substrát 

NSO Nutritional Substrate 

Oxidation  

Oxidace nutričních 

substrátů 

O2 oxygen  Molekula kyslíku 

p --- P-value 

PRO --- Oxidace proteinů 

PRO_K --- Oxidace proteinů 

[kcal/den] 

REE Resting Energy 

Expenditure  
Klidový energetický výdej 

REE-% --- Procentuální vyjádření 

rozdílu hodnot REE 
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stanoveného pomocí 

indirektní kalorimetrie a 

BEE stanoveného pomocí 

Harris-Benedictovy 

rovnice 

REE-HB --- 

Bazální energetický výdej 

stanovený výpočtem dle 

Harris-Benedictovy 

rovnice [kcal/den] 

REE-IC --- 

Klidový energetický výdej 

experimentálně stanovený 

dle Weirovy rovnice na 

základě vyšetření 

nepřímou kalorimetrií na 

principu dechové analýzy 

[kcal/den] 

resp. --- Respektive 

RQ Respiratory Quotient  Respirační kvocient 

SD Standard Deviation  Směrodatná odchylka 

SE Experimental Standard 

Deviation  

Výběrová směrodatná 

odchylka 

SIRS Systemic Inflammatory 

Response Syndrome  

Systémová zánětlivá 

reakce 

SS Steady State  Ustálený stav 

TF Temperature Factor  Faktor teploty [-] 

TOT_KCAL --- 

Celkový energetický výdej 

vycházející z oxidace 

nutričních substrátů 

[kcal/den] 

TS Trauma Score Klasifikační systém pro 

polytrauma 

tzv. --- Takzvaný; takzvaně 

UN --- Odpad dusíku urey 

(stanoveno z moči) [g/den] 

VCO2 --- Měrný objem (produkce) 

oxidu uhličitého [l/min] 

VO2 --- Měrný objem (spotřeba) 

kyslíku [l/min] 
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