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1. Úvod 

Mezi nejčastější projevy nádorového onemocnění patří nádorová kachexie. 

Vyskytuje se přibliţně u 70 % pacientů se zhoubným nádorem. Nádorová kachexie 

významně ovlivňuje prognózu onemocnění, výskyt komplikujících infekcí a je vţdy 

spojena s vyšší mortalitou v souvislosti s útočnou léčbou nádoru. Při rozvoji nádorové 

kachexie dochází k celkovému poklesu tělesné hmoty, úbytku tukové a svalové tkáně, 

výrazné depleci viscerálních proteinů a k poklesu albuminu, transferinu a prealbuminu 

v plazmě. Sekundárně vzniká v průběhu nádorové kachexie anémie, hypokalémie 

a hyperhydratace. 

Při nádorové kachexii se uplatňují i vlivy mediátorů tvořených buňkami nádoru. 

Asi 45 % pacientů s nádorovým onemocněním má pokles tělesné hmotnosti větší neţ 10 % 

za šest měsíců nemoci a často ještě před stanovením diagnózy maligního tumoru. To 

zvyšuje výskyt komplikací a zhoršuje vyhlídky na přeţití nemocného. Celkově tedy 

malnutrice zvyšuje mortalitu, procento pooperačních komplikací, incidenci závaţných 

ţivot ohroţujících infekcí a zhoršuje kvalitu ţivota (Zadák, 2008). 

Důleţitým faktorem, jak předcházet malnutrici u nádorového onemocnění je 

správná a včasná diagnóza a léčba onemocnění. Malnutrici lze u tohoto typu onemocnění 

prokázat antropometrickými metodami, které poskytují potřebné informace o nutričním 

stavu pacienta. 
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2. Zadání - cíl práce 

Vyhodnotit sledované antropometrické a spirometrické parametry u pacientů 

s nemalobuněčným bronchogenním karcinomem ve stádiu III.–IV. v období před 

1. cyklem chemoterapie (0. den), před 3. cyklem chemoterapie (za 6 týdnů) a 3-4 týdny po 

posledním 4. cyklu chemoterapie (za 12 týdnů). Získané antropometrické a spirometrické 

parametry v jednotlivých obdobích jsme porovnávali s výsledky ze zahraničních studií. 

V České republice ţádná publikace tohoto typu zatím nebyla uveřejněna. 
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 TEORETICKÁ ČÁST 

3. Bronchogenní karcinom 

Největší skupinu nádorů plic tvoří bronchogenní karcinomy, které jsou povahy 

maligní a původu epitelového. 

3.1 Epidemiologie 

Z epidemiologického hlediska bronchogenní karcinomy představují nejčastější 

zhoubné onemocnění na světě a jsou téţ nejčastější příčinou úmrtí na zhoubné onemocnění 

(www.euni.cz/review). Celosvětově se řadí na první příčku v absolutním počtu nově 

diagnostikovaných případů za rok (Klein, 2006). V České republice byla publikována 

v roce 2006 tato čísla: 6 000 nově diagnostikovaných karcinomů plic za jeden rok a 5 500 

úmrtí na toto onemocnění v jednom roce. Incidence v ČR stoupá více neţ mortalita 

(www.euni.cz/review) a řadí se na druhé místo v incidenci zhoubných novotvarů hned za 

kolorektálním karcinomem (Klein, 2006). Více jsou postiţeni muţi v poměru 6:1, u nichţ 

se stále jedná o nejčastější maligní onemocnění v ČR (www.euni.cz/review). Incidence 

u našich muţů od roku 1996 klesá, u ţen jde od roku 1970 takřka o čtyřnásobný nárůst 

(Klein, 2006). Denně zemře na karcinom plic 15-16 lidí v České republice. 

Věk u diagnostikovaných pacientů je od 35 do 75 let. Nejvíce diagnostikovaných je 

mezi 55. aţ 65. rokem (www.euni.cz/review). 

3.2 Etiologie a patogeneze 

Vznik bronchogenního karcinomu nezpochybnitelně souvisí, jak v roce 1950 

prokázal epidemiolog Richard Doll, s kouřením a také s počtem vykouřených cigaret. Aţ 

90 % pacientů jsou bývalí nebo současní kuřáci. Nebezpečím je i pasivní kouření, zvláště 

od dětství. 

Mezi ostatní faktory ovlivňující výskyt plicní rakoviny patří profesionální expozice 

kancerogenním vlivům (arzen, nikl, chrom azbest, polycyklické aromatické uhlovodíky, 

ionizující záření), extrémně znečištění ovzduší, emise radioaktivních látek z přirozených 

zdrojů (radon, uran), nevhodné sloţení stravy, zánětlivá a fibrotická plicní onemocnění, 

http://www.euni.cz/
http://www.euni.cz/
http://www.euni.cz/
http://www.euni.cz/
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chronická obstrukční plicní nemoc, familiární a genetické aspekty patogeneze plicní 

rakoviny (Zatloukal a Petruţelka, 2001). 

3.3 Histologie karcinomu plic 

Z histologického hlediska se karcinom plic dělí na 2 základní subtypy: typ 

malobuněčný (small cell lung cancer – SCLC) a nemalobuněčný (non-small cell lung 

cancer – NSCLC). Malobuněčný karcinom časně metastazuje krevní i lymfatickou cestou 

a v době diagnózy je jiţ většinou systémovým onemocněním. Nemalobuněčný karcinom 

roste pomalu, preferuje lymfogenní cestu metastatického rozsevu a v počátku svého růstu 

si zachovává lokální charakter (Klein, 2006). 

3.4 Symptomatologie 

Typické pro toto onemocnění je dlouhý asymptomatický průběh (Klein, 2006). 

Obecně jsou příznaky nespecifické a nepříliš nápadné. 80 % nemocných s BCA je 

diagnostikováno aţ v inoperabilních stadiích onemocnění. 

Příznaky se dělí na ty z lokálního růstu, regionální, z metastatického postiţení 

a paraneoplastické (www.euni.cz/review). 

3.4.1 Projevy z lokálního růstu 

Zpočátku se onemocnění často projevuje chřipkovitými příznaky s teplotami, někdy 

s obrazem pneumonie.  

K nejčastějším příznakům patří kašel, který je chronický, dlouhotrvající, 

neproduktivní, později s produkcí serózního či hnisavého sputa. Pacienti často mívají 

insekty, které mohou vést aţ k bronchopneumonii.  

Velmi závaţným příznakem je hemoptýza (vykašlávání krve z dýchacích cest). 

Dále se můţe vyskytovat stridor (šelest při dýchání). Dušnost patří mezi pozdní příznaky 

(www.euni.cz/review). 

Častým příznakem je úbytek hmotnosti. Signalizuje však jiţ pokročilé onemocnění. 

Dochází hlavně k úbytku tukové a svalové tkáně. Současně se můţe objevit nechutenství. 

Příčina je multifaktoriální a podílí se na ní produkce biologicky aktivních látek (TNF- , 

interleukin-1 a další), které stimulují katabolické děje (Zatloukal a Petruţelka, 2001). 

http://www.euni.cz/
http://www.euni.cz/


 

10 

3.4.2 Projevy regionální 

Regionální projevy jsou více specifické a značí jiţ pokročilé stádium nádoru (Klein, 

2006). Mezi pozdní příznaky patří syndrom horní duté ţíly a chrapot 

(www.euni.cz/review). Syndrom horní duté ţíly je vyvolán nedostatečným průtokem krve 

horní dutou ţilou do pravé síně, která je z 90 % způsobená maligními nádory nebo jejich 

uzlinovými metastázami (Zatloukal a Petruţelka, 2001). V počátečním stádiu se projevuje 

jen otokem očních víček po ránu, později otokem obličeje, krku, eventuelně i horních 

končetin (www.euni.cz/review), bolestmi hlavy, zarudnutím aţ cyanózou obličeje (Klein, 

2006). Součástí tohoto syndromu můţe být i dušnost. Chrapot je způsoben parézou 

hlasových vazů z útlaku nervus recurrens při postiţení mediastinálních uzlin 

(www.euni.cz/review). 

Pancoastův syndrom je soubor charakteristických symptomů a znaků, který vzniká 

prorůstáním tumoru z vrcholu plíce do nervově-cévního svazku a projevuje se silnou 

bolestí ramene a paţe (www.euni.cz/review), bolest se můţe téţ šířit vzestupně do krku 

a hlavy, sestupně k okraji lopatky a axily (Zatloukal a Petruţelka, 2001). Při postiţení 

krčního sympatiku pozorujeme ptózu (pokles) horního víčka, enoftalmus a miózu 

(Hornerův syndrom) spolu se ztrátou potivosti postiţené poloviny obličeje 

(www.euni.cz/review). Mezi další znaky patří slabost a atrofie svalů ruky (Zatloukal 

a Petruţelka, 2001). 

http://www.euni.cz/
http://www.euni.cz/
http://www.euni.cz/
http://www.euni.cz/
http://www.euni.cz/
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Obrázek 1: Hornerův syndrom vyjádřený na pravém oku 

 

(www.euni.cz/review) 

Bolest je pozdním příznakem a vzniká v důsledku lokálního růstu nádoru, který 

prorůstá do pleury, stěny hrudní nebo z přítomnosti metastáz do skeletu, kde můţe 

vzniknout aţ patologická fraktura. Dále se mohou vyskytnout polykací obtíţe, kardiální 

potíţe, paréza bránice při postiţení nervus phrenicus (www.euni.cz/review). 

3.4.3 Projevy metastatické 

Tyto projevy jsou většinou pozdními, preterminálními příznaky pokročilých stádií 

nemoci. Nejčastějšími cílovými orgány či tkáněmi jsou plíce, nadledviny, játra, CNS 

a skelet (Klein, 2006). 

Mezi příznaky metastatického postiţení patří neurologická symptomatologie 

spojena s postiţením CNS, poruchy hybnosti, vertigo (závratě), zvracení, epileptiformní 

křeče, bolest hlavy, diplopie (dvojité vidění). Mohou se objevit bolesti při metastázách do 

skeletu (www.euni.cz/review), které se nejčastěji vyskytují v páteři, pánvi, stehenní kosti, 

ale i ţebrech, humeru, dolní čelisti a dalších kostech (Zatloukal a Petruţelka, 2001). 

Dále sem můţe náleţet ikterus způsobený metastatickým procesem, který obturuje 

ţlučové cesty intra a extrahepatální (www.euni.cz/review). 

3.4.4 Projevy paraneoplastické 

Paraneoplastický syndrom je soubor příznaků a projevů sdruţených s maligním 

nádorem, které nejsou způsobeny přímým šířením primárního nádoru nebo metastáz. 

Zahrnuje specifické metabolické, hematologické, kardiovaskulární, endokrinologické, 

koţní a neuromuskulární projevy. Tento syndrom je způsoben produkcí biologicky 

http://www.euni.cz/
http://www.euni.cz/review
http://www.euni.cz/review
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aktivních látek nádorovými buňkami nebo se jedná o reakci nenádorových buněk 

organismu na přítomnost nádoru (Zatloukal a Petruţelka, 2001). 

K paraneoplastickým příznakům se řadí hyperkalcémie, která je podmíněná 

produkcí parathyreoidního hormon-related peptidu. Klinickými příznaky jsou slabost, 

únava, nechutenství, bolesti břicha, zácpa, polydipsie (nadměrná ţízeň), polyurie (časté 

a vydatné močení), zmatenost. K dalším paraneoplastickým příznakům patří Cushingův 

syndrom, gynekomastie, paličkovité prsty, hypertrofická osteoartropatie, 

dermatomyozitida, migrující tromboflebitidy, anemie, polycytémie, leukemoidní reakce, 

glomerulonefritida a nefrotický syndrom. Všechny výše uvedené příznaky naznačují jiţ 

pokročilejší onemocnění (www.euni.cz/review). 

Obrázek 2: Paraneoplastické projevy: paličkovité prsty 

 

(www.euni.cz/review) 

http://www.euni.cz/
http://www.euni.cz/
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3.5 Klinická stádia karcinomu plic 

U nemalobuněčných karcinomů se pouţívá TNM klasifikace 

(www.euni.cz/review). TNM klasifikace (Tumor, Nodes and Metastases Classification) 

popisuje rozsah nádoru na podkladě vyhodnocení 3 parametrů: 

T – rozsah primárního nádoru 

N – rozsah postiţení regionálních lymfatických uzlin 

M – přítomnost či nepřítomnost vzdálených metastáz  

(Klein, 2006) 

Tabulka 1: Určení stádia rakoviny plic podle TNM podskupin 

STADIUM 

0 Carcinoma in situ 

IA T1 N0 M0 

IB T2 N0 M0 

IIA T1 N1 M0 

IIB T2 N1 M0, T3 N0 M0 

IIIA T3 N1 M0,T1 N2 M0, T2 N2 M0, T3 N2 M0 

IIIB 

T4 N0 M0, T4 N1 M0, T4 N2 M0, T4 N3 M0 

T1 N3 M0, T2 N3 M0, T3 N3 M0 

IV T1-4, N1-3, M1 

(Zatloukal a Petruţelka, 2001) 

http://www.euni.cz/
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Tabulka 2a: TNM klasifikace 1. část 

Primární tumor (T): 

TX 

Primární tumor nelze hodnotit nebo byl tumor prokázán zjištěním 

nádorových buněk ve sputu nebo bronchiálním výplachu, ale není 

viditelný zobrazovacími metodami nebo bronchoskopicky. 

T0 Nejsou známky primárního tumoru. 

Tis Carcinoma in situ. 

T1 

Tumor 3cm v nejdelším průměru, obklopen plící nebo viscerální pleurou, 

bez bronchoskopických známek invaze proximálně od lobárního bronchu 

(nepostihuje hlavní bronchus). 

T2 

Tumor splňující některé z následujících kritérií velikosti nebo rozsahu: 

- > 3 cm v nejdelším průměru; 

- postihuje hlavní bronchus, ≥ 2 cm distálně od kariny; 

- postihuje viscerální pleuru; 

- je sdruţen s atelektázou nebo pneumonií za stenosou, která zasahuje 

do oblasti hilu, ale nepostihuje celou plíci. 

T3 

Tumor jakékoliv velikosti s přímým šířením do hrudní stěny (včetně 

Pancoastova tumoru) nebo bránice, mediastinální pleury, parietálního 

perikardu; nebo tumor postihující hlavní bronchus 2 cm distálně od 

kariny, ale bez postiţení kariny; nebo je sdruţen s atelektázou nebo 

s pneumonií za stenózou postihující celou plíci. 

T4 

Tumor jakékoliv velikosti s invazí do: mediastina, srdce, velkých cév, 

průdušnice, jícnu, těl obratlů nebo kariny; nebo tumor s maligním 

pleurálním nebo perikardiálním výpotkem, nebo se satelitním 

nádorovým uzlem (nebo uzly) ve stejném laloku ipsilaterální plíce. 
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Tabulka 2b: TNM klasifikace 2. část 

Regionální lymfatické uzliny (N): 

NX Regionální lymfatické uzliny nelze hodnotit. 

N0 Bez metastatického postiţení regionálních uzlin. 

N1 

Metastázy v ipsilaterálních peribronchiálních a/nebo ipsilaterálních 

hilových, nebo postiţení intrapulmonálních uzlin přímým šířením 

primárního tumoru. 

N2 
Metastáza v ipsilaterální mediastinální a/nebo subkarinální uzlině 

(uzlinách). 

N3 

Metastáza v kontralaterální mediastinální uzlině, kontralaterální hilové, 

ipsilaterální nebo kontralaterální skalenové nebo supraklavikulární uzlině 

(uzlinách). 

Vzdálené metastázy (M): 

MX Přítomnost vzdálených metastáz nelze hodnotit. 

M0 Bez vzdálených metastáz. 

M1 Vzdálené metastázy jsou zjištěny. 

(Zatloukal a Petruţelka, 2001) 

3.6 Prognóza pacientů 

Prognóza u tohoto onemocnění není celkově příliš příznivá a závisí na stádiu 

onemocnění a biologickém stavu nemocného. Pětileté přeţití u stádia I je 50-60 %, u stádia 

II 30-50 %, u stádia IIIA 10-15 %, u stádia IIIB 5 % , u generalizovaného onemocnění se 

pohybuje v měsících. 

U ohraničeného onemocnění je medián přeţití 14-20 měsíců, u neohraničeného 

8-12 týdnů (www.euni.cz/review). 

http://www.euni.cz/
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Ztráta hmotnosti se jeví jako silný nezávislý prognostický faktor 

u nemalobuněčného plicního karcinomu (Zatloukal a Petruţelka, 2001). 

3.7 Specifika pacientů s bronchogenním karcinomem 

ve stádiu III a IV 

Rakovině plic předchází anorexie (nechutenství), která často vede ke ztrátám 

tělesné hmotnosti a někdy ke kachexii (Erbaycu et al., 2009). Kachexie je pokročilé 

stádium malnutrice způsobené nedostatkem bílkovin a energie. Malnutrice je patologický 

stav způsobený nedostatkem nebo nevyrovnaným příjmem ţivin. Rozlišujeme obecně 

2 typy malnutrice: marantický typ (proteino-kalorická malnutrice) a kwashiorkový typ 

(malnutrice způsobená deficitem proteinů, stresové hladovění) (Zadák, 2008). 

3.7.1 Tělesná hmotnost, FFM, tělesný tuk 

Ve studii Harvie et al. se odkazují v úvodu na jiné studie, ve kterých potvrzují, ţe 

léčba chemoterapií je u některých pacientů spojená se ztrátou tělesné hmotnosti (tj. ztráta 

tělesného tuku a/nebo FFM). Cílem jejich studie bylo přezkoumat, zda změny v dietním 

příjmu a klidovém energetickém výdeji mohou vysvětlit změny v hmotnosti a sloţení těla 

během průběhu chemoterapie. V jejich studii byla měřena tělesná masa a sloţení těla 

během několika cyklů chemoterapie. Sloţení těla a FFM určili z hmotnosti a koţních řas - 

biceps, triceps, subskapulární a suprailiakální (supraspinální) pouţitím rovnic Durnina 

a Womersleyho, dále byl určen střední obvod svalstva paţe (MAMC). Výsledkem jejich 

studie bylo zjištění, ţe průměrné % tělesného tuku a FFM zůstaly nezměněny mezi 

pacienty s NSCLC a předpokládaný pokles tělesné hmotnosti během průběhu chemoterapie 

nenastal. Udrţení tělesné váhy u jejich pacientů můţe souviset s méně toxickými 

chemoterapeutickými reţimy (Harvie et al., 2005).  

V jiné studii Staal-van den Brekel et al. nenalezli rozdíly v tělesné hmotnosti, BMI 

ve srovnání s kontrolní a SCLC skupinou, ani ţádné významné rozdíly u plicních 

funkčních parametrů mezi pacienty s NSCLC a SCLC (Staal-van den Brekel et al., 1997). 

Ve studii Harvie et al. naměřili během chemoterapie minimální změny tělesné hmotnosti, 

jak u muţů, tak u ţen. U muţů se zvýšil tělesný tuk od 25 ± 5,5 % do 27,9 ± 7,9 %, 

zatímco FFM se sniţovala. U ţen neprokázali změnu v tělesném tuku nebo FFM 

(Harvie et al., 2003). 
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Za ztrátou FFM u pacientů přijímající chemoterapii můţe být samotná 

chemoterapie, která můţe limitovat syntézu proteinů (Harvie et al., 2005). 

Je známo, ţe ztráta tělesného tuku a FFM během chemoterapie se vztahuje ke 

zmenšenému dietnímu příjmu a poruše zvýšených energetických poţadavků. Ve studii 

Harvie et al. zjistili, ţe přírůstek nebo ztráta tělesného tuku korelovala s průměrným 

energetickým příjmem po celou dobu chemoterapie u pacientů s NSCLC (P < 0,01). 

Schopnost splnit nebo překročit energetické poţadavky vedlo k přírůstkům v tělesném tuku 

mezi pacienty s NSCLC, ale nezabránilo to ztrátě FFM u této skupiny pacientů 

(Harvie et al., 2005). 

Mohan et al. došli k závěrům, ţe chemoterapie u těchto pacientů způsobila 

významný pokles frekvence výskytu kašle, dyspnoe, bolesti na hrudi, horečky, anorexie 

a ztráty hmotnosti (Mohan et al., 2008). 

3.7.2 MAMC, kožní řasa - triceps 

Mezi pacienty s NSCLC byla ztráta obvodu svalstva paţe podle studie Harvie et al. 

spojena s CRP. Dále navrhují, ţe ztráta periferní svalové hmoty na tomto místě je spojena 

se zánětlivou odpovědí. Tento parametr je často pouţíván jako index tukuprosté tělesné 

hmoty, ale za podmínek chřadnutí má tendenci rychleji se zmenšovat neţ celková tělesná 

FFM (Harvie et al., 2005). 

Za hlavní prognostické faktory u NSCLC se uvádí stádium onemocnění 

a výkonnostní stav, mezi další hlášené faktory patří pohlaví, ztráta hmotnosti a laboratorní 

parametry (albumin, prealbumin, hemoglobin, trombocyty a leukocyty). Ve studii Erbaycu 

et al. měřili některé z antropometrických struktur s cílem, aby tyto naměřené 

antropometrické hodnoty byly pouţity ke stanovení přeţití u NSCLC. Výsledky jejich 

studie ukázaly, ţe pacienti s niţšími hodnotami koţní řasa - triceps a střední obvod paţe 

(MAMC) měli statisticky kratší přeţití (P < 0,001) a navíc nalezli pozitivní korelaci mezi 

trváním doby přeţití a BMI. Ve studii se píše, ţe antropometrické parametry jsou 

spolehlivými indikátory hodnocení výkonnostního stavu a přeţití u pacientů s karcinomem 

plic. V diskuzi se odkazují na další studie, kde koţní řasa - triceps byla určena jako 

nejcitlivější indikátor pro nutriční stav během chemoterapie (bylo hodnoceno 15 pacientů 

léčených cisplatinou) nebo v další studii byla nalezena významná korelace mezi koţní 

řasa - triceps a střední obvod paţe (MAMC) s průběhem přeţití (bylo hodnoceno 388 

pacientů) (Erbaycu et al., 2009). 
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3.7.3 BMI 

Ve studii Erbaycu et al. zhodnotili, ţe pacienti s NSCLC s BMI menším neţ 20 

mají statisticky kratší přeţití (P < 0,001) (Erbaycu et al., 2009). 

Studie případ - kontrola pod vedením Kanashiki et al. zkoumala riziko rakoviny 

plic (různé histologické subtypy) asociované s niţšími hodnotami BMI v období diagnózy, 

1 rok a 5 let před diagnózou. U muţů byla nalezena inverzní asociace mezi BMI 

a rakovinou plic (BMI < 20,8, P = 0,0025), u ţen k ţádné asociaci nedospěli (Kanashiki et 

al., 2005). 

V japonské kohortové studii Kondo et al. došli k závěru, ţe ztráta BMI u dospělých 

signifikantně zvyšovala (P < 0,05) riziko mortality rakoviny plic mezi stálými kuřáky a to 

mechanismem vztahující se k indukované ztrátě hmotnosti kuřáctvím během dospělosti 

(Kondo et al., 2007). 

3.7.4 Spirometrie 

V analýze na Indiana University komentoval Ademuyiwa, ţe FEV1 > 2 l je 

asociována s lepším celkovým přeţitím u pacientů s NSCLC ve stádiu III (Ademuyiwa et 

al., 2007). 

Podle studie Mohana et al. nedošlo po chemoterapii k významnému zlepšení 

plicních funkcí ani nutričního stavu mezi pacienty NSCLC ve stadiu III a IV, z nichţ 72 % 

byli stávající nebo bývalí kuřáci (Mohan et al., 2008). 

  



 

19 

4. Antropometrie 

Antropometrie je základní výzkumná metoda fyzické (biologické) antropologie, 

kterou měříme tělesné rozměry na ţivém jedinci. Tato metoda patří mezi velmi levné 

a jednoduché neinvazivní metody, její vyuţití je velmi široké nejen v oblasti medicíny, ale 

i v neklinické praxi např. ve sportu a ergonomii. Většina antropologických měřidel pracuje 

na principu posuvného měřidla jako jsou např. kalipery uţívající se pro zjištění délkových 

rozměrů. Dále se v antropometrii pouţívá posuvné měřidlo podobné krejčovskému metru 

pro měření obvodových rozměrů a váha k zjišťování tělesné hmotnosti (Hronek, 2011a). 

Antropometrická měření slouţí jako podklad pro morfologickou charakteristiku těla 

a tělesného sloţení. Umoţňují hodnotit jedince i skupinu populace ve vztahu k normě či 

mezi sebou navzájem. Vyţadují profesionální zvládnutí měřících technik, aby získané 

výsledky byly přesné a objektivní. Mezi antropometrické ukazatele stavu výţivy patří 

tělesná hmotnost, výška, tělesné obvody a koţní řasy (http://centrumprev.sweb.cz). 

4.1 Základní rozměry klinické antropometrie 

Mezi základní rozměry patří tělesná výška a hmotnost. 

Tělesná výška - je to vzdálenost nejvyššího bodu na temeni hlavy od podloţky. 

Doporučuje se měřit vţdy ve stejnou dobu (statisticky významné rozdíly výšky naměřené 

ráno a večer) (http://centrumprev.sweb.cz). 

Tělesná hmotnost - je to hmotnost celého těla jedince a zjišťuje se pomocí váţení na 

kalibrované váze (páková lékařská nebo osobní nášlapná). Doporučuje se váţit ve stejnou 

dobu, nejlépe ráno před snídaní. Je důleţitým ukazatelem stavu výţivy.  

Často se určuje tzv. ideální hmotnost. Tuto hmotnost můţeme najít v tabulkách pro 

danou výšku a pohlaví nebo vypočítat podle vzorce (http://centrumprev.sweb.cz). 
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4.1.1 Ideální hmotnost (IBW) v kg  

Vzorce pro výpočet ideální tělesné hmotnosti dle pohlaví: 

Muži (145-186 cm)  

Ženy    

v ............. výška [cm] 

(Krenning, 1983) 

Ideální hmotnost je hmotnost, která je přiměřená výšce, tělesné zátěţi a z toho 

vyplývajícího mnoţství svalové hmoty, eventuálně tukové tkáně. Závisí na stavbě kostry, 

svaloviny, charakteru povolání, věku a pohlaví.  

Lze ji určit např. tzv. BMI (Quetelův index), ale tato hodnota je pouze orientační 

(http://www.dieta-fit-hubnuti.cz). Nebo pomocí Brocova indexu (tělesná hmotnost = výška 

v cm – 100, u ţen odečíst od výsledku 10 %) (http://www.nutrivia.cz), kterým zjistíme 

maximální doporučenou váhu pro danou výšku (Hronek, 2011a). Nevýhodou Brocova 

indexu je, ţe koreluje s tělesnou výškou a nehodí se tedy unirverzálně pro malé a velké 

jedince (www.lekarnici.cz). 

Obecně lze říci, ţe ideální hmotnost je taková hmotnost, při které je člověk bez 

zdravotních obtíţí a cítí se dobře fyzicky i psychicky (http://www.dieta-fit-hubnuti.cz). 

4.1.2 Index tělesné hmotnosti (BMI) v kg/m
2 

Je to poměr mezi tělesnou hmotností v kg a druhou mocninou výšky v m. 

22 v
m

m
kg

BMI 




  

m ..................... tělesná hmotnost [kg] 

                 v ..................... druhá mocnina tělesné výšky [m] 
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Tabulka 3: Hodnocení BMI 

 Muži Ženy 

Těžká malnutrice < 16 < 16 

Malnutrice < 17 < 17 

Podváha < 20 < 19 

Normální 20,0-24,9 19,0-23,9 

Nadváha 25-29,9 24,0-28,9 

Obezita 30 a více 29 a více 

Tabulka 4: Závislost BMI na věku 

Věk BMI 

19-24 19-24 

25-34 20-25 

35-44 21-26 

45-54 22-27 

55-64 23-28 

> 65 24-29 

 (Hronek, 2011a) 

V dospělosti BMI stoupá přibliţně o 1 kg/m
2
 za dekádu, coţ by se mělo odrazit na 

hodnocení BMI u starší populace (http://centrumprev.sweb.cz). 

Je nutné brát v úvahu, ţe se BMI mění v průběhu ţivota a dále je potřeba brát 

v potaz míru fyzické aktivity daného jedince. Zvláště u vrcholových sportovců BMI ztrácí 

vypovídací hodnotu (Hronek, 2011a). Příčinou proč BMI je v normě a tuk přesahuje 

rizikové hodnoty je dané nízkým zastoupením svalové hmoty, která je velice těţká 

(svalové buňky obsahují přes 75 % vody) na rozdíl od tuku, který je lehký (má v sobě 

pouze 15 % vody) a tím se zmnoţení tukové tkáně na celkové hmotnosti aţ tolik neprojeví 

(www.nutrivia.cz). 

BMI jako ukazatel míry zastoupení tuků v těle v mnoha případech selhává. Nelze 

ani říci, ţe člověk s vysokým BMI musí být v rizikové skupině ohroţenou 

kardiovaskulárními chorobami, onemocněním ţaludku či ţlučníku či diabetem. Lze 

pozorovat určitou korelaci mezi vysokým BMI a rizikem úmrtí, ale nelze ji tvrdit absolutně 

vzhledem k novějším studiím, které prokázaly, ţe ne míra zastoupení tuků v celém těle, ale 

partie (hlavně abdominální a subkutánní) jeho kumulace jsou důleţitým determinantem 

rizika mortality.  
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Rozeznáváme 2 typy distribuce tuku- androidní a gynoidní. U androidního typu 

dochází k ukládání tuku v abdominální oblasti. Androidní typ obezity je rizikovým 

faktorem aterosklerózy. U gynoidního typu se ukládá tuk v oblasti gluteofemorální a je 

zdravotně méně nepříznivý (Hronek, 2011a). 

4.2 Obvodové rozměry  

Mezi obvodové rozměry se řadí obvod hlavy, hrudníku, břicha, boků, paţe, levé 

paţe, předloktí, stehna, středu stehna, lýtka (Hronek, 2011a). 

K hodnocení nutričního stavu a rozloţení tělesného tuku v těle se nejčastěji 

pouţívají obvod hlavy, paţe, pasu, boků, stehna a lýtka. Jedním z nejpouţívanějších 

způsobů stanovení rozloţení tělesného tuku je poměr pas/boky (WHR). Index větší neţ 

0,95 u muţů a 0,85 u ţen svědčí pro centrální rozloţení tuku (androidní). Za vhodnější 

ukazatel se povaţuje obvod pasu samotný, který úzce koreluje s indexem tělesné hmotnosti 

a také poměrem pas/boky (http://centrumprev.sweb.cz). 

Tabulka 5: Obvod pasu a s ním spojené riziko vzniku některých onemocnění 

Riziko vzniku onemocnění Muži Ženy 

zvýšené > 94 cm > 80 cm 

vysoké ≥ 102 cm ≥ 88 cm 

(http://centrumprev.sweb.cz) 

4.2.1 Střední obvod svalstva paže (MAMC) v cm 

Stanovení MAMC se pouţívá k hodnocení stavu svalových rezerv organismu. 

Význam má především u stavu malnutrice, kdy dochází k atrofii svalstva především na 

horní končetině vzhledem k jiným svalovým skupinám těla.  

Měření se provádí na nedominantní horní končetině, která je flektována do úhlu 

 90 ° v místě středu paţe mezi akromionem lopatky a olekranonem kosti loketní (Wilhelm 

et al., 2004). 
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MAMC se vypočte podle vztahu:  

   TSFAMCcmMAMC  314,0  

                               AMC ……….................. obvod svalstva paţe [cm] 

                               TSF ................................ síla koţní řasy nad tricepsem [mm] 

(Wilhelm et al., 2004) 

Tabulka 6: Hodnocení úbytku svaloviny dle MAMC 

Stav Fyziologický 
Úbytek 

svaloviny 

Výrazný úbytek 

svaloviny 

% Standardu 100 90 80 70 60 50 40 

Ženy 23 21 18,5 16 14 11,5 9 

Muži 25,5 23 20 18 15 12,5 10 

 (Hronek, 2011a) 

Střední obvod paţe měří obojí, svalovou i tukovou tkáň a hodnotí svalovou tkáň 

a koţní řasu dohromady. Hodnoty méně neţ 20 cm u muţů a 18 cm u ţen jsou povaţovány 

za patologické (Erbaycu et al., 2009). 

Obvod svaloviny paţe v cm dle Hrnčiarikové et al. u muţů je fyziologická norma - 

25,3 cm a více, závaţná malnutrice pod 15,2 cm, u ţen  je fyziologická norma 23,2 cm 

a více, závaţná  malnutrice pod 13,9 cm (Hrnčiariková et al., 2007). 

4.3 Měření kožních řas – kaliperační metoda 

Metoda měření koţních řas je metoda k určování mnoţství a distribuce tělesného 

tuku. Její nevýhodou je, ţe se měří pouze podkoţní tuk, který sice koreluje s celkovým 

obsahem tuku v těle, kdy aţ 50 % tuku se nachází v subkutánní tkáni, ale přesto nemusí být 

správně posouzen obsah vnitřního tuku. Proto se jeví jako nejlepší moţnost kombinace této 

metody s některým z proporcionálních indexů (např. BMI) nebo s impedančním měřením. 

(Hronek, 2011a). 

Doporučováno je dodrţovat při měření stejné podmínky, včetně nejvhodnější doby 

měření (http://www.osu.cz/fzs). 

Kaliperační metoda má řadu úskalí: 

 Stlačitelnost koţní řasy je do značné míry závislá na pohlaví, věku, 

hydrataci tkáně apod. 
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 Individuální variabilita tloušťky kůţe 

 Ne u kaţdého lze zachytit řasu 

 U zvláště obézních jedinců nestačí kaliper 

Spolehlivost měření koţních řas závisí na kalibraci kaliperu, výběru správného 

místa měření, dovednostech a zkušenostech antropometristy (http://centrumprev.sweb.cz). 

Z klinického hlediska vyšší hodnoty koţních řas bývají provázeny vyššími 

hodnotami sérového cholesterolu a triacylglyceridů. Korelace není vysoká, ale konstantní 

pro obě pohlaví a po celý ţivot (0,2-0,3). U více neţ 50 % dospělé populace souvisí nárůst 

podkoţního tuku s vyššími hodnotami krevního tlaku. Stejně tak vysoké hodnoty koţních 

řas představují vyšší riziko úmrtí na kardiovaskulární onemocnění po 40. roce ţivota. 

Naopak velmi nízké hodnoty koţních řas nesou zvýšené riziko respiračního onemocnění 

(Provazník et al., 1995). 

Měření koţních řas se provádí na více místech těla lišící se počtem měřících míst 

(sníţí se chyba stanovení mnoţství podkoţního tuku), ze zjištěných hodnot se určuje podíl 

tukové tkáně a netukové tělesné hmoty na celkové váze probanda (Hronek, 2011a). 

4.3.1 Stanovení množství tělesného tuku v kg a % 

Tělesný tuk je hmota tukové tkáně a nezahrnuje vodu obsaţenou v tukové tkáni 

(http://www.bcm-fresenius.com). Způsobů stanovení mnoţství tuku v těle je několik. Zde 

uvádím metodu, kterou jsme pouţili my. 

Přes denzitu těla dle rovnice Durnina a Womersleyho: 

Tabulka 7: Výpočet denzity těla dle rovnice Durnina a Womersleyho 

Věk (roky) muži ženy 

< 17 D = 1,1533 - (0,0643 × L) D = 1,1369 - (0,0598 × L) 

17-19 D = 1,1620 - (0,0630 × L) D = 1,1549 - (0,0678 × L) 

20-29 D = 1,1631 - (0,0632 × L) D = 1,1599 - (0,0717 × L) 

30-39 D = 1,1422 - (0,0544 × L) D = 1,1423 - (0,0632 × L) 

40-49 D = 1,1620 - (0,0700 × L) D = 1,1333 - (0,0612 × L) 

> 50 D = 1,1750 - (0,0779 × L) D = 1,1339 - (0,0645 × L) 

D …… denzita těla [kg/l] 

L ……. log sumy 4 koţních řas [mm] 

 subskapulární 
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 suprailiakální (bok) 

 nad musculus triceps brachii 

 nad musculus biceps brachii      

           (Durnin a Womersley, 1974) 

Z denzity těla lze vypočítat % tělesného tuku pomocí rovnice Siriho:  

 

(Siri, 1956) 

Tělesný tuk v kg lze přepočítat téţ z denzity těla dle Durnina a Womersleyho: 

  

D .................. denzita těla [kg/l] 

      M ................... tělesná hmotnost [kg] 

(Siri, 1956) 

Fyziologické zastoupení tělesného tuku (v %) se liší v závislosti na věku a pohlaví. 

Optimální obsah tuku v těle (%) nad 30 let věku je u muţů 17-23 %, u ţen 20-27 % 

(http://video.upol.cz). 

Změny sloţení těla v závislosti na věku: věk 60-69 let - tělesný tuk 23 kg, svalová 

hmota 17 kg. Věk 70-79 let - tělesný tuk 24 kg, svalová hmota 13 kg (Hrnčiariková et al., 

2007). 

4.3.2 Stanovení netukové tělesné hmoty (FFM) v kg 

FFM (fat-free mass) je celková tělesná hmotnost bez tuku. Tvoří ji přibliţně 72 % 

voda, 20% proteiny a kolem 7 % minerály (Durnin a Womersley, 1974). FFM zahrnuje 

kostní minerály, kůţi, orgány, viscerální tuk, svaly, vodu obsaţenou v tukové tkáni 

a nadbytečnou extracelulární tekutinu (http://www.bcm-fresenius.com). 

Výpočet FFM [kg]: 

 

4.3.3 Kožní řasa - triceps 

Koţní řasa triceps a podkoţní řasa tukové tkáně jsou ukazatelé ukládání tělesného 

tuku, a pokud měří méně neţ 10 mm u muţů a 13 mm u ţen, indikují malnutrici (Erbaycu 

et al., 2009). 
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Řasa nad tricepsem – muţi – hodnoty vyšší neţ 18,6 mm, ţeny - vyšší neţ 25,1 mm 

svědčí o obezitě (http://video.upol.cz). 

Tabulka 8: Hodnocení stupně malnutrice podle síly kožní řasy nad musculus triceps 

brachii v mm u mužů 

Stupeň malnutrice 
Věk 

30-39 let 40-49 let 50 a více let 

Nezjištěna (100%-90%) 16,2-14,6 15,6-14,0 13,8-12,4 

Lehká (90%-80%) 14,6-13,0 14,0-12,5 12,4-11,0 

Střední (80%-70%) 13,0-11,3 12,5-10,9 11,0-9,7 

Těžká (< 70%) < 11,3 < 10,9 < 9,7 

Tabulka 9: Hodnocení stupně malnutrice podle síly kožní řasy nad musculus triceps 

brachii v mm u žen 

Stupeň malnutrice 
Věk 

30-39 let 40-49 let 50 a více let 

Nezjištěna (100%-90%) 11,1-14,6 12,6-11,3 11,7-10,5 

Lehká (90%-80%) 10,1-8,9 11,3-10,1 10,5-9,4 

Střední (80%-70%) 8,9-7,8 10,1-8,8 9,4-8,2 

Těžká (< 70%) < 7,8 < 8,8 < 8,2 

(Hronek, 2011a) 

4.4 Povrch těla (BSA) v m
2
 dle DuBois 

 

                                            v .............. výška [m] 

                                          m ................ tělesná hmotnost [kg] 

(DuBois a DuBois, 1916) 

Pouţívá se pro srovnání jednotlivých funkčních parametrů vztaţených k ploše těla. 

Je přesným měřítkem pro výpočet BM (tělesné hmoty) (http://www.osu.cz/fzs). 

Obsah povrchu lidského těla činí 1,6 m
2
 aţ 1,8 m

2
 (http://kdf.mff.cuni.cz). 
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5. Spirometrie 

Cílem spirometrických měření je získat kvalitní informace o mechanice dýchání, 

stavu dýchacích cest a plicních funkcích. K měření statických i dynamických objemů, 

kapacit a jiných parametrů slouţí přístroje nazývané spirometry (http://ulb.upol.cz).  

5.1 Plicní objemy 

5.1.1 Statické 

Usilovná vitální kapacita (FVC) - je expirační vitální kapacita v litrech (začíná 

výdechem) z úrovně maximálního vdechu maximálním úsilím (http://ulb.upol.cz). 

Dolní fyziologická hranice normy pro dospělé je 80 % (http://www.cls.cz). 

5.1.2 Dynamické 

Objem usilovného výdechu za 1. sekundu (FEV1) - je objem vzduchu v litrech, 

který vyšetřovaná osoba vydechne za první sekundu usilovného výdechu po maximálním 

vdechu. Tento výdechový objem bývá často vyjádřen jako procento z vyšetřené vitální 

kapacity, v tomto případě usilovné vitální kapacity: Tiffeneaův index (%) FEV1/FVC 

(http://ulb.upol.cz/).  

Dolní hranice normy pro FEV1 dospělého člověka je 80 %. Pro Tiffeneaův index je 

dolní hranice normy dle věku kolem 75 % (http://www.cls.cz). 

Maximální výdechový průtok při 25 % FVC (FEF 25), při 50 % FVC (FEF 50), 

při 75 % FVC (FEF 75) - se uvádí  v litrech za sekundu a poskytuje nám informace 

o výdechových průtocích důleţitých parciálních úseků křivky usilovného výdechu 

(http://ulb.upol.cz/). 

U dospělého člověka je dolní hranice normy pro hodnoty FEF 25, 50 a 75 60 % 

(http://www.cls.cz). 

Střední výdechový průtok (FEF 25-75) - je průměrný průtok v litrech za sekundu, 

vyšetřený ve střední části výdechu v rozmezí 25 aţ 75 % usilovného výdechu. 

Vrcholový výdechový průtok (PEF) - nazývaný téţ špičková výdechová rychlost - 

je největší dosaţený průtok při usilovném výdechu z úrovně maximálního vdechu. 



 

28 

Vyjadřuje se v litrech za sekundu. Tento parametr je vhodný pro selfmonitoring pacientů 

během domácí léčby pomocí jednoduchých průtokoměrů tzv. peakflowmetrů 

(http://ulb.upol.cz).  

Je to nejvyšší rychlost, které v průběhu usilovného výdechu proud vzduchu 

dosáhne. Přesnost měření záleţí na pacientově úsilí a správné technice měření. 

Dolní hranice normy PEF pro dospělého člověka se pohybuje do 60 % 

(http://www.cls.cz).  

Pro srovnávání s fyziologickými hodnotami je nutné brát v potaz faktory 

ovlivňující jednotlivé objemy a kapacity - pohlaví, věk, výška, hmotnost, tělesná kondice 

(www.vutbr.cz). 

5.2 Další parametry 

Věk plic (Lung age) - z vyšetření spirometrie odhadovaný věk vyšetřované osoby. 

FET - je délka trvání výdechu v sekundách při měření spirometrií (Hronek, 2011b). 

5.3 Klasifikace ventilačních poruch 

5.3.1 Obstrukční ventilační porucha 

Při čistě obstrukční ventilační poruše jsou výrazně redukovány expirační průtoky 

s dobře zachovalou vitální kapacitou plic. Je tedy sníţená schopnost ventilovat plíce a tím 

sníţené hodnoty FEV1. Za lehký stupeň se pokládá sníţení hodnoty FEV od 60 % do 80 % 

referenční hodnoty, za středně těţký stupeň pokles FEV1 od 45 % do 59 % referenční 

hodnoty a za těţký stupeň sníţení FEV1 pod 45 % (http://ulb.upol.cz). 

5.3.2 Restrikční ventilační porucha 

Při restrikční ventilační poruše pacient vydechne při usilovném výdechu menší 

objem vzduchu z plic a to normální nebo málo sníţenou rychlostí. Je sníţená absolutní 

hodnota vitální kapacity plic při normálních hodnotách indexu FEV1/FVC. Za lehký 

stupeň se povaţuje sníţení vitální kapacity do 80 % referenční hodnoty, za středně těţký 

stupeň sníţení od 40 % do 60 % referenční hodnoty, za těţký stupeň při sníţení pod 40 % 

referenční hodnoty (http://ulb.upol.cz).  
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5.3.3 Kombinovaná restrikčně - obstrukční ventilační 

porucha 

Projevuje se sníţením FVC i FEV1, ale FEV1 je sníţena neúměrně více neţ FVC 

a proto je sníţený i poměr FEV1/FVC (http://ulb.upol.cz).  
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EXPERIMENTÁLNÍ ČÁST 

6. Specifikace studie 

Jednalo se o pacienty s nemalobuněčným bronchogenním karcinomem (stádium III 

a IV). Celkově bylo vyšetřeno 10 pacientů, 7 muţů a 3 ţeny. Z toho 2 muţi zemřeli během 

studie. Průměrný věk byl 64   8,052 let, průměrná výška 173   8,676 cm.  

Studie byla prováděna ve Fakultní nemocnici v Hradci Králové na vyšetřovně 

Centrum pro výzkum a vývoj v období prosinec 2009 aţ červen 2010. Vyšetřování 

probíhalo: P1 vstupní vyšetření před 1. cyklem chemoterapie (0. den) P2 kontrolní 

vyšetření před 3. cyklem chemoterapie (za 6 týdnů) a P3 výstupní vyšetření 3-4 týdny po 

posledním 4. cyklu chemoterapie (za 12 týdnů).  

Součástí kaţdého vyšetření bylo zjištění antropometrických údajů (výška, hmotnost, 

velikost obvodových mír a velikost koţních řas), spirometrických údajů (viz kapitola 7.2) 

a hodnoty krevního tlaku. Z antropometrických údajů byly následně vypočteny tyto 

parametry: BMI, IBW dle Krenninga, BSA dle DuBois, MAMC, FM v kg a % z rovnice 

dle Siriho z propočtu density těla dle Durnina a Womersleyho a FFM. 

7. Metodika 

7.1 Antropometrie 

7.1.1 Měření výšky a tělesné hmotnosti 

Výška se měří s přesností na 0,1 cm antropometrem A – 319 (A – 213) (Opting 

servis, Česká republika) ve vzpřímeném postoji, hlavu má proband v takové úrovni, jako 

by se díval do dálky. Měření se provádí bez obuvi, paty a špičky nohou jsou u sebe.  

Tělesná hmotnost se váţí na osobní digitální váze Inner Scan-Body Composition 

Monitor typu 532 (Tanita Corporation, Tokio, Japonsko) s přesností na 0,1 kg. Váţení 

probíhá za standardních podmínek tj.ve spodním prádle, bez obuvi a nejlépe ráno nalačno. 

Proband stojí v klidu tak, aby špičky prstů se dotýkaly horní elektrody a paty dolní 

elektrody. 
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7.1.2 Měření tělesných obvodů 

Měření pacienta se provádí ve stoje a spodním prádle páskovou mírou. Není- li 

uvedeno jinak, měříme s přesností na 0,5 cm se zaokrouhlením. 

1) Obvod hlavy - měříme tzv. maximální obvod hlavy. Míru bereme vpředu 

těsně nad obočím, tj. v místě největšího vyklenutí čela, vzadu přes největší 

vyklenutí v týlu. Dbát na to, aby se pod pásovou míru nedostal horní okraj ušního 

boltce a aby byla míra vedena po obou stranách hlavy stejně vysoko. Měřený 

jedinec stojí k vyšetřujícímu levým bokem, míru rozvineme a obtočíme kolem 

hlavy zleva doprava, takţe se fixovaný začátek a konec protnou na levé straně 

hlavy. Pásovou míru pevně při měření utáhneme, hodnotu odečítáme s přesností na 

0,1 cm.  

2) Obvod hrudníku - měříme na zádech těsně pod lopatkami, vpředu u muţů 

přes prsní bradavky, u ţen přes střed hrudní kosti. Vyšetřovanému poloţíme 

nějakou otázku a rozměr odečteme v okamţiku, kdy hovoří, aby nezatajoval dech. 

Měříme s přesností na 1 cm. 

3) Obvod pasu - měříme v nejuţším místě trupu při pohledu zepředu, přes 

pupek, s přesností na 0,5 cm. 

4) Obvod boků - měříme v nejširším místě boků, v místech největšího 

vyklenutí hýţdí. 

5) Obvod levé paže - pásová míra je vedena kolmo na podélnou osu levé paţe 

v poloviční vzdálenosti mezi ramenním a loketním kloubem (mezi nadpaţkem 

lopatky - acromion a hrotem lokte - olecranon). Při stanovení místa měření je paţe 

ohnuta v lokti v pravém úhlu. Při vlastním měření obvodu visí volně podél těla. 

Míra nesmí být volná, ani kůţi stlačovat. Měří se s přesností na 0,1 cm. 

6) Obvod předloktí - měříme na pravé straně těla v místě asi v ¼ délky pod 

loketním kloubem na radiální straně nad nejvíce vyvinutými svaly předloktí. 

7) Obvod stehna - měříme těsně pod gluteální rýhou na pravé straně těla, 

vyšetřovaný stojí mírně rozkročen, hmotnost je rovnoměrně rozloţena na obě dolní 

končetiny. 

8) Obvod středu stehna - měříme uprostřed délky stehenní kosti na pravé 

straně těla. 
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9) Obvod lýtka - měříme na pravé straně ve výši vrcholu musculus 

gastrocnemius při mírném rozkročení a rovnoměrném rozloţení váhy na obě dolní 

končetiny. 

7.1.3 Kaliperace - měření síly kožních řas 

Měření se provádí na přesně stanovených místech na těle, kde dochází ke zvýšené 

kumulaci podkoţního tuku. K měření jsme pouţili kaliper typu Best K-501 (Trystom, 

Česká republika). Tento kaliper umoţňuje měření v rozsahu 0-80 mm, kde koţní řasa je 

měřena mezi dvěma plochami dvou čelistí velikosti 3 mm, které jsou na konci odpruţené 

a jejich přítlaková síla je 2 N.  

Měření provádíme tak, ţe na daném místě vytvoříme tahem koţní řasu uchopením 

kůţe mezi palec a ukazováček a ve vzdálenosti 1 cm od prstů přiloţíme ramena kaliperu, 

která přibliţujeme, aţ docílíme poţadovaného tlaku, který indikuje u Bestova kaliperu 

rysky. Hodnotu síly koţní řasy odečítáme do 2 s, neboť u silnějších koţních řas se čelisti 

kaliperu po stisku zanořují do kůţe a vytlačují podkoţní tuk. Samotné měření probíhá ve 

stoje a spodním prádle. Není- li uvedeno jinak měří se na pravé straně těla. 

1) Řasa na tváři - přímo pod spánkem - mimo corpus adiposum buccae na 

vodorovné linii tvořící nozdry. 

2) Řasa na podbradku - svislá řasa, hlava je mírně zvednutá, kůţe uvolněná, 

měří se pod jazylkou. 

3) Subskapulární řasa - vyšetřovaná osoba stojí zády k vyšetřujícímu, ramena 

jsou uvolněná, paţe visí podél těla. Řasa na zádech pod dolním úhlem lopatky ve 

směru od páteře šikmo dolů v úhlu 45 °. 

4) Řasa nad tricepsem (musculus triceps brachii) - svislá řasa na zadní straně 

paţe v polovině vzdálenosti acromion - olecranon (klíček - loketní výběţek), paţe 

visí volně podél těla a vyšetřovaná osoba je otočena zády k vyšetřujícímu. 

5) Řasa na hrudníku I - šikmo probíhající řasa nad musculus pectoralis maior 

(velkým prsním svalem) v místě plica axilaris anterior (přední řasy podpaţí). 

6) Řasa na hrudníku II - probíhá paralelně s ţebry, v průsečíku desátého ţebra 

a přední axilární čáry. 
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7) Supraspinální řasa (bok) - nad okrajem hřebenu kosti kyčelní v přední 

axilární čáře, tvoříme ji souběţně s okrajem kyčelní kosti. 

8) Řasa břicho - vodorovná řasa na ose pupek - spina iliaca anterior (přední 

výběţek kosti kyčelní), ve čtvrtině vzdálenosti od pupku. 

9) Řasa na stehně (nad musculus quadriceps femoris) - svislá řasa nad patelou 

(čéškou), při měření je dolní končetina ohnutá v koleně a opírá se o špičku na 

stehně. 

10) Řasa na lýtku - svislá řasa 5 cm pod fossa poplitea (zákolenní jamka), ve 

stejném postoji vyšetřovaného jako při měření stehenní řasy. 

11) Řasa nad bicepsem (musculus biceps brachii) - vyšetřovaná osoba stojí 

čelem k vyšetřujícímu, řasa probíhá svisle v ose paţe, tvoříme ji nad vrcholem 

bříška bicepsu u volně visící paţe s dlaní orientovanou dopředu. 

12) Řasa na předloktí - v místě maximálního obvodu na vnější straně. 

13) Řasa stehno - střed - ve střední vzdálenosti musculus quadriceps femoris 

(čtyřhlavý sval stehenní), dolní končetina je uvolněná. 

7.2 Spirometrie 

Měření se provádí na spirometru typ Micro DL (Micro Medical Limited, Rochster, 

Velká Británie), který se připojí k počítači a spustí se software Spida 5. V menu se přidá 

nový pacient a doplní potřebné údaje (měření se standardizovalo na pacientův věk, pohlaví, 

výšku, hmotnost, a zda byl (ne)kuřák. Test se spustí kliknutím na políčko ,, New 

examination“. Připravenost spirometru indikuje postava chlapce, která pohybuje ústy. 

Spirometrické vyšetření probíhá ve stoje, pacient se zhluboka nadechne s klapkou na nose 

mimo spirometr, poté pevně obemkne náustek spirometru rty mezi zuby a maximálně 

vydechne do spirometru. Při druhém pokusu vyšetřovaný provede co nejprudší výdech do 

spirometru. Naměřené hodnoty jsou: FEV1, FVC, PEF, FEV1/FVC, FEF 25, FEF 50, 

FEF 75, FEF 25-75, FET, věk plic a v % FEV1, FVC, PEF, FEF 25, 50, 75, FEF 25-75. 

7.3 Měření krevního tlaku 

Krevní tlak se měří paţním tonometrem typu Omron M6 Comfort (Omron 

Healthcare, Kyoto, Japonsko). Při měření pacient sedí u stolu s levou rukou volně 

poloţenou v pravém úhlu na stole, na levou paţi se umístí manţeta směrem tak, aby 
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snímač pro tep byl nad arteria radialis. Samotnému měření předchází zklidnění tepové 

frekvence pacienta a při vlastním měření nesmí pacient mluvit a hýbat se. Výstupní 

hodnoty jsou: systolický tlak, diastolický tlak a puls. 

7.4 Statistické hodnocení 

Výsledky jsou prezentovány jako aritmetický průměr (X)   směrodatná odchylka 

(SD).  

Statistické hodnocení jsme provedli v programu GraphPadPrism verze 5.02, kde 

jsme vyhodnotili základní statistické parametry (Min - minimum, Max - maximum, X – 

aritmetický průměr, Med - medián, 25% a 75% P – 25% a 75% percentil, SD – směrodatná 

odchylka, SE – výběrová směrodatná odchylka, HL – horní limit 95% intervalu 

spolehlivosti aritmetického průměru, DL – dolní limit 95% intervalu spolehlivosti 

aritmetického průměru). Dále jsme pouţili ANOVA test (nepárový test), pro 

neparametrická data byl pouţit Kruskal-Wallis test, abychom zjistili významný rozdíl mezi 

hodnotami. Za statisticky signifikantní rozdíl byla povaţována hodnota P < 0,05. Korelace 

byly určeny XY analýzou. 

Ke statistickému zpracování výsledků jsme pouţili program Microsoft Office 

Excel, 2003. 
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8. Výsledky 

8.1 Tabulky 

8.1.1 Vyšetření z období P1 

Tabulka 10: Základní antropometrické parametry a hodnoty krevního tlaku v období P1 

 
Věk   

[let] 

Výška 

[cm] 

Hmotnost 

[kg] 

IBW  

[kg] 

BSA 

[m
2
] 

BMI 

[kg/m
2
] 

TK/syst  

[mm Hg] 

TK/diast 

[mm Hg] 

Puls 

[úderů/min] 

Min 52 153 57,2 52,13 1,539 19,03 85 66 60 

25% P 62 168 63,95 61,02 1,727 22,52 115,5 79 79 

Med 64 173 77 63,99 1,909 25,73 122 92 88 

75% P 74 178,3 84,3 67,1 1,942 29,41 148 104 105 

Max 75 187,8 93,3 72,77 2,115 29,87 152 107 109 

X 65,08 171,9 75,03 63,33 1,875 25,43 126,7 89,96 89,28 

SD 8,052 8,676 11,44 5,145 0,1583 3,619 23,38 14,54 17,72 

SE 1,61 1,735 2,289 1,029 0,0317 0,7238 4,676 2,908 3,544 

DL 61,76 168,3 70,3 61,21 1,81 23,94 117 83,96 81,97 

HL 68,4 175,5 79,75 65,46 1,94 26,92 136,3 95,96 96,59 

Vysvětlivky: Min - minimum, 25% P - 25% percentil, Med - medián, 75% P - 75% percentil, Max - maximum, X - aritmetický průměr, SD - směrodatná odchylka, SE - výběrová směrodatná odchylka, DL - dolní limit 

95% intervalu spolehlivosti aritmetického průměru, HL - horní limit 95% intervalu spolehlivosti aritmetického průměru. 
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Tabulka 11: Obvodové míry v období P1 

                                              

Obvod 

hlavy 

[cm] 

Obvod 

hrudníku  

[cm] 

Obvod 

pasu 

[cm] 

Obvod 

boků 

[cm] 

Obvod 

levé 

paže  

[cm] 

Obvod 

předloktí 

[cm] 

Obvod 

stehna 

[cm] 

Obvod 

středu 

stehna 

[cm] 

Obvod 

lýtka 

[cm] 

Střední 

obvod 

paže 

[cm] 

Min 54 89 79 89 22,5 21 45 40 31 16,22 

25% P 55 93,5 84,5 93,5 26 23,75 50 44 33 22,17 

Med 56 99 92 99 27 26 55 50 35 24,12 

75% P 58 105 105 102,5 33 27,5 56 51 36,5 28,48 

Max 59 108 109 103,5 33,5 28,5 59 53 37 29,08 

X 56,46 99,68 94,4 97,24 28,06 25,7 53,36 47,62 34,58 24,56 

SD 1,707 5,918 10,68 5,19 4,088 2,213 3,994 4,201 1,977 3,412 

SE 0,3415 1,184 2,136 1,038 0,8177 0,4425 0,7987 0,8403 0,3955 0,6825 

DL 55,76 97,24 89,99 95,1 26,37 24,79 51,71 45,89 33,76 23,15 

HL 57,16 102,1 98,81 99,38 29,75 26,61 55,01 49,35 35,4 25,96 
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Tabulka 12: Kožní řasy v období P1 

              
Řasa na 

tváři 

[mm] 

Řasa na 

podbradku 

[mm] 

Subskapu-

lární řasa              

[mm] 

Řasa nad 

tricepsem 

[mm] 

Řasa nad 

levým 

tricepsem    

[mm] 

Řasa nad 

bicepsem   

[mm] 

Řasa 

předloktí 

[mm] 

Řasa na 

hrudníku  

I 

 [mm] 

Řasa na 

hrudníku 

II  

[mm] 

Min 6,5 5 5 4 3 1 1,5 2 4 

25% P 7 6,5 12 11 6 3 5 7 11 

Med 10 7 13 13 12 6 7 10 14 

75% P 13 12 18 15 16 7,75 9 16 16 

Max 17 15 20,5 25 23 14 13 18 19 

X 10,86 9,14 13,48 12,52 11,16 6,22 6,88 10,68 12,72 

SD 3,627 3,232 5,12 5,213 5,952 4,253 3,08 5,588 5,103 

SE 0,7254 0,6465 1,024 1,043 1,19 0,8505 0,616 1,118 1,021 

DL 9,363 7,806 11,37 10,37 8,703 4,465 5,609 8,373 10,61 

HL 12,36 10,47 15,59 14,67 13,62 7,975 8,151 12,99 14,83 
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Tabulka 13: Kožní řasy – pokračování + FFM a množství tuku v období P1 

 
Supra-

spinální 

řasa 

(bok) 

[mm] 

Řasa 

břicho 

[mm] 

Řasa na 

stehně 

[mm] 

Řasa 

stehno -  

střed        

[mm] 

Řasa na 

lýtku 

[mm] 

Množství 

tuku dle 

Siriho 

[kg] 

Množství 

tuku dle 

Siriho 

[%] 

FFM 

[kg] 

Min 5 4 5 8 4 7,396 11,59 40,29 

25% P 11 17 10 16 6 17,52 25,12 48,76 

Med 14 23 12 16 8 19,35 27,12 57,65 

75% P 14 25 19 22 15,5 24,35 30,01 59,95 

Max 20 36 27 33 20 30,88 33,1 62,42 

X 12,72 21,04 13,08 17,52 9,88 19,52 25,41 55,51 

SD 4,886 9,851 5,809 6,155 4,859 7,353 7,166 6,427 

SE 0,9773 1,97 1,162 1,231 0,9718 1,471 1,433 1,285 

DL 10,7 16,97 10,68 14,98 7,874 16,48 22,45 52,86 

HL 14,74 25,11 15,48 20,06 11,89 22,55 28,37 58,16 
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Tabulka14: Spirometrické parametry v absolutních hodnotách v období P1 

 
FEV1 

[l] 

FVC 

[l] 

PEF           

[l/ min] 

FEV1/ 

FVC 

[%] 

FEF 25 

[l/s] 

FEF 50 

[l/s] 

FEF 75 

[l/s] 

FEF 

25-75  

[l/s] 

FET 

[s] 

Věk plic 

[let] 

Min 0,92 1,29 109 64 1,05 0,81 0,33 0,78 5,26 52 

 25% P 1,055 1,433 156,3 64,75 2,078 0,9075 0,345 0,825 7,578 59,5 

Med 1,915 2,93 224 68,5 2,94 1,535 0,445 1,125 8,995 80,5 

75% P 3,25 4,603 594,8 73,25 6,885 2,478 0,69 1,955 11,62 90 

Max 3,37 5,3 726 74 9,78 2,98 0,75 2,09 12,47 90 

X 2,072 3,05 334,3 68,83 4,175 1,685 0,4983 1,312 9,235 75,83 

SD 1,042 1,596 245,9 4,355 3,184 0,8344 0,1807 0,5573 2,542 16,64 

SE 0,4255 0,652 100,4 1,778 1,3 0,3407 0,07378 0,2275 1,038 6,794 

DL 0,9779 1,375 76,3 64,26 0,8335 0,8093 0,3087 0,7268 6,568 58,37 

HL 3,165 4,725 592,4 73,4 7,517 2,561 0,688 1,897 11,9 93,3 
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Tabulka 15: Spirometrické parametry v relativních hodnotách v období P1 

 FEV1 

[% ] 

FVC 

[%] 

PEF 

[%] 

FEF 25 

[%] 

FEF 50 

[%] 

FEF 75 

[%] 

FEF 25-75 

[%] 

Min 49 57 33 21 24 21 30 

25% P 55 62,25 43,5 39 27 26,25 30,75 

Med 77 96 58 49,5 40 40 37 

75% P 112,3 129,3 127,3 99 61,5 53,5 65,75 

Max 125 130 167 150 81 61 77 

X 82,17 95,33 79,5 66,17 44,67 40,17 45,67 

SD 30,42 32,97 51,07 45,45 20,9 15,68 19,33 

SE 12,42 13,46 20,85 18,55 8,531 6,4 7,89 

DL 50,24 60,73 25,91 18,47 22,74 23,71 25,39 

HL 114,1 129,9 133,1 113,9 66,6 56,62 65,95 



 

41 

8.1.2 Vyšetření z období P2 

Tabulka 16: Základní antropometrické parametry a hodnoty krevního tlaku v období P2 

 
Věk   

 [let] 

Výška  

[cm] 

Hmotnost  

[kg] 

IBW 

[kg] 

BSA 

[m
2
]
 

BMI 

[kg/m
2
] 

TK/syst 

[mm Hg] 

TK/diast 

[mm Hg] 

Puls 

[úderů/min] 

Min 52 150,7 57,6 50,77 1,54 19,64 79 53 58 

25% P 59,75 154,9 63,08 53,24 1,656 20 119,5 74 68 

Med 64 171,2 68,05 62,89 1,833 27,13 130 86,5 81,5 

75% P 71,75 178,9 82,68 67,5 1,977 28,03 142 97 93 

Max 75 187,3 94,1 72,47 2,123 29,63 163 107 109 

X 64,3 169,3 72,25 61,78 1,825 25,31 128,3 84,6 81,4 

SD 7,79 12,47 12,4 7,394 0,1959 3,885 23,1 16,26 15,99 

SE 2,463 3,943 3,922 2,338 0,06195 1,229 7,306 5,141 5,056 

DL 58,73 160,4 63,38 56,49 1,685 22,53 111,8 72,97 69,96 

HL 69,87 178,2 81,12 67,07 1,965 28,09 144,8 96,23 92,84 
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Tabulka 17: Obvodové míry v období P2 

 

Obvod 

hlavy  

[cm] 

Obvod 

hrudníku 

[cm] 

Obvod 

pasu 

[cm] 

Obvod 

boků   

[cm] 

Obvod 

levé 

paže 

[cm] 

Obvod 

předloktí 

[cm] 

Obvod 

stehna 

[cm] 

Obvod 

středu 

stehna 

[cm] 

Obvod 

lýtka 

[cm] 

Střední 

obvod 

paže    

[cm] 

Min 54,5 90 82,5 88 20,5 21 46 41 29 19,02 

25% P 55 90,5 84 92 24,75 22,5 47 42 31,5 19,45 

Med 55 98 91 98 27,5 25 52 45 35 21,67 

75% P 57 104,8 98,75 101 30 28 55,75 50 35,75 25,05 

Max 58 107 106 101 31 28 57 52,5 38 26,29 

X 55,83 97,83 92 96,33 26,94 25,06 51,67 45,78 33,83 22,34 

SD 1,225 6,787 8,02 4,95 3,368 2,674 4,25 4,229 2,806 2,828 

SE 0,4082 2,262 2,673 1,65 1,123 0,8915 1,417 1,41 0,9354 0,9426 

DL 54,89 92,62 85,84 92,53 24,36 23 48,4 42,53 31,68 20,17 

HL 56,77 103,1 98,16 100,1 29,53 27,11 54,93 49,03 35,99 24,51 
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Tabulka 18: Kožní řasy v období P2 

 
Řasa na 

tváři 

[mm] 

Řasa na 

podbradku 

[mm] 

Subskapu-

lární řasa              

[mm] 

Řasa nad 

tricepsem 

[mm] 

Řasa nad  

levým 

tricepsem 

[mm] 

Řasa nad 

bicepsem 

[mm] 

Řasa 

předloktí 

[mm] 

Řasa na 

hrudníku  

I  

[mm] 

Řasa na 

hrudníku 

II  

[mm] 

Min 8 4 6 5 3 3 3 4 4 

25% P 11 7,5 9,5 8 7,5 4 3,5 5 7 

Med 14 10 14 17 11 5 5 7 16 

75% P 16,5 13,5 19,5 22,5 22,5 8,5 9,5 12,5 19,5 

Max 19 18 24 25 32 10 13 18 21 

X 13,56 10,44 14,44 15,83 14,67 6 6,444 9,056 14,22 

SD 3,539 4,246 5,961 7,365 9,579 2,5 3,539 4,653 6,553 

SE 1,18 1,415 1,987 2,455 3,193 0,8333 1,18 1,551 2,184 

DL 10,83 7,181 9,863 10,17 7,304 4,078 3,724 5,479 9,185 

HL 16,28 13,71 19,03 21,49 22,03 7,922 9,165 12,63 19,26 
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Tabulka 19: Kožní řasy - pokračování + FFM a množství tuku v období P2 

 
Supra-

spinální 

řasa 

(bok)  

[mm] 

Řasa 

břicho 

[mm] 

Řasa na 

stehně 

[mm] 

Řasa 

stehno - 

střed 

[mm] 

Řasa na 

lýtku 

[mm] 

Množství 

tuku dle 

Siriho     

[kg] 

Množství 

tuku dle 

Siriho 

[%] 

FFM 

[kg] 

Min 4 5,5 4 5 3 8,092 14,05 42,32 

25% P 7,5 16,5 6 9,5 6,75 13,49 22,47 45 

Med 13 23 15 14,5 15 20,77 28,59 49,51 

75% P 16,5 26 21 24,5 16,5 23,37 31,94 57,4 

Max 21 31 31 36 19 31,44 33,42 62,66 

X 12,61 21,17 14,78 17,28 12,06 19,17 26,64 51,2 

SD 5,622 7,71 8,983 9,84 5,736 7,092 6,716 6,858 

SE 1,874 2,57 2,994 3,28 1,912 2,364 2,124 2,286 

DL 8,289 15,24 7,873 9,714 7,646 13,72 21,84 45,92 

HL 16,93 27,09 21,68 24,84 16,46 24,62 31,44 56,47 
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Tabulka 20: Spirometrické parametry v absolutních hodnotách v období P2 

 
FEV1 

[l] 

FVC  

[l] 

PEF 

[l/min] 

FEV1/ 

FVC 

[%] 

FEF 25 

[l/s] 

FEF 50 

[l/s] 

FEF 75 

[l/s] 

FEF 

25-75 

 [l/s] 

FET  

[s] 

Věk 

plic 

[let] 

Min 1 1,39 133 44 1,52 0,66 0,26 0,58 3,26 24 

25% P 1,578 2,158 198,5 64,75 2,133 1,05 0,4375 0,995 4,118 70,5 

Med 2,2 3,27 267,5 70,5 3 1,805 0,74 1,55 5,57 80,5 

75% P 2,788 4,795 425,8 73 4,823 2,445 0,85 1,868 8,158 90 

Max 3,37 5,33 512 78 6,05 2,98 1,19 2,48 9,98 90 

X 2,176 3,326 297,7 67,7 3,4 1,804 0,688 1,52 6,149 75,8 

SD 0,7714 1,37 124,9 9,922 1,611 0,7599 0,2717 0,6009 2,347 20,16 

SE 0,2439 0,433 39,5 3,138 0,5094 0,2403 0,08593 0,19 0,742 6,375 

DL 1,624 2,346 208,3 60,6 2,248 1,26 0,4936 1,09 4,47 61,38 

HL 2,728 4,306 387,1 74,8 4,552 2,348 0,8824 1,95 7,828 90,22 
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Tabulka 21: Spirometrické parametry v relativních hodnotách (%) v období P2 

 FEV1 

[% ] 

FVC 

[%] 

PEF  

[%] 

FEF 25 

[%] 

FEF 50 

[%] 

FEF 75 

[%] 

FEF 25-75 

[%] 

Min 42 47 30 25 18 24 19 

25% P 62,5 71,25 52,3 31,25 27,25 28,25 31,5 

Med 72,5 90 59,5 49,5 43,5 45 50,5 

75% P 89,5 107,5 81 63,5 56,75 59 60,25 

Max 103 116 91 83 76 77 72 

X 74,5 88,8 63,9 50,2 43,9 46,1 46,6 

SD 18,58 21,77 19,2 19,15 18,98 17,87 17,06 

SE 5,875 6,883 6,07 6,057 6,003 5,65 5,394 

DL 61,21 73,23 50,2 36,5 30,32 33,32 34,4 

HL 87,79 104,4 77,6 63,9 57,48 58,88 58,8 
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8.1.3 Vyšetření z období P3 

Tabulka 22: Základní antropometrické parametry a hodnoty krevního tlaku v období P3 

 
Věk   

[let] 

Výška 

[cm] 

Hmotnost 

[kg] 

IBW  

[kg] 

BSA        

[m
2
] 

BMI 

[kg/m
2
] 

TK/syst 

[mm Hg] 

TK/diast 

[mm Hg] 

Puls 

[úderů/min] 

Min 52 149,6 56,5 50,11 1,506 12 106 65 51 

25% P 57,5 152,2 65,5 51,65 1,624 20,34 120 79 70 

Med 64 175,4 68 65,41 1,951 28,03 130 86 76 

75% P 65,5 180 87,75 68,14 2,113 28,51 154 91 83,5 

Max 71 238 96,7 102,5 2,281 31,43 169 114 88 

X 61,92 174,3 74,33 64,76 1,883 25,15 135,2 87,38 75,15 

SD 5,78 23,38 14,37 13,86 0,253 5,619 20,04 14,05 12,25 

SE 1,603 6,484 3,985 3,845 0,07018 1,558 5,558 3,897 3,397 

DL 58,43 160,2 65,65 56,38 1,73 21,75 123 78,89 67,75 

HL 65,42 188,4 83,01 73,14 2,036 28,54 147,3 95,88 82,55 
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Tabulka 23: Obvodové míry v období P3 

 

Obvod 

hlavy 

[cm] 

Obvod 

hrudníku 

[cm] 

Obvod 

pasu   

[cm] 

Obvod 

boků 

[cm] 

Obvod 

levé 

paže 

[cm] 

Obvod 

předloktí 

[cm] 

Obvod 

stehna 

[cm] 

Obvod 

středu 

stehna 

[cm] 

Obvod 

lýtka  

[cm] 

Střední 

obvod 

paže 

[cm] 

Min 53 91,5 82,5 88 23 21 46 41 31 19,86 

25% P 54,75 93,5 87 92 25 23 50 42 33 21,98 

Med 55,5 97 94 102 27 25 55 46 35,5 22,93 

75% P 58 104,3 103 104,5 31,25 28,75 59 53 38 25,86 

Max 58,5 107 111 106,5 32 30 62,5 54 38 27,29 

X 55,96 98,42 95,19 98,73 27,73 25,69 54,65 47,23 35,38 23,5 

SD 1,689 5,726 9,673 6,83 3,283 3,269 5,137 5,294 2,655 2,568 

SE 0,4684 1,588 2,683 1,894 0,9104 0,9068 1,425 1,468 0,7363 0,7414 

DL 54,94 94,96 89,35 94,6 25,75 23,72 51,55 44,03 33,78 21,86 

HL 56,98 101,9 101 102,9 29,71 27,67 57,76 50,43 36,99 25,13 
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Tabulka 24: Kožní řasy v období P3 

 
Řasa na 

tváři 

[mm] 

Řasa na 

podbradku 

[mm] 

Subskapu-

lární řasa              

[mm] 

Řasa nad 

tricepsem 

[mm] 

Řasa nad 

levým 

tricepsem 

[mm] 

Řasa nad 

bicepsem 

[mm] 

Řasa 

předloktí 

[mm] 

Řasa na 

hrudníku 

I 

 [mm] 

Řasa na 

hrudníku 

 II  

[mm] 

Min 8,5 5 7 6 7,5 3 4 5 3 

25% P 9 7,5 10,25 13,25 9 5 5,75 7,5 8 

Med 11 12,5 12 15 10 5 7 9 15 

75% P 15 13 24 19 16 10 8 12 18 

Max 16 17 25 28 28 22 16 20 18 

X 11,81 10,96 15,62 16,04 13,62 7,923 7,538 10,77 13,08 

SD 2,926 3,961 6,574 5,513 6,381 4,907 3,065 4,816 5,919 

SE 0,8117 1,098 1,823 1,529 1,77 1,361 0,8501 1,336 1,642 

DL 10,04 8,568 11,64 12,71 9,76 4,958 5,686 7,859 9,5 

HL 13,58 13,35 19,59 19,37 17,47 10,89 9,391 13,68 16,65 
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Tabulka 25: Kožní řasy – pokračování + FFM a množství tuku v období P3 

 
Supra-

spinální 

řasa 

(bok) 

[mm] 

Řasa 

břicho 

[mm] 

Řasa na 

stehně 

[mm] 

Řasa 

stehno - 

střed 

[mm] 

Řasa na 

lýtku 

[mm] 

Množství 

tuku dle 

Siriho  

[kg] 

Množství 

tuku dle 

Siriho 

[%] 

FFM 

[kg] 

Min 3 9 7 11 5 10,3 14,78 42,45 

25% P 7,5 18 13 14,75 6 14,03 23,82 44,1 

Med 12 25 18 17 18 18,55 28,31 49,82 

75% P 20,5 30 21 25 19 25,25 32,16 59,55 

Max 22 33 33 40 20 32,11 37,58 64,59 

X 13,23 23,38 18,85 21,38 13,46 20,39 27,46 52,5 

SD 6,719 7,194 7,712 9,076 6,489 7,246 5,904 8,481 

SE 1,864 1,995 2,139 2,517 1,8 2,092 1,704 2,448 

DL 9,17 19,04 14,19 15,9 9,541 15,79 23,71 47,11 

HL 17,29 27,73 23,51 26,87 17,38 25 31,21 57,89 
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Tabulka 26: Spirometrické parametry v období P3 v absolutních hodnotách 

 
FEV1 

[l] 

FVC 

 [l] 

PEF 

[l/min] 

FEV1/ 

FVC 

[%] 

FEF 25 

[l/s] 

FEF 50 

[l/s] 

FEF 75 

[l/s] 

FEF 

25-75  

[l/s] 

FET  

[s] 

Min 1 1,26 127 45 1,75 0,97 0,43 0,89 1,34 

25% P 1,53 2,51 202 61 2,04 1,1 0,48 1,08 3,44 

Med 2,47 3,84 271 65 4,36 1,89 0,65 1,56 7,05 

75% P 2,98 4,89 342 79 5,16 2,59 0,85 2,08 7,78 

Max 4,89 5,3 371 100 6,02 2,78 1,06 2,46 11,49 

X 2,537 3,711 273,1 69,43 3,734 1,799 0,6743 1,539 6,457 

SD 1,234 1,469 86,55 17,4 1,662 0,7096 0,2179 0,573 3,271 

SE 0,467 0,555 32,71 6,575 0,6282 0,2682 0,08237 0,2166 1,237 

DL 1,396 2,353 193,1 53,34 2,197 1,142 0,4727 1,009 3,431 

HL 3,679 5,07 353,2 85,52 5,271 2,455 0,8758 2,068 9,483 
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Tabulka 27: Spirometrické parametry v období P3 v relativních hodnotách (%) 

 
FEV1 

 [% ] 

FVC  

[%] 

PEF 

 [%] 

FEF 25 

[%] 

FEF 50 

[%] 

FEF 75 

[%] 

FEF 25-75 

 [%] 

Min 41 44 41 31 23 21 28 

25% P 64 80 53 36 25 23 29 

Med 76 97 56 60 41 33 42 

75% P 90 114 60 70 47 45 49 

Max 103 121 64 70 59 52 61 

X 75,57 91,57 55,29 52,86 39,57 35,43 41,71 

SD 19,67 25,53 7,251 16,46 12,63 11,82 11,8 

SE 7,435 9,648 2,74 6,22 4,775 4,466 4,46 

DL 57,38 67,96 48,58 37,64 27,89 24,5 30,8 

HL 93,76 115,2 61,99 68,08 51,26 46,36 52,63 
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Ve shrnutí za 3 období, kdy se uskutečňovalo vyšetření pacientů, se tělesná 

hmotnost v průběhu chemoterapie (P2) o 3 kg v průměru sníţila, ale po skončení terapie 

(P3) byl jiţ patrný přírůstek o 2 kg v průměru (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 byl skoro 

stejný souhrnně ve všech 3 obdobích vyšetření, 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
. 

U některých z obvodových mír došlo v období P2 k poklesu a následně v období P3 

k nárůstu oproti období P1, a to konkrétně obvod pasu (v období P1 byl 94,4   10,68 cm, 

v P2 byl 92,0   8,02 cm a v P3 byl 95,19   9,673 cm), dále obvod boky (v P1 byl 97,24 

  5,19 cm, v P2 96,33   4,95 cm a v P3 98,73   6,83 cm), obvod stehna (v P1 53,36   

3,994 cm, v P2 51,67   4,25 cm a v P3 54,65   5,137 cm) a obvod lýtka (v P1 34,48   

1,997 cm, v P2 33,83   2,806 cm a v P3 35,38   2,655 cm). U dalších z obvodových mír 

docházelo k pozvolnému zvyšování mezi obdobím P2 a P3, aniţ by byla překročena 

počáteční hodnota v období P1, např. u MAMC (kde v období P1 byl 24,56   3,412 cm, 

v P2 22,34   2,828 cm a v P3 23,5   2,568 cm), obvodu levé paţe (v období P1 byl 

28,06   4,088 cm, v P2 26,94   3,368 cm a v P3 27,73   3,283 cm) a dalších. 

Co se týká FFM v kg došlo k jeho poklesu během chemoterapie v období P2, ale jiţ 

v období P3 došlo k mírnému nárůstu a to konkrétně - v období P1 byla 55,51   6,427 kg, 

v P2 51,2   6,858 kg a v P3 52,5   8,481 kg. Ten samý případ byl zjištěn u tělesného 

tuku v kg dle Siriho, kde v období P1 byl 19,52   7,353 kg, v období P2 19,17   

7,092 kg a v období P3 20,39   7,246 kg. 

U koţní řasy nad tricepsem byl zaznamenán pozvolný přírůstek přibliţně stejný ve 

všech 3 obdobích vyšetření, kdy v období P1 činila 12,52   5,213 cm, v P2 15,83   

7,365 cm a v P3 16,04   5,513 cm. Ten samý případ nastal u koţní řasy subskapulární, 

kde v období P1 byla 13,48   5,12 cm, v P2 14,44   5,961 cm a v P3 15,62   6,574 cm. 

Dále u koţní řasy břicho (P1 21,04   9,851 cm, v P2 21,17   7,71 cm a v P3 23,38   

7,194 cm), řasy stehno (P1 13,08   5,809 cm, v P2 14,78   8,983 cm a v P3 18,85   

7,712 cm), řasy stehno - střed (P117,52   6,155 cm, v P2 17,28   9,84 cm a v P3 21,38 

  9,076 cm) a řasy lýtko (P1 9,88   4,859 cm, v P2 12,06   5,736 cm a v P3 13,46   

6,489 cm). 

U spirometrických parametrů se výrazněji měnila hodnota PEF, která byla v období 

P1 79,5   51,07 %, v období P2 63,9   19,18 % a v období P3 55,29   7,259 %, méně 
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pak hodnota FEF 50 (v P1 byla 44,67   20,9 %, v P2 43,9   18,98 % a v P3 39,57   

12,63 %). Mírný nárůst byl zaznamenán mezi obdobími P2 a P3 u hodnot FEV1 (P1 82,17 

  30,42 %, v P2 74,5   18,58 % a v P3 75,57   19,67 %), FVC (P1 95,33   32,97 %, 

v P2 88,8   21,77 % a v P3 91,57   25,53 %), u poměru FEV1/FVC (P1 68,83   

4,355 %, P2 67,7   9,922 % a P3 69,43   17,4 %) FEF 25 (P1 66,17   45,45 %, P2 50,2 

  19,45 % a P3 52,86   16,46 %). A u zbývajících hodnot naopak byl mírný pokles mezi 

obdobím P2 a P3 a zároveň mezi obdobím P1 a P2 bylo zvýšení hodnot: FEF 75 

(v P1 40,17   15,68 %, v P2 46,1   17,87 % a v P3 35,43   11,82 %) a FEF 25-75 (v P1 

45,67   19,33 %, v P2 46,6   17,06 % a v P3 41,71   11,8 %). 

Hodnoty krevního tlaku (syst/diast) byly ve všech obdobích ve fyziologických 

hodnotách (P1 126,7   23,38/89,96   14,54 mm Hg, P2 128,3   23,1/84,6   

16,26 mm Hg a P3 135,2   20,04/87,38   14,05 mm Hg). Puls byl v P1 89,28   

17,72 úderů/min, v P2 81,4   15,99 úderů/min a P3 75,15   12,25 úderů/min. 
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8.2 Hodnocení statisticky významného rozdílu - 

ANOVA test 

V programu GraphPadPrism byl proveden ANOVA test ke zjištění statisticky 

významné rozdílnosti u antropometrických a spirometrických hodnot za jednotlivá období 

vyšetření. 

Statistická významnost (P < 0,05) rozdílu byla zjištěna u spirometrických 

parametrů: PEF v l/min, PEF v % a FEV1/FVC v %. U všech dalších spirometrických 

a antropometrických parametrů statistická významnost nebyla nalezena. 

 

8.2.1 Změny vybraných spirometrických parametrů 

v průběhu sledovaných obdobích 

Graf 1: PEF [l/min] v jednotlivých obdobích 
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Graf 2: PEF [%] v jednotlivých obdobích  

 

Graf 3: FEV1/FVC [%] v jednotlivých obdobích 
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8.3 Korelace 

V programu GraphPadPrism byly provedeny korelace antropometrických 

a spirometrických hodnot, abychom zjistili vzájemnou souvislost. Korelační analýza 

prokázala pozitivní korelaci mezi tělesnou hmotností a MAMC ve všech 3 obdobích 

vyšetření. Mezi dalšími hodnotami nebyla korelace statisticky významná. 

8.3.1 Korelace tělesné hmotnosti a MAMC ve sledovaných 

obdobích 

Tabulka 28: Korelace mezi tělesnou hmotností a MAMC 

 MAMC 

r P 

m1 0,8534 0,0017 

m2 0,8663 0,0025 

m3 0,9766 0,0002 

Vysvětlivky: m1 – tělesná hmotnost v období P1, m2 – tělesná hmotnost v období P2, m3 – tělesná 

hmotnost v období P3, MAMC – střední obvod svalstva paţe, r – Pearsonův koeficient, P – hladina 

významnosti. 
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9. Diskuze 

Celosvětově se tématem hodnocení antropometrických parametrů u pacientů 

s NSCLC ve stádiu III a IV věnuje málo studií. Proto jsme některé hodnoty porovnávali se 

známými fyziologickými hodnotami. 

Podle naší studie pacienti s bronchogenním karcinomem ve stádiu III a IV 

z chemoterapeutické léčby prosperovali, neprokázali jsme ţádné statisticky významné 

změny nutričního stavu. 

Úbytek tělesné hmotnosti měřených pacientů v průběhu vyšetřovacích obdobích 

kolísal v malých mezích, které nebyly statisticky významné (v průměru o 2-3 kg). To samé 

lze konstatovat i u BMI, který se stabilně pohyboval nad hodnotu 25 v obdobích vyšetření, 

 proto by se pacienti měli řadit do skupiny nadváhy, ale dle věku (průměrný věk byl 64 let) 

patří do optimální hmotnosti. 

Stejného závěru byli i v jiné studii, ve které neprokázali ţádné významné rozdíly 

v tělesné hmotnosti a BMI (Staal-van den Brekel et al., 1997). Minimální změny tělesné 

hmotnosti po léčbě zaznamenali i další studie (Harvie et al., 2005 a 2003) a (Mohan et al., 

2008). V posledně jmenované studii došli k závěrům, ţe chemoterapie významně zlepší 

symptomy onemocnění, ale podobný prospěch nebyl prokázán u nutričního a plicního 

stavu. Dále ve studii Erbaycu et al. vyvodili závěry, ţe pacienti s niţším BMI neţ 20 mají 

kratší dobu přeţití (Erbaycu et al., 2009). V jiné studii (Kanashiki et al., 2005) potvrdili 

riziko rakoviny plic u muţů s BMI menším neţ 20,8 a ve studii (Kondo et al., 2007) zjistili 

zvýšené riziko mortality rakoviny plic mezi stálými kuřáky v dospělosti a ztrátami BMI. 

Ze všech obvodových mír bylo patrné, ţe nedocházelo k jejich redukci, naopak 

u některých došlo k navýšení. U středního obvodu svalstva paţe – MAMC nebyl patrný 

patologický úbytek svalstva, nýbrţ byl ve fyziologických rozmezích. Statisticky významná 

vyšla korelace mezi MAMC a tělesnou hmotností ve všech obdobích vyšetření (v P1 

P = 0,0017, v P2 P = 0,0025 a v P3 P = 0,0002), která prokázala, ţe se stoupající tělesnou 

hmotností vzrůstal MAMC, coţ je nepřímý ukazatel nárůstu FFM a zároveň ukazatel, ţe 

nedocházelo k jeho poklesu, coţ nasvědčuje ve prospěch chemoterapie. 

Koţní řasa triceps ve srovnání s fyziologickými hodnotami dle věku náleţela před 

započetím chemoterapie (období P1) do fyziologických hodnot. Během a po skončení 
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chemoterapie (období P2 a P3) jej dokonce přesahovala nad rámec fyziologických hodnot. 

Toto svědčí o  nárůstu podkoţního tuku u pacientů. 

Podle studie (Erbaycu et al., 2009) pacienti s niţšími hodnotami koţní řasy triceps 

a MAMC měli statisticky kratší přeţití (P < 0,001). 

U obsahu tuku v těle (kg nebo %) dle Siriho byl v naší studii zjištěn nárůst 

statisticky nevýznamný.  

Naopak u FFM došlo nejdříve k jejímu poklesu během chemoterapie (P2) a po 

skončení (P3) došlo k jejímu navýšení, které ovšem nebylo statisticky významné. Na 

nezměněné průměrné hodnoty % tělesného tuku a FFM v průběhu chemoterapie došli 

v jedné studii (Harvie et al., 2005).  

V další studii (Harvie et al., 2003) naměřili u muţů zvýšení tělesného tuku od 25 ± 

5,5 % do 27,9 ± 7,9 %, zatímco FFM se sniţovala. 

Důvodů, proč antropometrické hodnocení u těchto pacientů nevyšlo statisticky 

významné, můţe být několik. Za dané sledované období byl malý počet probandů, dále 

můţe mít svůj podíl variabilita průběhu onemocnění. V neposlední řadě svůj vliv měla 

i vlastní chemoterapie. Ve výše uvedených parametrech docházelo po její aplikaci 

k pozitivní odezvě, tedy k jejich nárůstu. Vzhledem ke stupni onemocnění by bez 

cytostatické farmakoterapie docházelo k další progresi karcinogeneze a nastal by jejich 

pokles. 

Ze spirometrických parametrů jsme prokázali statisticky významný rozdíl 

(ANOVA, P < 0,05) u 3 hodnot – PEF v l/min, PEF v % a FEV1/FVC v %. U PEF hodnot 

byl zaznamenán lineární pokles za jednotlivá období. Poměr FEV1/FVC se mezi obdobím 

P1 a P2 sníţil a mezi P2 a P3 došlo k nárůstu s tím, ţe v období P3 byl poměr nejvyšší za 

všechna období. Poměr FEV1/FVC byl pod fyziologickou normou (< 75 %) ve všech 3 

obdobích,  PEF (< 60 %) pouze v období P3. Z dalších hodnot, které byly pod 

fyziologickým rozmezím v období P1-P3: FEF 50 a 75 (< 60 %), v období P2 a P3 FEV1 

(< 80 %) a FEF 25 (< 60 %). Přestoţe měření bylo prováděno na relativně přesném 

spirometru napojeném on-line na PC, nebylo provedeno standardní metodikou s aplikací 

bronchodilatancia a hodnoty mohou být zatíţeny chybou vyvolanou určitou mírou 

rezistence dýchacích cest. 

Ţádné významné rozdíly v plicních funkčních parametrech nenalezli ve studiích 

(Staal-van den Brekel et al., 1997) a (Mohan et al., 2008). 
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V jiné studii odvodili, ţe lepší přeţití mají ti pacienti, co mají hodnotu FEV větší 

neţ 2 l (Ademuyiwa et al., 2007). 

Další studie věnující se hodnocení spirometrie u NSCLC se týkaly hlavně pacientů 

s operabilním stádiem rakoviny plic a tím spojená míra rizika (radio)chirurgie (Collins et 

al., 2009) nebo srovnání plicní funkce před a po operaci (Luzzi et al., 2008). 

10. Závěr 

Z hodnocení antropometrických hodnot za jednotlivá období vyšetření nedošlo 

k významnému nárůstu obsahu tělesného tuku, coţ popisují i některé studie.  

Hodnota BMI byla skoro stabilní a pohybovala se ve fyziologických rozmezích. 

Během chemoterapie došlo k úbytku tělesné hmotnosti, ale opět vzrostla po ukončení 

terapie. Obě změny byly nevýznamné. 

Obdobný průběh byl nalezen u hodnot MAMC a FFM, ale nejednalo se ani 

v jednom případě o signifikantní rozdíl. 

Síly některých koţních řas měly tendenci lineárně se zvyšovat (koţní řasa nad 

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

významný výsledek. 

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

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

z období P1. Tyto změny byly nesignifikantní. 

Prokázali jsme statisticky významnou pozitivní korelaci mezi tělesnou hmotností 

a MAMC ve všech 3 obdobích vyšetření (v P1 P = 0,0017, v P2 P = 0,0025 a v P3 

P = 0,0002). MAMC pouţívaný jako ukazatel úbytku svalové hmoty při malnutrici. V naší 

studii bylo touto korelací prokázáno, ţe nedocházelo k poklesu mnoţství svalové hmoty, 

ale naopak došlo k jejímu nárůstu se vzrůstající tělesnou hmotností a tím nepřímo nebyl 

zjištěn pokles FFM. 

Souhrnně lze říci, ţe pacienti v naší studii z chemoterapie dle sledovaných 

parametrů profitovali a nedošlo u nich k malnutrici. Toto naše zjištění snad bude dobrým 

nástrojem, jak zabránit malnutrici u tohoto onemocnění a v budoucnosti pouţitelné 

v klinické praxi, poněvadţ antropometrické metody jsou finančně, technicky, časově 

a prostorově nenáročné, oproti jiným metodám stanovující nutriční parametry (např. BIA). 
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U spirometrických hodnot jsme prokázali statisticky významný rozdíl (ANOVA, 

P < 0,05) u hodnot PEF v l/min, PEF v % a FEV1/FVC v %. Hodnoty PEF lineárně klesaly 

od období P1 aţ do období P3. Poměr FEV1/FVC se z období P1 na P2 sníţil, ale v období 

P3 byl zaznamenán nárůst, který přesahoval počáteční hodnotu z období P1. Poměr 

FEV1/FVC byl pod fyziologickou normou (< 75 %) ve všech 3 obdobích, PEF (< 60 %) 

pouze v období P3. Z dalších hodnot, které byly pod fyziologické rozmezí v obdobích 

P1-P3: FEF 50 a 75 (< 60 %), v období P2 a P3 FEV1 (< 80 %) a FEF 25 (< 60 %). 
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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 muţů a 3 ţeny, 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 náleţel 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, coţ 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 jiţ 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). Coţ 

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

Síly některých koţních řas měly tendenci se lineárně zvyšovat (koţní 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.  
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12. Abstrakt 

The aim of this work was to compare anthropometric and spirometric parameters of 

patients with bronchial carcinoma in stage III. and IV. Patients were examined in total of 

three periods (P1–P3), 0 day it was the entrance examination before the 1st chemotherapy 

cycle (P1), 6 weeks after it was the follow-up examination before the 3rd chemotherapy 

cycle (P2) and 12 weeks after it was the final examination which was 3–4 weeks after the 

last 4th chemotherapy cycle (P3). Ten patients were examined, they included 7 men and 3 

women of the average 64 ± 8,052 years. 

Weight loss during the examination swayed in a small range, which was not 

significant (in period P1 the body weight was 75,03   11,44 kg, in period P2 was 72,25   

12,4 kg, in period P3 was 74,33   14,37 kg). 

BMI was moving steadily beyond the value of 25 and according to the age it 

belongs to the ideal weight (for period P1 it was 25,43   3,619 kg/m
2
, for period P2 was 

25,31   3,885 kg/m
2
 and for period P3 was 25,15   5,619 kg/m

2
). 

There was also a moderate increase in body fat according to Siri, which is described 

in some studies (it was 19,52   7,353 kg in period P1, in period P2 it was 19,17   

7,092 kg and in period P3 it was 20,39   7,246 kg). 

Values of physical circuits had a tendency to decrease in period P2 in comparison 

to period P1, but in period P3 the increase was recorded and in some cases it exceeded the 

initial value of period P1. These changes were not significant.  

Between body weight and MAMC has been demonstrated statistically significant 

positive correlation in all three periods (P1 it was P = 0,0017, in P2 it was P = 0,0025 and 

in P3 it was P = 0,0002). That this indirectly suggests that patients avoid the loss of FFM 

and hence to malnutrition. 

The forces of some skin folds tended to the linear increase (skin fold above the 

triceps, subscapulat, abdomen, thigh, thigh - center and calf), but the statistically important 

difference was not proved. 

In the spiromethric parameters there were found statistically important differences 

(ANOVA, P < 0,05) in values of PEF (absolute and relative) and FEV1/FVC.  



 

64 

13. Seznam tabulek  

Tabulka 1: Určení stádia rakoviny plic podle TNM podskupin 

Tabulka 2a: TNM klasifikace 1. část 

Tabulka 2b: TNM klasifikace 2. část 

Tabulka 3: Hodnocení BMI 

Tabulka 4: Závislost BMI na věku 

Tabulka 5: Obvod pasu a s ním spojené riziko vzniku některých onemocnění 

Tabulka 6: Hodnocení úbytku svaloviny dle MAMC 

Tabulka 7: Výpočet denzity těla dle rovnice Durnina a Womersleyho 

Tabulka 8: Hodnocení stupně malnutrice podle síly kožní řasy nad musculus triceps 

brachii v mm u mužů 

Tabulka 9: Hodnocení stupně malnutrice podle síly kožní řasy nad musculus triceps 

brachii v mm u žen 

Tabulka 10: Základní antropometrické parametry a hodnoty krevního tlaku v období P1 

Tabulka 11: Obvodové míry v období P1 

Tabulka 12: Kožní řasy v období P1 

Tabulka 13: Kožní řasy – pokračování + FFM a množství tuku v období P1 

Tabulka14: Spirometrické parametry v absolutních hodnotách v období P1 

Tabulka 15: Spirometrické parametry v relativních hodnotách v období P1 

Tabulka 16: Základní antropometrické parametry a hodnoty krevního tlaku v období P2 

Tabulka 17: Obvodové míry v období P2 

Tabulka 18: Kožní řasy v období P2 

Tabulka 19: Kožní řasy - pokračování + FFM a množství tuku v období P2 

Tabulka 20: Spirometrické parametry v absolutních hodnotách v období P2 

Tabulka 20: Spirometrické parametry v absolutních hodnotách v období P2 

Tabulka 21: Spirometrické parametry v relativních hodnotách (%) v období P2 



 

65 

Tabulka 23: Obvodové míry v období P3 

Tabulka 24: Kožní řasy v období P3 

Tabulka 25: Kožní řasy – pokračování + FFM a množství tuku v období P3 

Tabulka 26: Spirometrické parametry v období P3 v absolutních hodnotách 

Tabulka 27: Spirometrické parametry v období P3 v relativních hodnotách (%) 

Tabulka 28: Korelace mezi tělesnou hmotností a MAMC 

14. Seznam grafů 

Graf 1: PEF [l/min] v jednotlivých obdobích 

Graf 2: PEF [%] v jednotlivých obdobích 

Graf 3: FEV1/FVC [%] v jednotlivých obdobích 

15. Seznam obrázků 

Obrázek 1: Hornerův syndrom vyjádřený na pravém oku 

Obrázek 2: Paraneoplastické projevy: paličkovité prsty 

  



 

66 

16. Použité zkratky 

Použité zkratky 1. část 

zkratka vysvětlení zkratek český význam 

BCA bronchial carcinoma bronchogenní karcinom 

BIA bioelectrical impedance analysis 
bioelektrická impedanční 

analýza 

BM body mass tělesná hmota 

BMI body mass index index tělesné hmotnosti 

BSA body surface area povrch těla 

CRP C-reactive protein C-reaktivní protein 

diast - diastola 

DL 
lower 95% confidence intervals 

of mean 

dolní limit 95% intervalu 

spolehlivosti aritmetického 

průměru 

FEF 25, 50, 75 
forced expiratory flow 25, 50, 

75 

usilovný expirační průtok na 

různých úrovních jiţ 

vydechnuté usilovné vitální 

kapacity (25%, 50% a 75%) 

FEF 25-75 - střední výdechový průtok 

FET forced expiratory time délka/ čas usilovného výdechu 

FEV1 
forced expiratory volume in 1 

second 

usilovně vydechnutý objem za 

1. sekundu 

FEV1/FVC - Tiffeneaův index 

FFM fat-free mass tukoprostá hmota 

FVC forced vital capacity usilovná vitální kapacita 

HL 
upper 95% confidence 

intervals of mean 

horní limit 95% intervalu 

spolehlivosti aritmetického 

průměru 

M - muţi 

MAMC 
mid arm muscle 

circumference 
střední obvod svalstva paţe 
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Použité zkratky 2. část 

Max maximum maximum 

Med median medián 

Min minimum minimum 

NSCLC non-small cell lung cancer 
nemalobuněčný karcinom 

plic 

PEF peak expiratory flow vrcholový výdechový průtok 

SCLC small cell lung cancer malobuněčný karcinom plic 

SE standard error 
výběrová směrodatná 

odchylka 

SD standard deviation směrodatná odchylka 

syst - systola 

TNF-α tumor necrosis factor-α tumor nekrotizující faktor α 

TNM 

classification 

tumor, nodes and metastases 

classification 

klasifikace dle tumoru, 

lymfatických uzlin 

a metastáz 

X mean aritmetický průměr 

WHR whist/hip ratio poměr pas - boky 

Ţ - ţeny 

25% P 25% percentile 25% percentil 

75% P 75% percentile 75% percentil 
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