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11. Souhrn 

Práce byla zaměřena na porovnání antropometrických a spirometrických parametrů 

u pacientů s bronchogenním karcinomem ve stadiu III. a IV. Pacienti byli vyšetřováni 

celkem ve 3 obdobích (P1-P3), a to 0. den bylo vstupní vyšetření před 1. cyklem 

chemoterapie (P1), za 6 týdnů kontrolní vyšetření před 3. cyklem chemoterapie (P2) a za 

12 týdnů výstupní vyšetření 3-4 týdny po posledním 4. cyklu chemoterapie (P3). Celkem 

bylo vyšetřeno 10 pacientů, z toho 7 mužů a 3 ženy, průměrný věk byl 64  8,052 let.  

Úbytek tělesné hmotnosti v průběhu vyšetření kolísal v malých mezích, který nebyl 

signifikantní (v období P1 byla tělesná hmotnost 75,03  11,44 kg, v období P2 72,25 

 12,4 kg, v období P3 74,33  14,37 kg). 

BMI se stabilně pohyboval nad hodnotu 25 a dle věku náležel do optimální 

hmotnosti (v období P1 byl 25,43  3,619 kg/m
2
, v P2 byl 25,31  3,885 kg/m

2
 a v P3 

byl 25,15  5,619 kg/m
2
).  

K nevýznamnému nárůstu došlo u obsahu tělesného tuku dle Siriho, což popisují 

i některé studie (v období P1 byla 19,52  7,353 kg, v období P2 19,17  7,092 kg 

a v období P3 20,39  7,246 kg). 

Hodnoty tělesných obvodů měly tendenci k poklesu v období P2 oproti období P1, 

ale již v období P3 byl zaznamenán jejich nárůst a u některých přesáhl i počáteční hodnotu 

z období P1. Tyto změny byly nesignifikantní. 

Mezi tělesnou hmotností a MAMC byla prokázána statisticky významná pozitivní 

korelace ve všech 3 obdobích (v P1 P = 0,0017, v P2 P = 0,0025 a v P3 P = 0,0002). Což 

tedy nepřímo naznačuje, že u pacientů nedošlo k úbytku FFM a tím tedy ani k malnutrici. 

Síly některých kožních řas měly tendenci se lineárně zvyšovat (kožní řasa nad 

tricepsem, subskapulární, břicho, stehno, stehno - střed a lýtko), ale nebyl prokázán 

statisticky významný rozdíl. 

U spirometrických parametrů byla nalezena statisticky významná rozdílnost 

(ANOVA, P < 0,05) u hodnot PEF (absolutní i relativní) a FEV1/FVC.  


