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1 Úvod 

          Česká republika patří mezi země s vysokou incidencí i mortalitou na rakovinu plic. 

Zatímco úmrtnost na bronchogenní karcinom se v České republice u muţů mírně sniţuje, 

přesto je ale stále vysoká, u ţen dochází k trvalému vzestupu. Při indikaci chemoterapie je 

nutno pečlivě zvaţovat předpokládaný profit a rizika léčby, včetně vlivu léčby na kvalitu 

ţivota, vzhledem k tomu, ţe se jen u velmi malého počtu nemocných dosáhne touto léčbou 

dlouhodobého přeţívání (Redakce FI, 2007). 

          Ztráta hmotnosti je často se vyskytujícím problémem u pacientů s rakovinou plic. 

Jak větší výdej energie, tak sníţený příjem potravy jsou povaţovány za příčinné faktory 

pozorovaného hubnutí. Bylo prokázáno, ţe zvýšený klidový energetický výdej a sníţený 

příjem energie ve vztahu k energetickému výdeji přispívá k hubnutí u těchto pacientů 

(Staal-van den Brekel et al., 1997).  

          Mezi hlavní determinanty klidového energetického výdeje patří věk, pohlaví, výška 

a váha. Hodnoty naměřeného klidového energetického výdeje u pacientů 

s nemalobuněčným karcinom plic se v zahraničních studiích značně liší. Některé studie 

uvádějí zvýšený a další naopak nezměněný klidový energetický výdej.  
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2 Zadání diplomové práce - cíl práce  

          Cílem této diplomového práce bylo vyhodnotit klidový energetický výdej u pacientů 

s pokročilým bronchogenním nemalobuněčným karcinomem (stadium III a IV). A zjistit 

v čem je klidový energetický výdej specifický u českých pacientů s pokročilým plicním 

nádorem. Zda je zvýšený, sníţený či v normě a jak se mění v průběhu chemoterapie. A 

porovnat je se studiemi, které se touto problematikou zabývají.  
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  Teoretická část 

3      Bronchogenní karcinom 

          Pod pojmem karcinom plic (plicní rakovina, bronchogenní karcinom) se označují jak 

zhoubné nádory průdušek, tak také nádory vznikající v plicním parenchymu. 

V celosvětovém měřítku je karcinom plic zastoupen 12,8 % mezi všemi zhoubnými 

nádory. 

          V České republice patří na první místo mezi příčinami úmrtí na zhoubné nádory u 

muţů a na třetím aţ čtvrtém místě mezi zhoubnými novotvary u ţen. Nejvyšší výskyt je 

mezi 55. aţ 80. rokem ţivota (Skřičková et al., 2010). 

          Na rakovinu plic umírá ročně v České republice více neţ 5 500 nemocných. Celkem 

4 227 muţů a 1 341 ţen za rok 2003. Úmrtnost na bronchogenní karcinom se u muţů 

mírně sniţuje, za posledních 25 let klesla asi o 15%, i přesto je ale vysoká. U ţen dochází 

k trvalému vzestupu (Redakce FI, 2007). 

 

3.1    Příčiny vzniku bronchogenního karcinomu 

          Většina plicních nádorů (80-90%) je spojena s kouřením cigaret. Coţ se týká hlavně 

spinocelulárního nebo malobuněčného bronchogenního karcinomu. Odhaduje se, ţe na toto 

onemocnění zemře kaţdý desátý silný kuřák. Úmrtnost na rakovinu plic je 10-15krát vyšší 

u kuřáků neţ u nekuřáků a 1,5krát vyšší u osob vystavených dlouhodobé expozici 

cigaretovému kouři (pasivní kouření). Zanechání kouření způsobuje sníţení rizika vzniku 

bronchogenního karcinomu. Teprve asi po 20 letech zanechání kouření, dochází 

k vyrovnání rizika srovnatelného s nekuřáky. Ojediněle můţe vzniknout rakovina plic u 

nekuřáků, poté se většinou jedná o adenokarcinom. Karcinogenní účinek cigaret můţe být 

podpořen také znečištěním ţivotního prostředí, průmyslovými zplodinami a rovněţ 

průmyslovými produkty obsahující uran, azbest, chrom  a další (Bureš a Horáček, 2003).  

          To ţe kouření je rizikovým faktorem pro vznik rakoviny plic, potvrzuje i studie 

z Francie, která zkoumala vztah mezi kouřením a karcinomem plic u ţen. Studie ICARE, 

provedena od roku 2001 aţ do roku 2007, je velká multicentrická populační studie případů 

a kontrol na respirační rakoviny. Byla provedena v 10 z 11 francouzských departementů, 

které obsahují populační onkologický registr, který zahrnuje přibliţně 13% francouzské 
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populace, tj. 8 milionů lidí. Výsledky studie potvrzují, ţe kouření cigaret je zdaleka 

nejvýznamnější příčinou současné epidemie rakoviny plic u francouzských ţen, a ţe 

nejdůleţitější proměnné spojené s kouřením pro změnu rizika rakoviny plic je trvání, 

intenzita a čas od skončení kouření (Papadopoulos et al., 2011).  

           Zvýšené riziko vzniku plicního nádoru bylo zjištěno také u chronických plicních 

onemocnění, jako jsou plicní fibróza a chronická obstrukční plicní nemoc (CHOPN). 

Rovněţ fibrózní změny plic jiného původu, např. jizevnaté změny po proběhlé 

tuberkulóze, jsou spojené s vyšší incidencí bronchogenního karcinomu. Základním 

preventivním opatřením je ukončení kouření cigaret, které je u dospělých velmi obtíţné, 

neboť je obvykle spojeno se silnou nikotinovou závislostí (Bureš a Horáček, 2003). 

          Chronická obstrukční plicní nemoc byla spojena s rizikem rakoviny plic jiţ 

v několika studiích. To také ukazuje i studie z Detroitu, která zkoumala vztah mezi 

CHOPN a rizikem nemalobuněčného karcinomu plic u ţen. Riziko rakoviny plic bylo 

výrazně zvýšeno u bělošek s anamnézou CHOPN, u Afroameričanek se toto neprokázalo. 

Celkově lze říci, ţe riziko rakoviny plic bylo zvýšeno u ţen s diagnózou jakékoli chronické 

obstrukční plicní nemoci, emfyzému a / nebo chronické bronchitidy (Schwartz et al., 

2009).  

          Studie zkoumající vliv plicní tuberkulózy na rozvoj plicní rakoviny byla provedena 

na Tchaj-wanu. Výsledky této studie poskytují solidní epidemiologický důkaz, ţe plicní 

tuberkulóza je rizikovým faktorem pro pozdější rozvoj bronchogenního karcinomu (Wu et 

al., 2011).  

 

Tabulka 1. Karcinogenní faktory  

             Zdroj: Klener et al., 2001 

Fyzikální   →  ionizující záření  

                   →  UV záření  

Chemické   →  polycyklické aromatické uhlovodíky 

                    →  nitrózoaminy 

                    →  chlorované uhlovodíky  

                    →  mykotoxiny  

                    →  těţké kovy  (chrom, nikl, arzen, rtuť) 

                    →  azbest  

Virové   →  RNA viry (retroviry)   

               →  DNA viry                                                                                                                                                              
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3.2    Klinický obraz bronchiálního karcinomu  

          Karcinom plic je provázen časnými symptomy odpovídající intrabronchiální lézi 

s lokální obstrukcí jako jsou kašel, teplota, bolesti, hemoptýza. Avšak často je  náhodným 

nálezem při preventivním rentgenologickém vyšetření. Pozdní manifestace odpovídá 

stadiu, kdy vlastní nádor je jiţ za hranicí resekability. Symptomatologie poté odpovídá 

propagaci a rozsahu nádoru např. nespecifické systémové projevy zahrnující nechutenství, 

úbytek hmotnosti, nauzeu, slabost a další (Klener et al., 2001). 

                                                     

3.3    Rozdělení bronchogenního karcinomu  

          Plicní karcinomy dělíme podle histologického sloţení, lokalizace a biologického 

chování. Největší význam má pro praxi dělení na skupinu karcinomů malobuněčných (20-

25%) a na skupinu nádorů nemalobuněčných tvořících přibliţně 75-80%, (viz tab. 2).   

 

3.3.1 Nemalobuněčný karcinom plic 

          Nemalobuněčné karcinomy plic (Non Small Cell Lung Cancer) rostou pomaleji a 

metastazují později. Jsou však málo citlivé k protinádorové chemoterapii a k radioterapii. 

Tabulka 2. Histologické typy bronchogenního karcinomu  

      Zdroj: Skřičková et al., 2008 

Nemalobuněčný karcinom (výskyt v %)          Muži          Ženy 

Spinocelulární karcinom                                    40               20       

Adenokarcinom                                                   24               46 

→ acinární  

→ papilární  

→ bronchoalveolární  

→ solidní hlenotvorný  

Velkobuněčný karcinom                                      7                 8 

→ velkobuněčný karcinom  

→ karcinom z jasných buněk 

Smíšené karcinomy                                               7                 6 

→ adenoskvamózní karcinom 

→ mukoepidermoidní karcinom 

→ adenoidně cystický karcinom 

Nediferencovaný karcinom 
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3.3.2 Histologické typy NSCLC 

          Spinocelulární karcinom zahrnuje 30-40% epiteliálních karcinomů bronchiální 

sliznice. V současnosti jeho incidence nevzrůstá. Je to pomalu rostoucí nádor.  Pro jeho 

vznik je předstupněm dlaţdicobuněčná metaplazie bronchiální sliznice. V raném stadiu 

carcinoma in situ nevykazuje invazivní růst přes bazální membránu epitelu. Obsahuje 

často maligní buňky, jenţ jsou v různém stupni diferenciace, která svědčí o heterogenitě 

nádoru. Podle odhadů nastává stádium invazivního růstu za 3-4 roky. Dle některých studií 

vykazuje menší potenciál tvořit vzdálené metastáze a má také příznivější prognózu na 

rozdíl od ostatních typů, ovšem za předpokladu, ţe je v časném klinickém stadiu 

provedena radikální resekce nádoru.  

          Velkobuněčný karcinom tvoří asi 10-15% plicních nádorů. Typickým rysem 

velkobuněčného karcinomu je nepřítomnost diferenciace nádorových buněk ať uţ 

glandulárního nebo dlaţdicového typu. Některé velkobuněčné karcinomy obsahují 

neurosekreční granula. Také některé z malobuněčných karcinomů jsou schopny tvořit 

neurosekreční granula. Prognóza velkobuněčného karcinomu je obdobná jako u 

adenokarcinomu.  

          Adenokarcinom představuje asi 40% bronchiálních tumorů. Jeho incidence je 

v poslední době vzrůstající. Stále častěji je diagnostikován i u ţen a nekuřáků. Je 

charakterizován přítomností glandulárních elementů nebo hlenu. Jde o výrazně heterogenní 

tumor, tudíţ určení jednotlivých typů adenokarcinomu můţe být obtíţné.  

          Bronchoalveolární karcinom (BAC) je odlišný od ostatních  typů adenokarcinomu  

charakteristickým růstem podél  stěn plicních alveolů. Do nádorového stromatu  

nevykazuje invazivní růst (Skřičková et al., 2008).  

          Podle nejnovější klasifikace jsou sice základem histologická kritéria, avšak výsledná 

verze byla vyvinuta ve spolupráci s molekulárními biology, klinickými pneumoonkology, 

radiology a chirurgy. Tento multidisciplinární přístup a komplexní úsilí vedl k vývoji 

terminologie a klasifikace, která definuje nejen jednotlivé patologické entity, ale současně 

poskytuje potřebné informace důleţité pro léčbu pacienta.  

          Nově došlo právě nejvýrazněji k reklasifikaci plicních adenokarcinomů. Zásadním 

problémem se ukázalo uţívání termínu bronchoalveolární karcinom (BAC), který se 

pouţíval pro široké spektrum nádorů.  V nové klasifikaci je doporučení termínu BAC 

nadále vůbec nepouţívat a termín BAC nahradit nově vytvořeným názvem adenokarcinom 
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s predominantně lepidickým typem růstu (LPA).  Souhrn doporučení podle nového návrhu 

klasifikace karcinomů plic dle doporučení IASCL (International Association for the Study 

of Lung Cancer), ATS (American Thoracic Society) a ERS (European respiratory Society) 

je uveden viz Tabulka 3. (Škarda et al., 2011).  

 

Tabulka 3.  Klasifikace plicních adenokarcinomů ve vzorcích plicních resekátů navržená dle 

doporučení IASCL/ATS/ERS 

Zdroj: Škarda et al., 2011 

Preinvazivní léze 

Atypická adenomatoidní hyperplazie 

Adenokarcinom in situ ( ≤ 3 cm, dříve BAC) 

     ▪ Nemucinózní 

     ▪ Mucinózní 

     ▪ Smíšený mucinózní/ nemucinózní 

Minimálně invazivní karcinom 

(≤ 3 cm, predominantně lepidický způsob růstu s ≤ 5 mm růstu) 

     ▪ Nemucinózní  

     ▪ Smíšené mucinózní/ nemucinózní 

Invazivní adenokarcinomy 

     ▪ Predominantně lepidický způsob růstu (dříve nemucinózní BAC s invazí > 5 mm) 

     ▪ Predominantně acinární 

     ▪ Predominantně papilární 

     ▪ Predominantně mikropapilární 

     ▪ Solidní s hlenotvorbou 

Varianty invazivního adenokarcinomu 

     ▪ Invazivní mucinózní adenokarcinom (původně mucinózní varianta BAC) 

     ▪ Koloidní  

     ▪ Fetální (low a high grade) 

     ▪ Enterický  

 

          Kvantitativní vztahy mezi kouřením a histologickým typem rakoviny plic jsou stále 

neprůkazné. Analýza provedená v roce 2011 potvrdila známé epidemiologické údaje. 

Informace o kouření, podtypu rakoviny a další údaje byly získány z databáze SYNERGY. 

Datový soubor byl sloţen z 13 169 případů (10 653 muţů a 2 516 ţen) a 16 010 kontrol 

(12 758 muţů a 3252 ţen) od 15 studijních center (z Evropy a Kanady) mezi lety 1985 a 

2005. Adenokarcinom byl nejvíce převládající podtyp u nekuřáků a ţen, zatímco 

spinocelulární karcinom převaţoval u muţů kuřáků (Pesch et al., 2011).                                                 
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3.3.3 Stadia nemalobuněčného bronchogenního karcinomu 

          Stadium je nejvýznamnějším prognostickým faktorem v době diagnózy. V České 

republice byla od ledna 2011 zavedena nová (sedmá) revize TNM klasifikace. Dle této 

revize jsou onemocnění dělena do čtyř stadií podle pokročilosti. Stadium I, II a III mají 

podstadia (tab.4). 

Stadium I 

          První stadium zahrnuje T1, coţ je tumor o velikosti do 3 cm v nejdelším průměru a 

T2a nádor, který je větší neţ 3 cm a maximálně 5 cm v nejdelším rozměru,  nádor 

postihující hlavní bronchus ve vzdálenosti větší neţ 2 cm od kariny, nebo nádor působící 

atelaktázu menší neţ je celá plíce, bez postiţení lymfatických uzlin. Chirurgická resekce je 

první volbou. Lobektomie je standardní rozsah výkonu. U nemocných nevhodných 

k chirurgickému výkonu je pouţívána radioterapie.  

Stadium II 

          Stadium IIA zahrnuje nemocné s tumorem o velikosti do 5 cm a s postiţením 

regionálních mízních uzlin, nejvýše však do úrovně uzlin hilových homolaterárně 

(T2bN0M0, T1aN1M0, T1bN1M0, T2aN1M0), nebo pacienty s nádorem o velikosti 5-7 

cm v nejdelším rozměru bez postiţení lymfatických uzlin. Stadium IIB zahrnuje nemocné 

s nádorem o velikosti 5-7cm v nejdelším rozměru s postiţením lymfatických uzlin do 

úrovně hilových uzlin (T2bN1M0). Pacienty s nádorem T3, který je větší neţ 7 cm 

s přímým šířením do bránice nebo hrudní stěny, parietálního perikardu, nervus phrenicus, 

mediastinální pleury, bez postiţení lymfatických uzlin. Dále nemocné s nádorem 

postihující hlavní bronchus ve vzdálenosti menší neţ 2 cm distálně od kariny ,ale bez 

postiţení kariny, nebo je nádor sdruţen s atelaktázou či s pneumonií za stenózou 

postihující celou plíci bez postiţení uzlin, nebo separovaný nádorový uzel (nebo uzly) ve 

stejném laloku jako je nádor primární T3N0M0. Stejně jako v prvním stadiu je první 

volbou chirurgie, u  inoperabilních je pouţívána radioterapie. U nemocných, u kterých není 

riziko léčby zvýšené, je vhodné podávat adjuvantní chemoterapii.  

 

Stadium IIIA 

          Ve stadiu IIIA má většina nemocných metastazicky postiţené homolaterální 

mediastinální nebo bifurkační uzliny (N2). Do stadia IIIA jsou dále zahrnováni nemocní  
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s T3 N1. Většina těchto pacientů je potenciálně operabilních. Nově jsou do stadia IIIA 

zařazováni nemocní T4N0 a T4N1 dle současné TNM klasifikace. Bylo opakovaně 

prokázáno, ţe u stadia IIIA přináší kombinace léčebných modalit lepší léčebné výsledky 

neţ při pouţití jediné léčebné modality. V současnosti je tedy standardním léčebným 

postupem kombinace léčebných modalit prakticky u všech nemocných.  

Stadium IIIB 

          U stadia IIIB je postupem chemoterapie a radioterapie. Standardní postup u pacientů 

s dobrým stavem výkonnosti bez závaţných komorbidit je konkomitantní 

chemoradioterapie. U pacientů, u kterých by konkominantní chemoradioterapie nebyla 

únosná z důvodu zhoršeného stavu výkonnosti se nyní pouţívá sekvenční postup - 

chemoterapie s následnou radioterapií.  

Stadium IV 

          U nemocných se vzdálenými metastázemi je dlouhodobé přeţívání zcela výjimečné. 

Chirurgická léčba se v tomto stadiu neprovádí. Avšak výjimku tvoří pacienti s radikálně 

resekabilní primární lokalizací nádoru (T1-2, N0-1) a pokud mají izolovanou metastázu 

v jediném orgánu - v nadledvině, mozku nebo plíci a obě lokalizace, jak primární nádor tak 

metastáza, je moţno radikálně chirurgicky odstranit bez zvýšeného operačního rizika. 

Chirurgická léčba není vhodná, pokud je metastáza v jiných orgánech. Nemocným  se 

zhoršeným stavem výkonnosti je moţné podat monoterapii. Záměr léčby je vţdy paliativní 

s individuálním léčebným postupem (Zatloukal, 2011). 
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Tabulka 4. 7. revize TNM klasifikace 

Zdroj: Zatloukal, 2011 

Okultní ca TXN0M0 

Stadium 0 TisN0M0 

Stadium IA TIaN0M0, TIbN0M0 

Stadium IB T2aN0M0 

Stadium IIA T2bN0M0, TIaNIM0, TIbNIM0, T2aNIM0 

Stadium IIB T2bNIM0, T3N0M0 

Stadium 

IIIA 

TIaN2M0, TIbN2M0, T2aN2M0, T2bN2M0, T3NIM0, T3N2M0, T4N0M0, 

T4N0NIM0 

Stadium 

IIIB 

T4N2M0, TI-4N3M0 

Stadium IV TI-4NI-3MI 

TX- primární nádor 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 nádoru 

Tis- carcinoma in situ 

TI- tumor ≤ 3 cm v nejdelším průměru, obklopen plicí nebo viscerální plesurou, bez bronchoskopických známek invaze 

od lobárního bronchu* 

TIa- tumor ≤ 2 cm v nejdelším průměru 

Tib- tumor > 2cm a ≤ 3 cm v nejdelším průměru 

T2- tumor splňující některé z následujících kritérií velikosti nebo rozsahu: > 3 cm a ≤ 7 cm v nejdelším průměru: 

postihuje hlavní bronchus, ≥ 2 cm distálně od karin: invaduje viscerální plesuru: je sdruţen s atelaktázou nebo pneumónií 

za stenózou, která zasahuje do oblasti hilu, ale nepostihuje celou plíci  

T2a- tumor > 3 cm a ≤ 5 cm v nejdelším průměru  

T2b- tumor > 5 cm a  ≤ 7 cm v nejdelším průměru  

T3- tumor > 7 cm nebo přímo invadující následující struktury: hrudní stěnu (včetně Pancoastova tumoru), bránici, n. 

phrenicus, mediastinální pleru, parietální perikard: tumor postihující hlavní bronchus < *2 cm distálně od kariny, ale bez 

postiţení kariny: je sdruţen  s atelaktázou nebo s  pneumónií za stenózou postihující celou plíci, nebo separovaný 

nádorový uzel (nebo uzly) ve stejném laloku jako primární nádor 

T4- tumor jakékoli velikosti s invazí do: mediastina, srdce, velkých cév, n. laryngeus recurrens, průdušnice, jícnu, těl 

obratlů nebo kariny: nebo se satelitním nádorovým uzlem (nebo uzly) v jiném laloku ipsilaterární plíce jako primární 

nádor 

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 

včetně postiţení 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) 
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M0- bez vzdálených metastáz  

M1- vzdálené metastázy  

M1a- separovaný nádorový uzel (uzly) v kontralaterálním laloku: tumor s pleurálními uzly nebo maligním pleurálním 

nebo perikardiálním výpotkem*  

M1b- vzdálené metastázy 

*Vzácný superficiálně se šířící tumor jakékoli velikosti s invazivní komponentou omezenou na bronchiální stěnu, který 

můţe zasahovat proximálně na hlavní bronchus, se klasifikuje jako T1a.  

 

 

4      Měření energetické potřeby 

          Energetická potřeba organismu je součtem bazálního energetického výdeje (BEE), 

fyzické aktivity, termického efektu přijaté potravy a popřípadě přítomné nemoci, kdy 

energetické nároky organismu stoupají úměrně závaţnosti nemoci – úměrně velikosti 

stresu (Svačina, 2008).  

          Ke stanovení energetických potřeb vedle metod, které mají spíše výzkumný 

charakter (přímá kalorimetrie, uţití dvojitě značené vody), se pro praktické klinické účely 

pouţívá indirektní (nepřímá) kalorimetrie, popřípadě Fickova metoda. Indirektní 

kalorimetrie je nejpouţívanější technika jak u stabilizovaných tak kritických pacientů 

(Zadák, 2008).  

        Srovnáním reprodukovatelnosti měření spotřeby kyslíku za pouţití Fickovi metody a 

nepřímé kalorimetrie se zabývala studie v Austrálii. Pacienti byli měřeni během srdeční 

chirurgie a výsledky nabízejí statistický důkaz, ţe reprodukovatelnost měření příjmu 

kyslíku je klinicky nadřazená pomocí nepřímé kalorimetrie neţ s pouţitím Fickovi metody 

(Peyton et al., 2010).  

 

4.1    Indirektní kalorimetrie 

          Indirektní kalorimetrie (IC) je neinvazivní a velmi přesná metoda, jejíţ chyba je 

menší neţ 1 %. Má vysokou reprodukovatelnost a je povaţována za zlatý standard. Tato 

metoda umoţňuje odhad bazálního energetického výdeje (BEE) a klidového energetického 

výdeje (REE) a rovněţ umoţňuje identifikovat, který energetický substrát je převáţně 

metabolizován v určitém okamţiku (Volp et al., 2011).  
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          IC můţe být provedena buď metodou otevřeného nebo uzavřeného kruhu. Při 

metodě otevřeného kruhu dýchá pacient vzduch z okolního prostředí a měří se objem 

vydechovaného vzduchu. Metodou uzavřeného kruhu je pacient izolován od okolního 

vzduchu. V průběhu měření dýchá zcela pomocí uzavřeného systému. Pacient tedy  

vdechuje z rezervoáru čistý kyslík a vydechovaný oxid uhličitý je odstraňován. Sníţení 

objemu plynu v uzavřeném systému se vztahuje k rychlosti spotřeby kyslíku, z něhoţ se 

pak vypočítá rychlost metabolismu. Nejčastěji pouţívané systémy pro měření 

energetického výdeje vyuţívají metodu otevřeného kruhu (Skipper, 1998). 

 

4.1.1 Princip indirektní kalorimetrie  

          IC je zaloţena na měření spotřeby nutričních substrátů, která je vypočítávána ze 

spotřeby kyslíku (VO2) a výdeje oxidu uhličitého (VCO2). Oba plyny jsou vhodné 

k výpočtu, neboť spotřeba kyslíku a výdej oxidu uhličitého kvantitativně závisí na utilizaci 

nutričních substrátů (Andresová a Novák, 2004).  

         Výpočet VO2   a VCO 2 se tedy provádí měřením výměny plicních plynů, coţ je 

princip IC. Celkový průměrný denní energetický výdej v kcal se obvykle počítá pomocí 

upravené Weirovy rovnice z naměřených hodnot VO2 a VCO2. Weirova rovnice vyţaduje 

měření denní produkce močovinového dusíku (UN), který představuje metabolismus 

proteinů, jenţ se při analýze plynů neprojeví. Kromě toho se také naměřené hodnoty VO2  

a VCO2 pouţívají k výpočtu respiračního kvocientu (RQ), coţ je poměr VCO2 a VO2 

(Haugen et al., 2007; Forrette, 2005).  

           IC rovněţ vyuţívá konstantu pro metabolismus proteinů nebo močovinového 

dusíku. Výzkum ukázal, ţe u klinicky přijatelných údajů skutečné mnoţství UN ve 

srovnání s pouţitou konstantou nevyvolává majoritní chyby v hodnotě celkového 

energetického výdeje. Konstanta 12-18g / den se ukázala klinicky přijatelná (Headley, 

2003).  

         Součástí kalorimetru je plynový kolektor, který se přizpůsobí pacientovi, kanopa a 

systém, který měří objem a koncentraci kyslíku a oxidu uhličitého minutu po minutě. Přes 

jednosměrný ventil umístěný v kanopě, kalorimetr shromaţďuje a kvantifikuje objem a 

koncentraci vdechovaného kyslíku a vydechovaného oxidu uhličitého pacientem. 
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Energetický výdej se poté vypočte pomocí Weirovy rovnice a výsledky jsou zobrazeny 

pomocí  softwaru připojenému k systému (Volp et al., 2011).  

        Měření lze pouţít jak u spontánně dýchajícího pacienta, tak u pacienta při umělé 

plicní ventilaci. Při spontánní ventilaci pacient dýchá pomocí kanopy. Do ní je nasáván  

vzduch o známém konstantním mnoţství kyslíku. Při umělé plicní ventilaci je výdechová 

hadice spojena s mísící komorou přístroje. Směs plynů je ředěna konstantním proudem 

plynů z generátoru přístroje. Počítač poté stanoví spotřebu kyslíku z Haldanovy rovnice 

(Andresová a Novák, 2004). 

 

Tabulka 5. Normální hodnoty proměnných IC, základní termíny a symboly 

Zdroj: Forrette, 2005 

Proměnná Symbol Normální hodnoty * 

Spotřeba kyslíku VO2 250 ml/min (3,6 ml/min/kg IBW) 

Produkce oxidu 

Uhličitého 
VCO2 200 ml/min (2,9 ml/min/kg IBW) 

Respirační kvocient RQ 0,65 – 1,25 

Energetický výdej EE Závisí na podmínkách měření 

Bazální metabolismus BEE Neaplikovatelné 

Klidový energetický 

výdej 
REE 1800 – 2200 kcal/24 hod (25 – 30 kcal/kg) 

*představuje kriticky nemocné dospělé pacienty, hodnoty budou odlišné u traumatu, 

popálenin a sepse. 
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Obrázek 1. Schéma principu indirektní kalorimetrie  

 

Zdroj: Zadák, 2008 

 

Obrázek 2. Indirektní kalorimetrie – otevřený systém s mísící komorou 

 

 

Zdroj: Zadák, 2008 
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Obrázek 3. Indirektní kalorimetrie – měření pomocí kanopy  

 

Zdroj: Zadák, 2008 

 

4.2    Ustálený stav (Steady-state) 

          V průběhu měření klidového energetického výdeje (REE) metodou indirektní 

kalorimetrie je dosaţení ustáleného stavu (SS) nutné ke sníţení chyb a zajištění přesnosti 

měření. Ustálený stav je často definován jako 5 po sobě jdoucích minut (5 min SS), během 

kterých se liší spotřeba kyslíku a produkce oxidu uhličitého o ± 10%. Tato kritéria jsou 

však přísná a často obtíţně splnitelná.  

         Sníţení časového období ustáleného stavu nemá tak velký  vliv na přesnost měření 

energetického výdeje, jak ukázala studie, která se zaměřila na porovnání měření REE při 5 

– ti minutovém kritériu ustáleného stavu s kritériem na kratší dobu. Je více pravděpodobné, 

ţe pacienti snáze dosáhnout ustáleného stavu při kritériu na kratší období, a proto poskytují 

platné a pouţitelné výsledky. Při sníţení časového období ustáleného stavu  na 4 min byly 

tyto výsledky klinicky přijatelné. Při sníţení této periody na 3 min, mohly být tyto 

výsledky v jistých kontextech klinicky přijatelné (Reeves et al., 2004).  
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4.3    Monitoring indirektní kalorimetrie 

         Způsoby měření indirektní kalorimetrie jsou prováděny buď průběţně po několik 

hodin nebo dokonce dní, nebo mohou být provedeny intermitentně po kratší dobu. Vedou 

se diskuze o tom, která metoda je nejvhodnější u kriticky nemocných pacientů. Data 

shromaţďována po 24 hodin poskytují přesnější údaje o pacientově energetickém výdeji. 

Příčiny zvýšení energetického výdeje mohou být kolísání srdeční a plicní funkce, období 

stresu, důsledek různých činností, změny cirkadiánního rytmu. Častým technickým 

problémem je také kontinuální spojení mezi pacientem a přístrojem, zvláště u mechanicky 

ventilovaných pacientů. Zastánci intermitentní studie poukazují na to, ţe vhodně vybraná 

monitorovací doba za kontrolovatelných podmínek můţe poskytnout přesný „snímek“ 

pacientova celkového metabolického stavu.  

         Avšak výběr vhodné monitorovací doby, která odráţí „typické“ metabolické funkce 

je často velmi obtíţná v důsledku rychlých změn, které se vyskytují u pacientů ve 

stresových podmínkách nebo s kardiopulmonální poruchou. Pacienti jsou často pouze po 

krátkou dobu v ustáleném stavu a tyto změny musí být započteny při analýze dat. Skutečný 

sběr dat se můţe pohybovat mezi 5-15 minutami. Bez ohledu na způsob metody 

shromáţděná data jsou uloţena v počítači a připravena k analýze (Forrette, 2005). 

 

4.4    Omezení a technické problémy 

         U indirektní kalorimetrie se také setkáme s některými  technickými omezeními a 

problémy. Patří sem zejména: neschopnost dosáhnout a udrţet ustálený stav, vliv frakce 

inspirované hladiny kyslíku (FiO2) a netěsnost sytému. Rozhodující je samozřejmě jako u 

ostatních vysoce technicky vybavených zařízení kalibrace a řádně vyškolený personál 

(Forrette, 2005). 

        In vitro studie ukazuje, ţe chyba ve VO2 se výrazně zvýší při FiO2 > 60% (Haugen et 

al. 2007).  

        Co se týká netěsnosti systému je to častý problém. Neschopnost zachytit celý objem 

vydechovaného vzduchu má za následek chybu v měření. Je důleţité dbát na těsnost kolem 

všech obvodů. Častým zdrojem chyb jsou pacienti po chirurgických výkonech s gastrickou 

či abdominální incizí. Sběrné vaky a intestinální drény mohou také zapříčinit únik 

metabolicky vyprodukovaného oxidu uhličitého do okolního prostředí, coţ vede 
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k chybným hodnotám REE a RQ. Obdobné problémy byly také pozorovány u pacientů 

s kanylací hrudníku a bronchopleurální píštělí (Forrette, 2005).  

 

Tabulka 6.  Technické faktory, které snižují přesnost nepřímé kalorimetrie 

Zdroj: da Rocha et al., 2006 

 ▪ Mechanická ventilace s FiO2 ≥ 60  

 ▪ Hyper – hypoventilace  

 ▪ Netěsnost v systému odběru vzorků  

 ▪ Vlhkost v systému, který má vliv na analyzátor kyslíku 

 ▪ Kontinuální průtok systémem > 0L / min během výdechu  

 ▪ Neschopnost shromáţdit všechny vydechované plyny 

 ▪ Nestabilní inspirační FiO2 (>± 0.01) 

 ▪ Netěsnost u pacientů s kanelací hrudníku (neschopnost shromáţdit všechen vydechovaný plyn) 

 ▪ Bronchopleurální píštěl (neschopnost shromáţdit všechen vydechovaný plyn) 

 ▪ Doplňkový kyslík u spontánně dýchajících pacientů 

 ▪ Hemodialýza v průběhu měření 

 ▪ Chyby v kalibraci  

 

 

4.5    Využití IC 

         Při studiu energetického metabolismu je nutné navrhnout správnou strategii výţivy 

při mnoha klinických stavech, protoţe není moţné odhadnout jednotlivé energetické 

potřeby na základě standardních tabulek a rovnic. U kriticky nemocného pacienta je 

měření REE důleţité diagnostické stanovisko, protoţe umoţňuje detekci hyper- nebo 

hypometabolického stavu, který přímo souvisí s jednotlivou prognózou. Zejména u kriticky 

nemocných pacientů, kteří jsou obézní nebo trpí podvýţivou, nebo ti, kteří mají výrazně 

zničené orgány v důsledku pouţívání mnoha léků. 

          Ve srovnání s dospělými mají dospívající větší mnoţství energie z části kvůli 

samotnému růstu a z části kvůli aktivnějšímu tkáňovému metabolismu. Proto při péči o 

mladší jedince je třeba brát v úvahu větší sloţitost  jejich metabolismu. Starší lidé jsou 

obzvláště náchylní ke ztrátě svalové hmoty, mají predispozici k rozvoji kachexie a ke 

sníţení energetického metabolismu. Obecně, ale konkrétně v této situaci, při měření 

energetického výdeje bychom měli brát v úvahu sloţení těla, fyzickou aktivitu a příjem 

energie. Pouze integrovaná analýza všech těchto aspektů umoţňuje správnou diagnózu 
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energetické nerovnováhy, aby se vyhodnotily její příčiny a odhadly kvalitativní a 

kvantitativní potřeby energie. Opakované pouţití IC je tedy důleţité, aby se zabránilo 

škodlivému překrmování a incidenci nemoci v důsledku klinické výţivy (Battezzati, 

Vigano` 2001; da Rocha et al., 2006). 

 

4.6    Klinická aplikace IC 

        Aplikace indirektní kalorimetrie jako nástroj pro výzkum, diagnostiku a sledování 

vlivu terapie jsou prakticky neomezené. Všechny nemoci způsobené metabolickými 

změnami a změnami ve sloţení těla, znamenají nerovnováhu v energetickém metabolismu, 

který můţe být studován pomocí IC. Cirhóza jater, nádorová onemocnění, HIV infekce, 

zánětlivá onemocnění a podvýţiva jsou konkrétní příklady (Battezzati, Vigano`, 2001).  

        Indikace IC lze rozdělit na tři základní kategorie: a) klinické stavy, které významně 

mění REE, b) pacienti, kteří nedokáţou reagovat na předpokládanou adekvátní nutriční 

podporu a c) pacienti, za účelem charakterizace a doladění nutriční podpory na jednotce 

intenzivní péče (da Rocha et al, 2006).  

        Obecně lze říci, ţe IC je přínosem pro hodnocení pacientů, kteří jsou obézní, váţně 

podvyţivení, pod silnými sedativy pro lékařské účely. Pacienti po amputaci, pacienti se 

závaţným onemocněním štítné ţlázy nebo pacienti, kteří jak jiţ bylo zmíněno nereagují na 

nutriční podporu (Haugen et al., 2007).  

 

4.6.1 Výběr pacientů pro IC 

         Kaţdý, kdo má onemocnění či úraz, který by mohl ovlivnit metabolismus nebo 

kdokoli, u něhoţ je podezření, ţe by mohlo dojít ke změně metabolismu od normálního 

stavu, je potenciálním kandidátem na měření energetického výdeje indirektní kalorimetrií. 

V současné době by pacienti na jednotce intenzivní péče měli být prioritou. IC však 

nemusí být pouţitelná ve všech situacích v péči o pacienta. Jako je to například u pacientů, 

kteří vykazují široké výkyvy v srdečním a plicním výdeji. Také pacienti bezprostředně po 

operaci (méně neţ 24 hodin) a pacienti, kteří prodělali v nedávné době nějaká zranění nebo 

popáleniny jsou často nestabilní a nelze získat přesné informace o metabolickém obratu 

(Forrette, 2005; Skipper, 1998). 
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4.6.2 Podmínky měření IC 

          Při měření IC mohou nastat problémy. Přesnost testu závisí na stabilitě pacienta, 

zkušebních podmínkách, funkci přístrojů a případného vyrušení během měření. Během 

studie by v místnosti neměli být ţádné nepovolené osoby. Pacienti by neměli uţít ţádné 

povzbuzující či utlumující léky. Měli by spočívat v poloze na zádech (na posteli či křesle) 

po dobu delší neţ 30 minut před měřením, aby se zabránilo vlivu předchozích 

dobrovolných činností na REE. Dále by pacienti neměli provádět ţádné kosterní svalové 

aktivity např. pohyb končetin. 

          Důleţité je učinit opatření, aby nedošlo k přenosu infekčních chorob. Veškeré 

vybavení v kontaktu s kůţí pacienta, sekrety a vydechovaným vzduchem musí být 

sterilizováno nebo na jedno pouţití. Měření by se mělo provádět v klidném a 

termoneutrálním prostředí (Matarese, 1997). 

          Při intermitentní studii je důleţité vybrat dobu pro měření. Mezi základní podmínky 

při vlastním měření IC pro pacienta platí: pacient musí leţet v klidu na zádech, ale nesmí 

spát  během studie, měl by se nacházet v bdělém stavu se zavřenýma očima a měl by být 

nalačno tedy nejíst přibliţně 12 hodin před studií. Často je nutné měření opakovat, mělo by 

se provádět ve stejnou denní dobu jako předešlé měření, aby se zamezilo rušení 

jakýchkoliv denních vlivů na měření u těchto pacientů (Forrette, 2005). 

 

4.7    Vlastní měření IC a sběr dat 

          Po připojení pacienta ke kalorimetru jsou data ihned sbírána, zpravidla po dobu 5 

minut k získání základního záznamu. Při intermitentní studii se data sbírají přibliţně 15 

minut, poté můţe být zkouška ukončena, pacient se odpojí od ventilačního okruhu a data 

mohou být vyhodnocena. Mnoho kalorimetrů automaticky upozorní zkoušejícího na moţné 

chyby v měření  a veškeré odchylky od rovnováţného stavu.  

          Jak jiţ bylo uvedeno, často jsou nutná opakovaná měření, ta by měly být provedena 

přibliţně ve stejnou dobu jako studie předchozí. Pokud dojde ke změnám pacientovi 

nutriční podpory (typ či mnoţství poskytovaných kalorií) je nutný odstup od provedení 

nové studie nejméně 12 hodin (Forrette, 2005).  
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4.8    Parametry získané z IC 

          Cenným parametrem u kriticky nemocných pacientů je spotřeba kyslíku. Protoţe 

kyslík není skladován v těle, dochází při potřebě zvýšené poptávky ke kompenzační reakci, 

tedy k zvýšenému získávání kyslíku. Typické je, ţe při zvýšené poptávce kyslíku se zvýší i 

VO2. Pokud nelze zvýšit koncentraci kyslíku k zajištění poţadavků tkání, nastane 

kyslíkový dluh. Vzhledem k tomu, ţe neexistují ţádné zásoby kyslíku, tak okamţité změny 

VO2 ve tkáních odpovídají přímo naměřeným hodnotám z plic. Indirektní kalorimetrie tak 

poskytuje přímé stanovení změn VO2 ze změněných poţadavků, které slouţí jako 

ukazatelé kyslíkového dluhu. 

          Dalším parametrem měřeným plynovou analýzou je produkce oxidu uhličitého, 

jakoţto vedlejší produkt kyslíkového metabolismu. Měření VCO2 přesně odráţí objem 

produkovaného CO2 v průběhu času. Rovněţ toto měření odráţí alveolární ventilaci. 

Protoţe tělo a krev má velké zásoby CO2, tak změny v produkci CO2 z tkání se nemusí 

ihned promítnout do plicního měření. Pro pouţití VCO2 jako přímého odrazu 

metabolických změn je často nezbytný ustálený stav.  Tyto změny v alveolární ventilaci 

nastanou rychleji, pokud budou stabilní metabolické komponenty.  

          Respirační kvocient je parametrem, který poskytuje informace týkající se pacientovi 

celkové rovnováhy VO2 a VCO2. Tato hodnota je rovněţ ukazatelem vyuţití jednotlivých 

substrátů. Vzhledem k tomu, ţe komponenta VCO2 není tak dynamická jako VO2, činí tato 

souvislost RQ méně citlivé k rychlým změnám výměny plynů. Pokud jsou tělní zásoby 

CO2 stabilní, faktory, které sniţují nebo zvyšují metabolické poţadavky, přispívají 

k podobným změnám ve VO2 a VCO2 (Headley, 2003).  

          Měření klidového energetického výdeje indirektní kalorimetrií je jak jiţ bylo řečeno 

povaţováno za zlatý standard. A i kdyţ je tato metoda přesná, je také technicky náročná, 

zdlouhavá, zahrnuje pouţití drahého a specializovaného zařízení, které není všeobecně 

k dispozici. Přesto zůstává standardem a měla by být nedílnou součástí všech reţimů 

nutriční podpory, pokud je tedy k dispozici (Flancbaum et al., 1999). 
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4.9    Hodnocení BEE pomocí HB rovnice 

          Na základě indirektní kalorimetrie vyuţívající uzavřenou metodu vytvořili Haris a 

Benedikt rovnici, ze které je moţné vypočítat bazální energetickou potřebu jedince na 

základě pohlaví, věku, výšky a tělesné hmotnosti (Zadák, 2008). 

 

Muţi (v kcal/24 h): 

                          BEE = 66,473 + 13,7516 • W + 5,0033 • H – 6,755 • A 

Ţeny (v kcal/24 h): 

                          BEE = 655,0955 + 9,5634 • W + 1,8496 • H – 4,6756 • A 

 

H - výška v cm, W – váha v kg, A – věk 

 

          Dle praktických zkušeností tato propočtená hodnota relativně odpovídá bazálnímu 

metabolismu u normostenických dospělých jedinců bez jakékoliv patologie. Tuto rovnici 

nelze pouţít u lidí s nadváhou, obézních, gravidních a kojících ţen, dětí, u různých 

patologií, kdy propočet se zpravidla velmi liší od reálné hodnoty získané měřením BEE 

metodou IC (Hronek a Zadák, 2011). 

 

5      Klidový energetický výdej  

          Klidový energetický výdej (REE) je vyjádřen v jednotkách kcal za 24 hodin a 

přestavuje počet kalorií, které pacient spálí. Protoţe REE odráţí skutečnou rychlost 

metabolismu, pacientova strava můţe být upravena tak, aby se zajistilo správné mnoţství 

dodaných kalorií. Při krátkodobém hladovění dochází ke zvýšení REE z důvodu rozvoje 

katabolismu a tedy k mobilizaci ţivin (proteolýza, glukoneogeneze, ketogeneze). Naopak 

při déletrvajícím hladovění dochází k adaptaci organismu a tedy k poklesu energetického 

výdeje. U patologických stavů závisí REE na druhu a závaţnosti nemoci, na přítomnosti 

křečí nebo febrilií a na způsobu léčby. Významným faktorem je stav výţivy organismu na 

začátku nemoci a v jejím průběhu. Dále REE významně ovlivňuje jak řada léků, tak také i 
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klinické procedury a v neposlední řadě i hormonální stav organismu (Forrette, 2005; 

Svačina, 2008). 

          V současné době panuje široký názor, ţe zvýšený klidový energetický výdej je 

významným faktorem v rozvoji podvýţivy u pacientů s nádorovým onemocněním (Cao et 

al., 2010).   

 

 5.1    REE u nádorových pacientů 

          Zvýšený klidový energetický výdej souvisí se systémovou zánětlivou odpovědí, 

která vede k hypermetabolismu, coţ po dlouhou dobu progrese onemocnění můţe přispět 

k negativní energetické rovnováze, pokud není kompenzována zvýšením přívodu energie. 

Hypermetabolismus a zmenšený příjem energie vedou k anorexii, která můţe představovat 

začarovaný kruh v rozvoji podvýţivy (Bosaeus, 2008). 

        V klinických studiích klidový energetický výdej, který u běţného obyvatelstva 

odpovídá zhruba 70% z celkového energetického výdeje, se značně liší u různých skupin 

pacientů s rakovinou. V některých studiích je REE zvýšen, zatímco v jiných je normální 

nebo naopak sníţen. Některé z těchto metabolických rozdílů se týkají typu nádoru. 

Například pacienti s rakovinou slinivky a plic mají obecně zvýšený REE, zatímco jiní jako 

např. pacienti s rakovinou tlustého střeva nemají REE zvýšený.  

         V průběţných studiích u krys bylo zjištěno, ţe energetický výdej se mění 

v souvislosti s časem. S počáteční hypermatabolickou fází, po které následuje období 

normálního energetického výdeje a pre-terminální fází hypometabolickou. Pokud je tomu i 

u lidí, tak některé velké rozdíly u REE pozorovány v klinických studiích se mohou týkat 

právě fází nemoci.  

          Není jasné, jak přesně nádory ovlivňují REE, ačkoli studie naznačují, ţe to můţe být 

přes upregulaci separaci proteinů, rodina mitochondriálních membránových proteinů, které 

mohou zvýšit termogenezi a energetický výdej (Gordon et al., 2005). 

          Klidový energetický výdej byl v této studii měřen u 200 onkologických pacientů (77 

muţů a 123 ţen). Pacienti měli nádory původu gastrointestinálního, gynekologického, 

močového a pohlavního ústrojí, děloţního čípku a tlustého střeva, nádory mozku, jazyka, 

prsu, hrtanu, mandle a dále zahrnovala studie pacienty s leukémií a  lymfomy. Třicet tři 

procent (n=66)  pacientů bylo hypometabolických, 41 % (n=88) bylo normometabolických 
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a 26 % (n=52) pacientů bylo hypermetabolických. Onkologičtí pacienti vykazovali 

významné odchylky v energetickém metabolismu. Doba trvání nemoci můţe být také 

důleţitým faktorem v energetickém metabolismu, protoţe pacienti s nejkratší dobou 

nemoci byli normometaboličtí, zatímco pacienti s delším trváním onemocnění byli 

hypermetaboličtí (Knox et al., 1983).  

          Klidový energetický výdej byl zkoumán u pacientů s rakovinou slinivky a jejich 

kontrolní skupinou. Studii podstoupilo 21 pacientů a 16 zdravých jedinců. REE byl 

významně vyšší u pacientů karcinomem pankreatu. Po převedení REE na celkovou 

tělesnou hmotnost byl vyšší o 33 %, na hmotnost tuku prosté tkáně vyšší o 28 % a po 

převedení REE na tělesnou buněčnou hmotu byl vyšší o 37 %. Hodnotil se také vliv 

zánětlivé odpovědi. REE u pacientů  se zhoubným nádorem pankreatu bez pozitivní akutní 

fáze, i kdyţ méně neţ u pacientů s pozitivní odpovědí, byl významně vyšší neţ u zdravých 

jedinců. Studie naznačuje, ţe zánětlivá odpověď přispívá k významnému 

hypermetabolismu u pacientů s rakovinou slinivky (Falconer et al., 1994). 

          Energetickou bilancí u pacientek s karcinomem prsu léčených adjuvantní 

chemoterapií se zabývala studie Harvie et. al. Byla to první studie porovnávající REE u 

pacientek podstupující chemoterapii a zdravými ţenami. REE byl měřen před samotnou 

chemoterapií, v její polovině, okamţitě po ukončení, po třech měsících a jeden rok po 

chemoterapii. Celkově byl REE vyšší u nádorových ţen ve srovnání se zdravými ţenami. 

Zvýšená úzkost, která je v poslední době diagnostikována u těchto ţen, můţe způsobit 

vyšší hodnoty REE v důsledku stimulace sympatického nervového systému. V polovině 

chemoterapie došlo ke sníţení REE o 390 kJ, v průběhu druhé poloviny se zdálo mírné 

zvýšení, ale okamţitě po ukončení zůstal REE niţší o 151 kJ a po třech měsících byl REE 

niţší o 183 kJ neţ před chemoterapií. Po roce se hodnota REE vrátila na hodnotu před 

chemoterapií (Harvie et al., 2004).  

          Změnami klidového energetického výdeje u pacientů s rakovinou krku a hlavy 

v průběhu chemoradioterapie se zabývala tato studie. Studie se zúčastnilo 18 pacientů (15 

muţů a 3 ţeny). Porovnávaly se hodnoty REE měřené IC a pomocí HB rovnicemi. Během 

terapie docházelo ke změnám REE. Tyto změny byly také ve srovnání s pouţitými 

metodami. REE měřen podle HB vzorce se postupně sniţoval zatímco, REE měřen IC se 

výrazně změnil v průběhu terapie. REE byl vyšší před zahájením léčby, na konci léčby a 2 

týdny po léčbě. Indirektní kalorimetrie je tedy vhodnější metodou pro měření těchto 

pacientů podstupujících chemoradioterapii (García-Peris et al., 2005). 
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          Cílem této studie bylo srovnání REE u nádorových pacientů podstupující 

protinádorovou terapii se zdravými jedinci. Studii podstoupilo 15 onkologických pacientů 

(zahrnujících rakovinu plic, rakovinu gastrointestinálního traktu, močového měchýře, 

děloţního čípku a testikulární nádory) a 17 zdravých jedinců. Tato studie zjistila celkový 

nárůst o 10 % REE u onkologických pacientů, kteří dostávali protinádorovou léčbu ve 

srovnání se zdravými jedinci. Společné  doporučení je zvýšení o 30 % REE u 

onkologických pacientů. REE u onkologických pacientů, kteří podstoupili protinádorovou 

terapii se tedy nezdá být tak vysoká jak se všeobecně myslelo (Reeves et al., 2006). 

 

5.2    REE u pacientů s plicním nádorem  

          Studie publikovaná v roce 1986 neprokázala zvýšený klidový energetický výdej u 

nádorových pacientů. V této studii byli měřeni pacienti s kolorektálním, ţaludečním, a 

nemalobuněčným karcinomem plic. Nebyly zjištěny ţádné rozdíly v REE mezi těmito 

různými nádory. Tato studie tedy nepotvrdila zvýšený REE u těchto nádorových pacientů. 

Nicméně, bronchiální novotvary ukázaly trend k mírnému zvýšení energetického výdeje. 

Neprokázalo se ale, ţe by to bylo statisticky významné (Hansell et al., 1986). 

          Klidový energetický výdej u pacientů s rakovinou plic byl také srovnáván s pacienty 

s rakovinou ţaludku a kolorektálním karcinomem. Třicet nově detekovaných pacientů 

s nemalobuněčným karcinomem plic bylo zahrnuto do této studie (27 muţů a 3 ţeny) a 

celkem 104 pacientů s kolorektálním a ţaludečním karcinomem. REE (% predikovaných 

z HB) ukázal významné zvýšení o 20 % u pacientů s rakovinou plic. Šedesát procent 

pacientů s karcinomem plic bylo hypermetabolických. REE po převedení na hmotnost tuku 

prosté tkáně (FFM-fat free mass) byl také významně zvýšen u pacientů s plicním tumorem 

ve srovnání s kolorektálním a ţaludečním nádorem (33,1 ± 4,1 versus 29,2 ± 4,3 kcal/kg 

FFM). Celkově bylo také mnohem víc hypermetabolických pacientů u rakoviny plic 

(Fredrix et al., 1991).  

          Analýza energetické bilance u nemocných s rakovinou plic rovněţ potvrdila zvýšený 

klidový energetický výdej u těchto pacientů. Sto nově detekovaných pacientů (z toho 82 

muţů a 18 ţen ve věku 65 ± 9 let) s rakovinou plic bylo zahrnuto do studie v průběhu roku 

1992-1993. Skupina zahrnovala 17 pacientů s malobuněčným a 83 pacientů 

s nemalobuněčným karcinomem plic. Pacienti byli také rozděleni podle lokalizace nádoru: 

centrální (n=68) versus periferní (n=32). Centrální nádor byl definován jako endoskopicky 
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viditelný nádor. Pacienti s centrální lokalizací měli vyšší REE (% předikovaných z HB) 

neţ pacienti s lokalizací periferní (121 ± 13 % oproti 110 ± 10%) a rovněţ vyšší po 

převedení REE na hmotnost tuku prosté tkáně (FFM-fat free mass). Tyto hodnoty byly u 

centrální lokalizace nádoru 33,8 ± 4,5 (kcal/FFM) a u periferní lokalizace nádoru 32,0 ± 

2,7 (kcal/FFM). Také pacienti s centrální lokalizací nádoru měli vyšší hladinu C-

reaktivního proteinu ve srovnání s pacienty s lokalizací periferní. 

          Poté, byli pacienti s centrálním tumorem rozděleni podle histologie na SCLC versus 

NSCLC. REE upravený na FFM byl významně vyšší u skupiny pacientů s SCLC (36,4 ± 

4,1 versus 32,9 ± 4,4 kcal/kg FFM (Staal-van den Brekel et al., 1994). 

          Zvýšený klidový energetický výdej byl potvrzen u pacientů s plicní rakovinou  

v porovnání se zdravými jedinci ve studii porovnávající jejich metabolismus. Srovnával se 

také metabolismus u pacientů s malobuněčným a nemalobuněčným plicním nádorem. REE 

byl upraven na hmotnost tuku prosté tkáně (FFM-fat free mass). Kde se ukázalo, ţe 

pacienti s malobuněčným plicním nádorem mají vyšší REE neţ pacienti s 

nemalobuněčným nádorem plic. Výsledná hodnota REE převedeného na FFM u pacientů 

s malobuněčným nádorem byla v průměru 1925 kcal/den, u pacientů s nemalobuněřným 

nádorem byla průměrná hodnota 1789 kcal/den a u kontrolní skupiny tato hodnota byla 

1643 kcal/den (Staal-van den Brekel et al., 1997). 

          U pacientů s nemalobuněčným karcinomem plic, kteří mají zvýšený REE se ukázalo, 

ţe po kurativní resekci nádoru vykazují zlepšení energetické bilance způsobenou jak 

poklesem REE, tak zvýšením energetického příjmu. Jak ukázala studie zvýšený 

energetický výdej se vrátí do normálních hodnot do třech měsíců po kurativní operaci 

(Fredrix et al., 1997). 

          Rovněţ studie provedená Jatoi et al. potvrdila zvýšený klidový energetický výdej u 

pacientů s nemetastazujícím nemalobuněčným karcinomem plic (stadium IA aţ IIIB). Po 

úpravě REE na aktivní tělesnou hmotu (LBM-lean body mass) a tělesnou buněčnou hmotu 

(BCM-body cell mass) došlo k statisticky významnému rozdílu v REE mezi pacienty 

s rakovinou a jejich kontrolní skupinou. Výsledné hodnoty jsou vyjádřeny - průměrný 

rozdíl ± standardní chyba od průměru: 140 ± 35 kcal/den po úpravě REE na LBM a 173 ± 

65 kcal/den po úpravě REE na BCM  (Jatoi et al. 2001). 

          Cílem jedné studie bylo zjistit jaký vzájemný vztah je mezi zánětlivou odpovědí a 

klidovým energetickým výdejem u muţů s nemalobuněčným karcinomem plic. Výsledky 
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této studie potvrzují, ţe zánětlivá odpověď má dopad na zvýšení klidového energetického 

výdeje u pacientů s NSCLC (Scott et al., 2001). 

          Další studie zkoumala změny ve sloţení těla u muţů a ţen s NSCLC podstupující 

chemoterapii. Měření tělesné hmotnosti, sloţení těla a energetické bilance (klidový 

energetický výdej a příjem energie) podstoupilo 15 muţů a 6 ţen před a po chemoterapii. 

Výsledky ukázaly, ţe u muţů došlo ke sníţení klidového energetického výdeje v průběhu 

chemoterapie, zatímco u ţen nebyl REE ovlivněn v průběhu chemoterapie. Výsledné 

hodnoty REE (% predikovaných z HB) u muţů v průběhu chemoterapie se sníţily z 113.2 

± 15,9 na 105,1 ± 10,1 %. Hodnoty REE u ţen byly zachovány z 104,2 ± 17,1 na 104,6 ± 

16,8 % (Harvie et al., 2003).  

          Cílem studie Harvi et al. 2005 bylo zjistit  jak se změní energetická bilance u 

pacientů s NSCLC v průběhu chemoterapie. Celkově měli pacienti s NSCLC významně 

vyšší REE (% predikovaných z HB) ve srovnání se zdravými jedinci (112 ± 17 % u 

pacientů s rakovinou oproti kontrolní skupině 97,5 ± 10,4 %). Nebyly zjištěny ţádné 

významné změny u REE v průběhu chemoterapie. Jiné studie byly spojeny s poklesem 

REE v průběhu chemoterapie, důvody pro různorodé reakce mezi pacienty v současné 

studii jsou nejasné. Některé rozdíly mohou souviset z části kvůli pohlavním efektům 

(Harvie et al., 2003). Tyto pohlavní rozdíly, ale tato analýza není schopna určit (Harvie et 

al., 2005).  

 

5.3    Výpočet klidového energetického výdeje  

5.3.1 REE (kcal/d) 

          Výpočet energetické potřeby z hodnot VO2 a VCO2 za pouţití indirektní 

kalorimetrie vychází z Weirovy rovnice. Spotřeba kyslíku a výdej oxidu uhličitého jsou 

proporcionální k energetickému výdeji. Odpad dusíku močí je ukazatel oxidace 

aminokyselin.  

 

          Weirova rovnice: 

                        REE = VO2 • (3,94) + VCO2 • (1,11) – UN • (2,17) 
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          VO2 – spotřeba kyslíku [l/den] 

          VCO2 – produkce oxidu uhličitého [l/den] 

          UN – odpad dusíku v moči [g/den] 

          Faktor 2,17 vyjadřuje neúplnou oxidaci proteinů in vivo (Zadák, 2008). 

 

          Nejmodernější indirektní kalorimetry mají software pro výpočet energetického 

výdeje a utilizaci substrátů naprogramovaný na rovnice, které uvedené parametry 

vyhodnocují v závislosti na hodnotách RQ a NRQ a tak podstatnou měrou zpřesňují 

výsledky měření.  

Klidový energetický výdej se vypočítá na základě následujících vztahů: 

 

Je-li NRQ < 0,706 

          REE = ((4360 • VO2) + (450 • VCO2)) • 1,44 – 1,57 • UN 

Je-li NRQ < 1,0 

         REE = ((3940 • VO2) + (1106 • VCO2)) • 1,44 – 2,17 • UN  

Je-li NRQ > 1,0 

         REE = ((3818 • VO2) + (1223 • VCO2)) • 1,44 – 1,994 • UN  

 

Není-li moţné stanovit hodnotu odpadního dusíku, pouţívají se tyto vztahy: 

Je-li RQ < 0,706 

          REE = ((4200 • VO2) + (494 • VCO2)) • 1,44 

Je-li RQ < 1,0  

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

Je-li RQ > 1,0 

          REE = ((3677 • VO2) + (1342 • VCO2)) • 1,44 
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Respirační kvocient RQ je matematickým vyjádřením podílu vydechovaného oxidu 

uhličitého a vdechovaného kyslíku:  

                                  

 

         Vzhledem k neúplnému metabolismu proteinů se výměna plynů koriguje na mnoţství 

metabolizovaných proteinů a získá se tzv. nebílkovinný RQ (NRQ). Vychází se ze 

známého předpokladu, ţe 1g dusíku v moči představuje oxidaci 6,25g bílkovin za spotřeby 

5,921 l O2 za uvolnění 4,75 l CO2.  

Výpočet: 

 

 

 

VO2 – spotřeba kyslíku [l/den] 

VCO2- produkce oxidu uhličitého [l/den] 

UN – odpad dusíku v moči [g/den] 

(Hronek a Zadák, 2011) 

 

5.3.2 REE (kJ/d) 

          Klidový energetický výdej v kJ za den můţeme přepočítat z jiţ zjištěné energie 

v kcal za den. 

          K převodu kcal na kJ se používá rovnice: 1 kcal = 4,1868 kJ 

 

5.3.3 REE-HB (kcal/d) 

          Pojetí REE-HB představuje predikovaný klidový energetický výdej vypočtený podle 

Harris-Benedictovy rovnice vyjádřený v kcal za den. 
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5.3.4 REE (%) 

          Klidový energetický výdej vyjádřený v procentech představuje procentní vyjádření 

naměřeného REE k hodnotě získané z Harris-Benedictovy rovnice. 

 

          REE [%] = REE / BEE • 100 

REE – klidový energetický výdej dle indirektní kalorimetrie [kcal/d] 

BEE – bazální energetický výdej dle Harris-Benedictovy rovnice  

 

5.3.5 REE/kg a REE/BSA 

         Klidový energetický výdej vztaţený na jednotku povrchu těla (kcal/m
2
/d) a tělesné 

hmotnosti (kcal/kg/d) je také tabelovaným parametrem. Pro muţe je stanovena hodnota 

energie dle povrchu těla na 167 kJ/m
2
/h (40 kcal/m

2
/h) a pro ţenu 150 kJ/m

2
/h (36 

kcal/m
2
/h) (Holeček, 2006; Musil, 2002). 
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Experimentální část 

 

6 Hodnocení výsledků klidového energetického výdeje u 

pacientů s pokročilým bronchogenním karcinomem 

 

6.1    Získávání dat a charakteristické znaky zkoumaných skupin 

          Vlastní měření klidového energetického výdeje u pacientů s pokročilým 

bronchogenním karcinomem proběhlo ve Fakultní nemocnici v Hradci Králové na oddělení 

Centrum pro výzkum a vývoj pod vedením PharmDr. Miloslava Hronka, Ph.D. 

          Celkem bylo vyšetřeno 10 pacientů s nemalobuněčným bronchogenním karcinomem 

(III. a IV. stadium) z toho 7 muţů a 3 ţeny. Dva muţi během studie zemřeli. Studie 

probíhala v časovém období od prosince 2009 aţ září 2011. U kaţdého pacienta byla 

provedena 3 měření: V1. měření bylo vstupní vyšetření před 1. cyklem chemoterapie (0. 

den), V2. měření bylo provedeno před 3. cyklem chemoterapie (po 6 týdnech) a V3. bylo 

výstupní měření 3-4 týdny po posledním 4. cyklu chemoterapie (za 12 týdnů).  

          Měření probíhala v ranních hodinách v intervalu od 7 do 10 hodin. Pacienti byli po 

dvanáctihodinovém lačnění. Celé vyšetření trvalo zhruba hodinu a zahrnovalo: indirektní 

kalorimetrii, měření krevního tlaku, antropometrii, bioimpedanci, dynamometrii a 

spirometrii. V této diplomové práci je vyhodnocena indirektní kalorimetrie.  

          Charakteristika pacientů je uvedena v tabulce 7. Pro pacienty muţského pohlaví jsou 

v průměru charakteristické tyto údaje: věk činil 64 let ± 9,5 let (nejmladší 52 let, nejstarší 

75 let), tělesná hmotnost při prvním vyšetření 76,4 kg ± 10, 94 kg (min. 63,8 kg, max. 

93,3), při druhém vyšetření se průměrná hmotnost významně nezměnila 75,8 kg ± 13,19 kg 

(min. 57,6 kg, max. 94,1 kg), průměrná hmotnost při třetím vyšetření byla zvýšena oproti 

1. i 2. měření – 81,6 kg ± 13,43 kg (min.65,9 kg, max. 96,7 kg), tělesná výška byla 176,2 

cm ± 7,04 cm (min. 168 cm, max. 187,8 cm).  

         Statistický vzorek u ţen byl poměrně malý. Byly vyšetřeny celkem jen 3 ţeny, pro 

něţ platí tyto průměrné charakteristické údaje: věk 64 let ± 2 roky (nejmladší 62let, 

nejstarší 66 let), tělesná hmotnost při prvním vyšetření 61,7 kg ± 3,9 kg (min.57,2 kg, max. 

64,1), při druhém vyšetření se hmotnost mírně zvýšila 63,9 kg ± 4,46 kg (min. 58,8 kg, 
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max. 67,2 kg) a při třetím vyšetření se významně nezměnila oproti 2.vyšetření 63,3 kg ± 

6,05 kg (min. 56,5 kg, max. 68 kg), tělesná výška byla 153,9 cm ± 1,03 cm (min. 153 cm, 

max. 155cm). 

 

Tabulka 7. Charakteristika pacientů  

Pacient Pohlaví Věk (rok) Výška (cm) Hmotnost (kg) 

1 M 53 180,00 66,90 

2 M 74 168,30 63,80 

3 M 64 173,00 77,00 

4 M 75 168,00 84,30 

5 M 62 178,10 93,30 

6 F 66 155,00 63,80 

7 F 64 153,00 57,20 

8 M 52 187,80 67,10 

9 M 71 178,40 82,30 

10 F 62 153,60 64,10 

M-muž, F-žena 

 

6.2    Metodika indirektní kalorimetrie 

          Sběr dat u skupiny pacientů s pokročilým bronchogenním karcinomem probíhal 

přístrojem indirektní kalorimetrie (Vmax Serie, V6200 Autobox, SensorMedics 

Corporation, Kalifornia, USA), jenţ predikuje klidový energetický výdej pomocí Weirovy 

rovnice. Tato rovnice i princip indirektní kalorimetrie jsou podrobně popsány v rámci třetí 

a čtvrté kapitoly této práce.  

          Před začátkem samotného měření musí být přístroj zapnut minimálně 30 minut a 

nakalibrován, aby byla zajištěna správnost měření. V tomto mezidobí se u pacientů měřila 

jejich tělesná hmotnost a tělesná výška. Tělesná hmotnost i výška jsou důleţité parametry 

pro přesnou predikci klidového energetického výdeje. Tyto hodnoty spolu s hodnotou věku 

vyuţívá HB rovnice (viz kapitola 4.9). 

          Velmi významné jsou podmínky a také technické problémy, za kterých probíhá 

vlastní měření REE (viz kapitola 4.4 a 4.6.2). Základní pro pacienta je, ţe musí být před 

měřením nejméně 30 minut v tělesném a duševním klidu, nalačno (poslední jídlo 12 hodin 

před vyšetřením) a v bdělém stavu (zavřené oči), okolní teplota by měla být v rozmezí od + 

20 ºC do + 25 ºC.  
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          Po nakalibrování kalorimetru proběhlo vlastní měření, které trvalo cca 15 minut. 

Toto časové rozmezí je dostačující pro získání údajů pro vyhodnocení REE. Měření 

spotřeby kyslíku a výdeje oxidu uhličitého probíhalo pod kanopou, neboť všichni pacienti 

byli spontánně ventilující.  

          Dále jsou vyhodnoceny i hodnoty utilizace jednotlivých substrátů v kcal/den, v g/den 

a v %. Pro zjištění hodnot utilizace substrátů je důleţitým podkladem hodnota celkového 

odpadu dusíku během 24 hodin. Kaţdý pacient si tedy musel sbírat celodenní moč.  

 

6.3    Výsledky 

          V této následující části mé diplomové práce budou specifikovány dosaţené výsledky 

měření na oddělení Centrum pro výzkum a vývoj ve FN HK.  

          Všechny výsledné hodnoty byly statisticky zpracovány pomocí programu GraphPad 

Prism 5. Naměřené údaje byly vyhodnoceny pomocí deskriptivní statistiky, korelace a 

One-way ANOVA testu. Získané výsledky jsem rozdělila na tři hlavní části, podle výše 

uvedeného statistického typu zpracování dat. 

 

6.3.1 Deskriptivní statistika 

          Tabulky s daty přestavují deskripci naměřených výsledků. V levém sloupci tabulky 

jsou popsány statistické veličiny, jenţ jsou v příslušných řádcích zapsány pro zkoumané 

parametry. V tabulce jsou zaznamenány tyto statistické údaje – počet pacientů, minimum, 

25% percentil, medián, 75% percentil, maximum, průměr, směrodatná odchylka (SD), 

výběrová směrodatná odchylka (SE), interval spolehlivosti (CI) a koeficient variace.  

           První ze souhrnných tabulek (tabulka 8, 9 a 10) charakterizuje základní údaje o 

pacientech (věk, hmotnost, výška, BMI, BSA).  
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Tabulka 8. Výsledky – základní údaje pacientů – 1. vyšetření 

1. vyšetření 

 Věk 

(rok) 

Hmotnost 

(kg) 

Výška 

(cm) 

BSA 

(m
2
) 

BMI 

Počet pacientů 10 10 10 10 10 

 

Minimum 52 57,2 153 1,539 19,03 

25% Percentil 59,75 63,8 154,7 1,625 22,06 

Medián 64 67 170,7 1,879 25,79 

75% Percentil 71,75 82,8 178,8 1,958 27,73 

Maximum 75 93,3 187,8 2,115 29,87 

 

Průměr 64,3 71,98 169,5 1,825 25,12 

SD 7,79 11,56 12,25 0,1882 3,536 

SE 2,463 3,655 3,872 0,05952 1,118 

 

Dolní hodnota 95%CI 58,73 63,71 160,8 1,69 22,59 

Horní hodnota 95% CI 69,87 80,25 178,3 1,959 27,65 

 

Koeficient Variace 12,11% 16,06% 7,22% 10,32% 14,07% 

 

Tabulka 9. Výsledky – základní údaje pacientů – 2. vyšetření 

2. vyšetření 

 Věk 

(rok) 

Hmotnost 

(kg) 

Výška 

(cm) 

BSA 

(m
2
) 

BMI 

Počet pacientů 10 10 10 10 10 

 

Minimum 52 57,6 153 1,557 19,54 

25% Percentil 59,75 63,08 154,7 1,651 20 

Medián 64 68,05 171,2 1,833 27,13 

75% Percentil 71,75 82,68 178,9 1,977 28,14 

Maximum 75 94,1 187,8 2,123 29,63 

 

Průměr 64,3 72,25 169,5 1,826 25,26 

SD 7,79 12,4 12,3 0,194 3,928 

SE 2,463 3,922 3,891 0,06134 1,242 

 

Dolní hodnota 95%CI 58,73 63,38 160,6 1,687 22,45 

Horní hodnota 95% CI 69,87 81,12 178,3 1,965 28,07 

 

Koeficient Variace 12,11% 17,16% 7,26% 10,62% 15,55% 
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Tabulka 10. Výsledky – základní údaje pacientů – 3. vyšetření 

3. vyšetření 

 Věk 

(rok) 

Hmotnost 

(kg) 

Výška 

(cm) 

BSA 

(m
2
) 

BMI 

Počet pacientů 8 8 8 7 7 

 

Minimum 52 56,5 153 1,531 19,76 

25% Percentil 55,25 65,6 154 1,645 20,34 

Medián 63 68,85 175,6 1,942 27,26 

75% Percentil 65,75 89,68 179,6 2,101 28,78 

Maximum 71 96,7 187,8 2,148 30,45 

 

Průměr 61,88 74,73 169,9 1,884 25,54 

SD 6,446 14,23 13,87 0,2285 4,207 

SE 2,279 5,031 4,903 0,08636 1,59 

 

Dolní hodnota 95%CI 56,49 62,83 158,3 1,672 21,65 

Horní hodnota 95% CI 67,26 86,62 181,5 2,095 29,43 

 

Koeficient Variace 10,42% 19,04% 8,16% 12,13% 16,47% 

 

          Následující hodnoty v tabulkách jako jsou tělesná výška a věk se za sledovanou 

dobu neměnily. Nejmladší pacient měl 52 let, zatímco nejstarší měl 75 let. Průměrný věk 

pacientů byl 64,3 let ± 7,79 let. 

          Výška pacientů byla dalším vyhodnocovaným parametrem. Nejmenší pacient měřil 

153 cm a nejvyšší 187,8 cm. Průměrná výška pacientů byla 169,5 cm ± 12,3 cm. 

          Tělesná hmotnost byl parametr, který se během cytostatické léčby měnil. Z prvního 

měření činila průměrná hmotnost 71,98 kg ± 11,56 kg, při druhém měření byla průměrná 

hmotnost 72,25 kg ± 12,4 kg. Dá se říct, ţe se hmotnost při druhém měření výrazně 

nezměnila oproti prvnímu měření. Průměrná hmotnost při třetím vyšetření byla 74,73 kg ± 

14,23 kg. Na konci léčby tedy došlo k mírnému zvýšení celkové tělesné hmotnosti 

pacientů. Interval spolehlivosti byl 63,71 – 80,25 (1. vyšetření), 63,38 – 81,12 (2. 

vyšetření) a 62,83 – 86,62 (3. vyšetření). 

          Hodnoty BSA a BMI se stejně jako hmotnost během léčby mírně zvýšily.   

          BSA u prvního měření mělo průměr 1,825 m
2
 ± 0,1882 m

2
 (min. 1,539 m

2
, max. 

2,115 m
2
). Průměrné hodnoty u druhého měření byly 1,826 m

2
 ± 0,194 m

2
 (min.1,557 m

2
, 

max. 2,123 m
2
). Třetí měření přineslo tyto průměrné hodnoty 1,884 cm

2
 ± 0,2285 cm

2
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(min. 1,531 cm
2
, max. 2,148 cm

2
). Interval spolehlivosti činil 1,69 – 1,959 (1. vyšetření), 

1,687 – 1,965 (2. vyšetření) a 1,672 – 2,095 (3.vyšetření). 

         Hodnoty BMI při prvním vyšetření činily v průměru 25,12 ± 3,536 (min. 19,09, 

max.29,87). Při druhém měření byly hodnoty následující 25,26 ± 3,928 (min. 19,54, max. 

29,63) a průměrné hodnoty třetího měření byly 25,54 ± 4,207 (min. 19,76, max. 30,45).  

         Následující tabulky (11,12,13) zahrnují údaje týkající se základních parametrů 

biochemie moči.  

 

Tabulka 11. Výsledky – biochemie moči – 1. vyšetření 

1. vyšetření 

 Objem moči 

za 24 hod 

(ml) 

Urea v moči 

(mmol/l) 

Urea v moči 

za 24 hod 

(mmol/l) 

Odpad N v moči 

za 24 hod (g/d) 

Počet pacientů 10 10 10 10 

 

Minimum 500 117 113,5 3,814 

25% Percentil 1775 128 237 7,963 

Medián 2000 162 338,4 11,37 

75% Percentil 2525 233 390,7 13,13 

Maximum 3000 255 602,4 20,24 

 

Průměr 2010 175,4 332,6 11,18 

SD 750,5 53,39 131,5 4,419 

SE 237,3 16,88 41,59 1,397 

 

Dolní hodnota 95% CI 1473 137,2 238,5 8,015 

Horní hodnota 95% CI 2547 213,6 426,7 14,34 

 

Koeficient variace 37,34% 30,44% 39,54% 39,54% 
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Tabulka 12. Výsledky – biochemie moči – 2. vyšetření 

2. vyšetření 

 Objem moči 

za 24 hod 

(ml) 

Urea v moči 

(mmol/l) 

Urea v moči 

za 24 hod 

(mmol/l) 

Odpad N v moči 

za 24 hod (g/d) 

Počet pacientů 10 10 10 10 

 

Minimum 450 91 137,3 4,612 

25% Percentil 1675 107,5 210,5 7,072 

Medián 2000 137 250 8,4 

75% Percentil 2263 214,8 338,9 11,39 

Maximum 2900 305 466,9 15,69 

 

Průměr 1870 163,4 273,1 9,177 

SD 684,4 69,53 103,9 3,491 

SE 216,4 21,99 32,86 1,104 

 

Dolní hodnota 95% CI 1380 113,7 198,8 6,679 

Horní hodnota 95% CI 2360 213,1 347,4 11,67 

 

Koeficient variace 36,60% 42,55% 38,05% 38,05% 

 

Tabulka 13. Výsledky – biochemie moči – 3. vyšetření 

3. vyšetření 

 Objem moči 

za 24 hod 

(ml) 

Urea v moči 

(mmol/l) 

Urea v moči 

za 24 hod 

(mmol/l) 

Odpad N v moči 

za 24 hod (g/d) 

Počet pacientů 8 8 8 8 

 

Minimum 1000 105 185 6,216 

25% Percentil 1625 119,5 234,2 7,869 

Medián 2000 151,5 341,4 11,47 

75% Percentil 2675 202,3 399,1 13,41 

Maximum 2700 293 439,5 14,77 

 

Průměr 2063 167 323,6 10,87 

SD 604,6 62,64 89,2 2,997 

SE 213,8 22,15 31,54 1,06 

 

Dolní hodnota 95% CI 1557 114,6 249 8,366 

Horní hodnota 95% CI 2568 219,4 398,1 13,38 

 

Koeficient variace 29,31% 37,51% 27,57% 27,57% 
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          Denní objem moči je ovlivněn příjmem tekutin a stravy. Fyziologické rozmezí 

průměrného výdeje moči je u dospělého člověka 500 – 2500 ml za 24 hodin. Naši pacienti 

dosáhli v průměru tohoto fyziologického rozmezí u všech třech vyšetření. Průměrné 

hodnoty u 1. měření byly 2010 ml ± 750,5 ml (min. 500 ml, max. 3000ml). Průměrné 

hodnoty u 2. měření byly 1870 ml ± 684,4 ml (min. 450 ml, max. 2900 ml) a u 3.měření 

byly průměrné hodnoty 2063 ml ± 604,6 ml (min. 1000 ml, max. 2700 ml).  

        Průměrná  koncentrace urey v moči (mmol/l) dosahovala u 1. měření hodnot 175,4 

mmol/l  ± 53,39 mmol/l (min. 117 mmol/l, max. 225 mmol/l). U druhého měření došlo ke 

sníţení průměrné hodnoty od 1. měření na hodnoty 163, 4 mmol/l  ± 69,53 mmol/l (min. 

91 mmol/l, max. 305 mmol/l). Třetí měření přineslo mírné zvýšení od 2. měření na tyto 

průměrné hodnoty 167 mmol/l ± 62,64 mmol/l (min. 105 mmol/l, max. 293 mmol/l).  

        Průměrná hodnota urey v moči za 24 hodin (mmol/d) činila u prvního měření 332,6 

mmol/d ± 131,5 mmol/d (min. 113,5 mmol/d, max. 602,4 mmol/d). U druhého měření 

dochází k poklesu průměrné hodnoty na 273,1 mmol/d ± 103,9 mmol/d (min. 137,3 

mmol/l, max. 466,9 mmol/d). U třetího měření dochází ke zvýšení průměrné hodnoty na 

hodnotu obdobnou 1. měření  323,6 mmol/d ± 89,2 mmol/d (min. 185 mmol/d, max. 439,5 

mmol/d). 

         Čtvrtým a posledním parametrem byl odpad N v moči za 24 hodin (g/d). Minimální 

hodnoty v rámci 1., 2. a 3. měření byly v poměru 3,814 g/d : 4,612 g/d : 6,216 g/d, 

maximální hodnoty 20,24 g/d : 15,69 g/d : 14,47 g/d. Průměrné hodnoty u 1. měření byly 

11,18 g/d ± 4,419 g/d, u 2. měření dosahovaly 9,177 g/d ± 3,491 g/d. Průměrné hodnoty u 

třetího měření byly 10,87 g/d ± 2,997 g/d.  

 

          Tabulky 14, 15 a 16 shrnují výsledky charakterizující objem spotřebovaného 

kyslíku, objem vyprodukovaného oxidu uhličitého a respirační kvocient. 
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Tabulka 14. Výsledky – VO2, VCO2, RQ – 1. vyšetření 

1. vyšetření 

 VO2(l/min) VCO2(l/min) RQ 

Počet pacientů 10 10 10 

 

Minimum 0,196 0,148 0,72 

25% Percentil 0,2195 0,1615 0,72 

Medián 0,252 0,189 0,77 

75% Percentil 0,296 0,2265 0,8075 

Maximum 0,335 0,285 0,85 

 

Průměr 0,2558 0,1987 0,771 

SD 0,04355 0,04198 0,04581 

SE 0,01377 0,01327 0,01449 

 

Dolní hodnota 95% CI 0,2246 0,1687 0,7382 

Horní hodnota 95% CI 0,287 0,2287 0,8038 

 

Koeficient variace 17,02% 21,13% 5,94% 

 

 

 

Tabulka 15. Výsledky – VO2, VCO2, RQ – 2. vyšetření 

2. vyšetření 

 VO2(l/min) VCO2(l/min) RQ 

Počet pacientů 9 9 9 

 

Minimum 0,196 0,148 0,72 

25% Percentil 0,212 0,1595 0,75 

Medián 0,244 0,199 0,79 

75% Percentil 0,2665 0,2165 0,81 

Maximum 0,301 0,238 0,97 

 

Průměr 0,242 0,1909 0,7956 

SD 0,03428 0,03175 0,07196 

SE 0,01143 0,01058 0,02399 

 

Dolní hodnota 95% CI 0,2157 0,1665 0,7402 

Horní hodnota 95% CI 0,2683 0,2153 0,8509 

 

Koeficient variace 14,16% 16,63% 9,04% 
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Tabulka 16. Výsledky – VO2, VCO2, RQ – 3. vyšetření 

3. vyšetření 

 VO2(l/min) VCO2(l/min) RQ 

Počet pacientů 8 8 8 

 

Minimum 0,2 0,153 0,71 

25% Percentil 0,2068 0,1535 0,745 

Medián 0,2195 0,1695 0,78 

75% Percentil 0,2718 0,213 0,7875 

Maximum 0,309 0,241 0,8 

 

Průměr 0,2353 0,1811 0,7675 

SD 0,03984 0,03365 0,02964 

SE 0,01409 0,0119 0,01048 

 

Dolní hodnota 95% CI 0,2019 0,153 0,7427 

Horní hodnota 95% CI 0,2686 0,2093 0,7923 

 

Koeficient variace 16,94% 18,58% 3,86% 

 

          Průměrná spotřeba kyslíku se pohybuje kolem 250 ml/min, coţ je 0,250 l/min. U 

všech třech měření můţeme říci, ţe pacienti dosáhli průměrných hodnot. Průměrné 

hodnoty z 1. měření jsou 0,2558 l/min ± 0,04355 l/min (min. 0,196 l/min, max. 0,335 

l/min). V průběhu druhého měření byla dosaţena průměrná hodnota 0,242 l/min ± 0,03428 

l/min (min. 0,196 l/min, max. 0,301 l/min). Průměrná hodnota ze třetího měření byla 

0,2353 l/min ± 0,03984 l/min (min. 0,2 l/min, max. 0,309 l/min).  

         Hodnota výdeje oxidu uhličitého by se měla pohybovat okolo 200 ml/min neboli 

0,200 l/min. Minimální hodnota z 1. měření činila 0,148 l/min, z 2. měření rovněţ 0,148 

l/min a z 3. měření 0,153 l/min. Maximální hodnoty v rámci 1., 2. a 3. měření byly 

v poměru 0,285 l/min : 0,238 l/min : 0,241 l/min. Průměrné hodnoty byly u prvního měření 

0,1987 l/min ± 0,04198 l/min, u druhého měření 0,1909 l/min ± 0,03175 l/min a u třetího 

měření dosáhla průměrná hodnota 0,1811 l/min ± 0,03365 l/min.  

          Respirační kvocient je parametrem, který poskytuje informace týkající se pacientovi 

celkové rovnováhy VO2 a VCO2. Průměrné hodnoty byly v rámci 1., 2. a 3. měření 

v poměru 0,771 ± 0,04581 : 0,7956 ± 0,07196 : 0,7675 ± 0,02964. Minimální hodnoty byly 

v poměru 1., 2. a 3. měření 0,72 : 0,72 : 0,71 a maximální hodnoty byly v poměru 0,85 : 

0,97 : 0,80.  
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Další tabulky (17, 18 a 19) popisují hodnoty klidového energetického výdeje. 

Tabulka 17. Výsledky – hodnoty REE – 1. vyšetření 

1. vyšetření 

 REE-IC 

(kcal/d) 

REE-HB 

(kcal/d) 

REE 

(%predik.) 

REE/kg 

(kcal/kg) 

REE/BSA 

(kcal/m
2/

/d) 

Počet pacientů 9 10 9 10 10 

 

Minimum 1306 1180 99 19,5 790 

25% Percentil 1450 1272 102 21,55 854,3 

Medián 1668 1544 116 23,6 923 

75% Percentil 1901 1587 130 27,03 1039 

Maximum 2300 1821 143 27,9 1149 

 

Průměr 1690 1464 116,6 23,9 938,8 

SD 309,3 205,8 15,95 2,818 112,7 

SE 103,1 65,08 5,315 0,8912 35,63 

 

Dolní hodnota 95%CI 1452 1317 104,3 21,88 858,2 

Horní hodnota 95%CI 1928 1611 128,8 25,92 1019 

 

Koeficient variace 18,30% 14,05% 13,68% 11,79% 12,00% 

 

 

Tabulka 18. Výsledky – hodnoty REE – 2. vyšetření 

2. vyšetření 

 REE-IC 

(kcal/d) 

REE-HB 

(kcal/d) 

REE 

(% predik.) 

REE/kg 

(kcal/kg) 

REE/BSA 

(kcal/m
2/

/d) 

Počet pacientů 8 9 9 9 9 

 

Minimum 1323 1192 99 19,4 801 

25% Percentil 1395 1232 101,5 20,15 832 

Medián 1575 1437 110 23,3 888 

75% Percentil 1756 1603 128,5 26,1 983,5 

Maximum 1829 1832 138 26,7 1106 

 

Průměr 1580 1434 113,9 23,38 909,3 

SD 190,7 218,9 14,73 2,919 103,5 

SE 67,43 72,95 4,912 0,9731 34,51 

 

Dolní hodnota 95% CI 1420 1266 102,6 21,13 829,8 

Horní hodnota 95% CI 1739 1603 125,2 25,62 988,9 

 

Koeficient variace 12,08% 15,26% 12,94% 12,49% 11,38% 
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Tabulka 19. Výsledky – hodnoty REE – 3. vyšetření 

3. vyšetření 

 REE-IC 

(kcal/d) 

REE-HB 

(kcal/d) 

REE 

(%predik.) 

REE/kg 

(kcal/kg) 

REE/BSA 

(kcal/m
2/

/d) 

Počet pacientů 8 8 8 8 8 

 

Minimum 1358 1167 91 18,7 753 

25% Percentil 1365 1214 94,5 19,93 785,3 

Medián 1477 1557 104,5 21,4 853,5 

75% Percentil 1837 1720 120,5 23,6 933 

Maximum 2104 1853 122 24,7 1000 

  

Průměr 1582 1501 106,5 21,61 860,9 

SD 281,2 258,5 12,66 2,093 86,95 

SE 99,42 91,39 4,476 0,74 30,74 

 

Dolní hodnot95%CI 1347 1285 95,92 19,86 788,2 

Horní hodnota 95CI 1817 1717 117,1 23,36 933,6 

 

Koeficient variace 17,78% 17,22% 11,89% 9,68% 10,10% 

 

 

         . Během prvního měření dosáhli pacienti průměrné hodnoty 1690 kcal/d ± 309,3 

kcal/d, s minimem 1306 kcal/d a maximem 2300 kcal/d. Interval spolehlivosti se nacházel 

v rozmezí 1452 – 1928 kcal/d. U druhého měření došlo ke sníţení oproti prvnímu měření 

na průměrnou hodnotu 1580 kcal/d ± 190,7 kcal/d (min. 1323 kcal/d, max. 1829 kcal/d) 

s intervalem spolehlivosti 1420 – 1739 kcal/d. Během třetího měření byla průměrná 

hodnota obdobná jako u druhého měření 1582 kcal/d ± 281,2 kcal/d (min. 1358 kcal/d, 

max. 2104 kcal/d). Interval spolehlivosti pro 3. měření byl 1347 – 1817 kcal/d.  

          Klidový energetický výdej vypočtený z Harris-Benedictovy rovnice pro 1. měření 

přinesl průměrnou hodnotu 1464 kcal/d ± 205,8 kcal/d (min. 1180 kcal/d, max. 1821 

kcal/d). Během druhého měření byla průměrná hodnota 1434 kcal/d ± 218,9 kcal/d (min. 

1192 kcal/d, max. 1832 kcal/d). U třetího měření byla průměrná hodnota 1501 kcal/d ± 

258,5 kcal/d s minimem 1167 kcal/d a maximem 1853 kcal/d. Koeficient variace byl 

v poměru všech třech měření 14,05 % : 15,26 % : 17,22 %.  

         Třetím parametrem je procentní vyjádření naměřené hodnoty REE vzhledem 

k hodnotě získané z Harris-Benedictovy rovnice. Průměrná hodnota v rámci prvního 

měření byla 116,6 % ± 15,95 % (min. 99 %, max. 143 %). U druhého měření byla 
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průměrná hodnota 113,9 % ± 14,73 % (min. 99 %, max. 138 %). Průměrná hodnota u 

třetího měření byla 106,5 % ± 12,66 % (min. 91 %, max. 122 %). Z uvedených hodnot je 

patrné, ţe klidový energetický výdej byl po celou dobu terapie u sledovaných pacientů 

navýšen vzhledem k fyziologickým hodnotám predikovaných z HB rovnice.  

         Dalším parametrem je klidový energetický výdej vztaţený na kilogram tělesné 

hmotnosti (REE/kg). Hodnota se pohybuje rámcově okolo 20 kcal/kg. Naši pacienti 

dosáhli v poměru třech měření těchto minimálních hodnot 19,5 kcal/kg : 19,4 kcal/kg : 

18,7 kcal/kg a maximálních hodnot 27,9 kcal/kg : 26,7 kcal/kg : 24,7 kcal/kg. Průměrné 

hodnoty v poměru v rámci tří měření byly 23,9 kcal/kg ± 2,818 kcal/kg : 23,38 kcal/kg ± 

2,919 kcal/kg : 21,61 kcal/kg ± 2,093 kcal/kg.  

        Poslední parametr představuje energetický výdej vztaţený na jednotku povrchu těla 

(REE/BSA). V poměru třech měření byly průměrné hodnoty 938,8 kcal/m
2
/d ± 112,7 : 

909,3 kcal/m
2
/d ± 103,5 kcal/m

2
/d : 860,9 kcal/m

2
/d ± 86,95 kcal/m

2
/d.  

        Jak jiţ bylo uvedeno (viz kapitola 5.3.5) hodnota energie na povrch těla u muţů činí 

40 kcal/m
2
/h a pro ţenu 36 kcal/m

2
/h. Tento parametr a hodnoty zvlášť pro muţe a ţeny u 

všech tří měření jsou uvedeny v tabulce 20.  

         Průměrná hodnota u ţen převyšovala 36 kcal/m
2
/h, naopak průměrná hodnota u muţů 

byla niţší neţ 40 kcal/m
2
/h. Průměrné hodnoty v rámci všech třech měření u muţů byly 

v poměru 39,45 kcal/m
2
/h ± 4,739 kcal/m

2
/h : 37,82 kcal/m

2
/h ± 4,331 kcal/m

2
/h : 35,33 

kcal/m
2
/h ± 4,321 kcal/m

2
/h. U ţen byly průměrné hodnoty v poměru 38,35 kcal/m

2
/h ± 

5,523 kcal/m
2
/h : 38,03 kcal/m

2
/h ± 5,243 kcal/m

2
/h : 36,78 kcal/m

2
/h ± 2,573 kcal/m

2
/h. 
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Tabulka 20. Výsledky – hodnoty REE/BSA/h – 1., 2. a 3. vyšetření 

 

 

         Poslední souhrnné tabulky (21,22,23) obsahují údaje týkající se výsledků z oblasti 

utilizace jednotlivých substrátů (sacharidy, lipidy, proteiny).   

 

 

 

 

 

  REE/BSA (kcal/m
2
/h) 

1. vyšetření 2. vyšetření 3. vyšetření 

 M F M F M F 

Počet pacientů 7 3 6 3 5 3 

 

Minimum 34,25 32,92 33,75 33,38 31,38 34,08 

25% Percentil 36,04 32,92 35,13 33,38 31,98 34,08 

Medián 38,75 38,17 36,63 37 33,13 37,04 

75% Percentil 43,04 43,96 40,21 43,71 39,77 39,21 

Maximum 47,88 43,96 46,08 43,71 41,67 39,21 

 

Průměr 39,45 38,35 37,82 38,03 35,33 36,78 

SD 4,739 5,523 4,331 5,243 4,321 2,573 

SE 1,791 3,189 1,768 3,027 1,932 1,485 

 

Dolní hodnota 95% CI 35,06 24,63 33,27 25 29,96 30,39 

Horní hodnota 95% CI 43,83 52,07 42,36 51,05 40,69 43,17 

 

Koeficient variace 12,01% 14,40% 11,45% 13,79% 12,23% 7,00% 
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         Tabulka 21. Výsledky – utilizace substrátů – 1. vyšetření 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. vyšetření 

 Utilizace 

sacharidů 

(g/d) 

Utilizace 

sacharidů 

(kcal/d) 

Utilizace 

sacharidů 

(%) 

Utilizace 

lipidů 

(g/d) 

Utilizace 

lipidů 

(kcal/d) 

Utilizace 

lipidů 

(%) 

Utilizace 

proteinů 

(g/d) 

Utilizace 

proteinů 

(kcal/d) 

Utilizace 

proteinů 

(%) 

Počet pacientů 10 10 10 10 10 10 10 10 10 

 

Minimum -2 -3 0 61 580 30 33 184 12 

25% Percentil 4,25 16 1,5 78 736 40,25 88,75 384,8 21,75 

Medián 32 104,5 7 90,5 857,5 57 127,5 550,5 31 

75% Percentil 120,8 505,8 26 117,8 1132 64 147 633,5 36,25 

Maximum 221 923 40 139 1319 87 219 945 62 

 

Průměr 65,4 262,1 13,5 97,1 922,5 54,7 123,4 536,8 31,7 

SD 76,07 326,3 15,46 26,9 255,9 16,49 49,66 205,9 13,33 

SE 24,05 103,2 4,888 8,507 80,92 5,213 15,7 65,1 4,217 

 

Dolní hodnota 95% CI 10,98 28,69 2,442 77,86 739,4 42,91 87,88 389,5 22,16 

Horní hodnota 95% CI 119,8 495,5 24,56 116,3 1106 66,49 158,9 684,1 41,24 

 

Koeficient variace 116,31% 124,49% 114,50% 27,70% 27,74% 30,14% 40,24% 38,35% 42,06% 
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       Tabulka 22. Výsledky – utilizace substrátů – 2. vyšetření  

2. vyšetření 

 Utilizace 

sacharidů 

(g/d) 

Utilizace 

sacharidů 

(kcal/d) 

Utilizace 

sacharidů 

(%) 

Utilizace 

lipidů 

(g/d) 

Utilizace 

lipidů 

(kcal/d) 

Utilizace 

lipidů 

(%) 

Utilizace 

proteinů 

(g/d) 

Utilizace 

proteinů 

(kcal/d) 

Utilizace 

proteinů 

(%) 

Počet pacientů 9 9 9 9 9 9 9 9 9 

 

Minimum 5 9 1 -17 -18 -1 52 224 15 

25% Percentil 29,5 123,5 7,5 62,5 592 38 67 288,5 17 

Medián 64 270 15 96 908 53 84 365 23 

75% Percentil 110 460,5 26,5 129 1219 72 130,5 564,5 34 

Maximum 312 1304 74 160 1516 84 175 756 51 

 

Průměr 84,44 352,2 20,89 90,33 854 52,67 97,33 420,3 26,22 

SD 93,56 392,2 21,95 47,24 446,9 25,26 42,21 182,5 12,15 

SE 31,19 130,7 7,315 15,75 149 8,421 14,07 60,83 4,051 

 

Dolní hodnota 95% CI 12,53 50,72 4,02 54,02 510,5 33,25 64,89 280,1 16,88 

Horní hodnota 95% CI 156,4 653,7 37,76 126,6 1198 72,09 129,8 560,6 35,56 

 

Koeficient variace 110,80% 111,36% 105,06% 52,29% 52,34% 47,97% 43,37% 43,42% 46,35% 
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       Tabulka 23. Výsledky – utilizace substrátů – 3. vyšetření 

3. vyšetření 

 Utilizace 

sacharidů 

(g/d) 

Utilizace 

sacharidů 

(kcal/d) 

Utilizace 

sacharidů 

(%) 

Utilizace 

lipidů 

(g/d) 

Utilizace 

lipidů 

(kcal/d) 

Utilizace 

lipidů 

(%) 

Utilizace 

proteinů 

(g/d) 

Utilizace 

proteinů 

(kcal/d) 

Utilizace 

proteinů 

(%) 

Počet pacientů 8 8 8 8 8 8 8 8 8 

 

Minimum 3 6 0 60 563 40 49 213 15 

25% Percentil 11 28,25 1,75 69 654,5 43 64,75 279 18 

Medián 49,5 206,5 14 90,5 854 57,5 108 466 27,5 

75% Percentil 78,75 328,8 19,25 125,5 1189 66,5 156,5 675,8 44,75 

Maximum 98 411 22 138 1304 84 175 756 55 

 

Průměr 47,63 195,5 11,5 95,88 906,3 57,38 110,1 475,3 31 

SD 35,92 155,3 8,652 28,98 275,3 14,56 46 198,6 14,76 

SE 12,7 54,9 3,059 10,25 97,32 5,148 16,26 70,22 5,217 

 

Dolní hodnota 95% CI 17,6 65,68 4,267 71,65 676,1 45,2 71,67 309,2 18,66 

Horní hodnota 95% CI 77,65 325,3 18,73 120,1 1136 69,55 148,6 641,3 43,34 

 

Koeficient variace 75,41% 79,43% 75,23% 30,23% 30,37% 25,38% 41,77% 41,79% 47,60% 
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         Utilizace substrátů odpovídá stavu lačnění, při kterém pacienti byli měřeni. Při 

lačnění dochází ke sníţení oxidace sacharidů a organismus oxiduje ve zvýšené míře lipidy 

a proteiny. Proteiny byly vyuţity pro zajištění klidového energetického výdeje v průměru z 

31,7 % ± 13,33 % (123,4 g/d ± 49,66 g/d; 536,8 kcal/d ± 205,9 kcal/d), v průběhu prvního 

měření s minimální hodnotou 12 % (33 g/d, 184 kcal/d), maximální hodnotou 62 % (219 

g/d, 945 kcal/d). V průběhu druhého měření činila utilizace v průměru 26,22 % ± 12,15 % 

(97,33 g/d ± 42,21 g/d; 420,3 kcal/d ± 182,5 kcal/d) s minimální hodnotou 15 % (52 g/d, 

224 kcal/d), maximální hodnotou 51% (175 g/d, 756 kcal/d). Během třetího měření 

dosahovala průměrná hodnota 31 % ± 14,76 % (110,1 g/d ± 46 g/d; 475,3 kcal/d ± 198,6 

kcal/d), s minimální hodnotou 15 % (49 g/d, 213 kcal/d) a maximální hodnotou 55 % (175 

g/d, 756 kcal/d). 

          Spotřeba sacharidů dosáhla průměrné hodnoty 13,5 % ± 15,46 % (65,4 g/d ± 76,07 

g/d; 261,1 kcal/d ± 326,3 kcal/d) s minimální hodnotou 0 % (0 g/d, -3 kcal/d), maximální 

40 % (221 g/d, 923 kcal/d) v průběhu prvního měření. U druhého měření byla průměrná 

hodnota 20,89 % ± 21,95 % (84,44 g/d ± 93,56 g/d; 352,2 kcal/d ± 392,2 kcal/d), 

minimální hodnotou 1 % (5 g/d, 9 kcal/d), maximální 74 % (312 g/d, 1304 kcal/d). Během 

třetího měření činila průměrná hodnota 11,5 % ± 8,652 % (47,63 g/d ± 35,92 g/d; 195,5 

kcal/d ± 155,3 kcal/d), s minimální hodnotou 0 % (3 g/d, 6 kcal/d), maximální hodnotou   

22 % (98 g/d, 411 kcal/d). 

        Utilizace lipidů dosahovala v průběhu prvního měření průměrné hodnoty 54,7 % ± 

16,49 % (97,1 g/d ± 26,9 g/d; 922,5 kcal/d ± 255,9 kcal/d) s minimální hodnotou 30 % (61 

g/d, 580 kcal/d) a maximální hodnotou 87 % (139 g/d, 1319 kcal/d). Spotřeba lipidů u 

druhého měření dosáhla průměrné hodnoty 52,67 % ± 25,26 % (90,33 g/d ± 47,24 g/d; 854 

kcal/d ± 446,9 kcal/d) s minimální hodnotou 0 % (0 g/d, 0 kcal/d), maximální hodnotou   

84 % (160 g/d, 1516 kcal/d). U třetího měření dosáhla průměrná hodnota 57,38 % ± 14,56 

% (95,88 g/d ± 28,98 g/d; 906,3 kcal/d ± 275,3 kcal/d) s minimální hodnotou 40 % (60 g/d, 

563 kcal/d) s maximální hodnotou 84 % (138 g/d, 1304 kcal/d). 

 

 

 

 

 



52 

 

6.3.2 Korelace  

         Cílem tohoto testu bylo zjistit, jestli existují funkční vztahy mezi měřenými 

parametry v rámci vyšetření pacientů. Zvolen byl parametr REE – IC (kcal/d). Ukazatelé 

byly zvoleny „P-value“ a „Pearsonův korelační koeficient“. Pearsonův korelační koeficient 

vyjadřuje jak těsný je vztah proměnných např. do 0,20 je vztah zanedbatelný, 0,20 – 0, 40 

je nepříliš těsný vztah, 0,40 – 0,70 je středně těsný vztah, 0,70 – 0,90 je velmi těsný vztah a 

více jak 0,90 je extrémně těsný vztah (http://slovnik-cizich-

slov.abz.cz/web.php/slovo/pearsonuv-korelacni-koeficient).  

          Tabulka 25 se zabývá hodnocením vzájemného vztahu REE – IC (kcal/d) a 

parametry vyjádřenými v levém sloupci.  

          Korelace byla nalezena u všech třech měřeních. Nalezené korelace mají svou logiku, 

neboť např. výpočet REE pomocí Weirovy rovnice (viz kapitola 5.3.1) vyuţívá parametry 

VO2 a VCO2. Mezi spotřebou kyslíku existuje závislost s energií uvolněné z dané ţiviny, 

čímţ se objasňuje korelace mezi REE s utilizací sacharidů.  

          Data zvýrazněná červeně vyjadřují statistickou významnost při 95 procentní 

pravděpodobnosti (veličiny jsou na sobě závislé). Vzájemná souvislost byla prokázána 

s parametry BSA (u prvního, druhého i třetího měření), VO2 l/min (u prvního, druhého i 

třetího měření), VCO2 l/min (u prvního, druhého i třetího měření), REE – HB kcal/d (u 

prvního a třetího měření), REE/BSA (u prvního měření), utilizace sacharidů g/d (u prvního 

a třetího měření), utilizace sacharidů kcal/d (u prvního a třetího měření), utilizace 

sacharidů % (u prvního měření). 
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                                    Tabulka 24. Korelace – REE – IC (kcal/d) 

 
REE-IC (kcal/d) 

1. vyšetření 2. vyšetření 3. vyšetření 

 
P 

Value 
Pearson r 

P 

value 
Pearson r 

P 

value 
Pearson r 

BSA (m
2
) 0,0152 0,7701 0,0345 0,7434 0,0383 0,7807 

VO2 (l/min) < 0,0001 0,996 0,0002 0,9545 < 0,0001 0,9986 

VCO2 (l/min) < 0,0001 0,9757 0,0028 0,893 < 0,0001 0,9872 

REE-HB (kcal/d) 0,0386 0,6928 0,0501 0,7066 0,0222 0,7808 

REE/BSA (kcal/m
2
) 0,0068 0,8198 0,2249 0,4834 0,0854 0,6432 

Utilizace sacharidů (g/d) 0,0136 0,7777 0,1768 0,5298 0,0174 0,7988 

Utilizace sacharidů (kcal/d) 0,0214 0,7444 0,1753 0,5314 0,0191 0,792 

Utilizace sacharidů (%) 0,0471 0,6727 0,2211 0,4869 0,1085 0,6097 
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Graf 1. Korelace REE – IC (kcal/d) a BSA (m
2
) u 1. vyšetření 
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6.3.3 One – way ANOVA -test   

         K poslednímu statistickému vyhodnocení byl pouţit One – way ANOVA test, který 

testuje, zda-li existuje statisticky významná rozdílnost mezi třemi a více hodnotami těchto 

proměnných.V našem případě průměrné hodnoty jednotlivých parametrů v rámci 1., 2. a 3. 

vyšetření.  

         Statistická významnost nebyla prokázána u ţádného parametru, proto výsledky této 

analýzy nejsou uvedeny v práci.  
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7 Diskuze  

          V rámci této diplomové práce bylo podrobeno měření klidového energetického 

výdeje pilotní studie s celkem 10 pacientů s NSCLC (stadium III a IV), coţ je v porovnání 

se studiemi ze zahraničí nízký počet (Fredrix et al., 1991a 1997; Staal-van den Brekel et 

al., 1994 a 1997; Jatoi et al., 2001; Harvie et al., 2003 a 2005). 

          Naměřená průměrná hodnota REE byla u 1. vyšetření 1690 kcal/d ± 309,3 kcal/d, 

coţ odpovídá nárůstu ve srovnání s predikovanou z HB rovnice 116,6 % ± 15,95 %. 

V průběhu druhého vyšetření byla průměrná hodnota 1580 kcal/d ± 190,7 kcal/d, coţ 

odpovídá 113,9 % ± 14,73 %. V rámci třetího měření byla průměrná hodnota 1582 kcal/d ± 

281,2 kcal/d, průměrná hodnota predikovaná z HB rovnice byla 106 % ± 12,66 %.  

          Klidový energetický výdej u pacientů s NSCLC není ještě dostatečně prozkoumaná 

oblast a tudíţ není ani dostatek studií. Publikované studie se ale shodují v tom, ţe REE je u 

těchto pacientů navýšen. Jediná studie, která je v rozporu s tímto tvrzením je studie Hansell 

et al. (1986). Tato studie porovnávala REE u pacientů s těmito nádory (kolorektální, 

ţaludeční, NSCLC). V této studii nebyl prokázán zvýšený REE, i kdyţ bronchiální 

novotvary ukázaly trend k mírnému zvýšení energetického výdeje. Neprokázalo se však, ţe 

by to bylo statisticky významné.  

          Rovněţ studie, které srovnávají klidový energetický výdej u nádorových pacientů 

s různými typy tumorů ukazují, ţe plicní nádor vykazuje zvýšení REE od ostatních nádorů. 

Fredrix et al. (1991) porovnávali taktéţ pacienty se ţaludečním, kolorektálním a plicním 

nádorem. U pacientů s plicním nádorem se ukázalo významné zvýšení REE (% 

predikovaných z HB) o 20 % oproti jimi srovnávanými onkologickými pacienty. Také bylo 

mnohem více hypermetabolických pacientů u rakoviny plic.  

          Také studie porovnávající pacienty s plicní rakovinou a se zdravými jedinci 

potvrzuje zvýšený klidový energetický výdej u těchto pacientů (Staal-van den Brekel et al., 

1997). Srovnávali se rovněţ pacienti s malobuněčným a nemalobuněčným karcinomem 

plic. Kde se ukázalo, ţe ti s malobuněčným nádorem (1925 kcal/den) mají ještě více 

zvýšený REE oproti pacientům s nemalobuněčným nádorem (1925 kcal/den versus 1789 

kcal/den).  

          Naši pacienti podstupovali chemoterapii ve třech intervalech (viz kapitola 6.1). 

Studie (Harvie et al., 2003) zkoumala jak se mění sloţení těla u pacientů s NSCLC 
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podstupující chemoterapii. Výsledky ukázaly, ţe u muţů došlo ke sníţený REE v průběhu 

chemoterapie, zatímco u ţen nebyl REE ovlivněn.  

         Další studie, která zkoumala energetickou bilanci u pacientů s NSCLC podstupující 

chemoterapii byla studie prováděná Harvie et al. z roku 2005. V průběhu chemoterapie 

nebyly zjištěny ţádné významné změny u REE. Důvodem, mohou být právě pohlavní 

rozdíly, coţ ale tato analýza není schopna určit.  

         Z našich výsledků je zřejmé, ţe námi vyšetření pacienti s NSCLC mají zvýšený 

klidový energetický výdej a to i po celou dobu terapie oproti fyziologickým hodnotám. 

Můţeme si ale povšimnout, ţe v průběhu terapie se klidový energetický výdej sniţuje. 

Nemůţeme hodnotit, jak je u výše uvedených studiích popsáno, zda má na sníţení REE 

v průběhu chemoterapie vliv pohlaví, neboť výsledky našich pacientů byly vyhodnoceny 

jako celek bez pohlavních rozdílů. Můţeme se jen hypoteticky domnívat, ţe u muţů 

dochází spíše ke sníţení REE v průběhu chemoterapie neţ u ţen, neboť v naší studii 

převládají muţi.  

         Zvýšený klidový energetický výdej je také spojován s rozvojem podvýţivy u 

nádorových pacientů (Cao et al., 2010). Pokud bychom se zaměřili na průměrnou hmotnost 

našich pacientů v rámci všech tří vyšetření (V1 = 71,98 ± 11,56; V2 = 72,25 ± 12,4; V3 = 

74,73 ± 14,23) vidíme, ţe přestoţe nebyl prokázaný statisticky významný rozdíl mezi 

jednotlivými obdobími, ţe se objevil velmi mírný průměrný nárůst hmotnosti našich 

pacientů.  

          Prokázané  korelace, tedy zda existují funkční vztahy mezi námi zvolenými 

parametry vyšly v podstatě logicky. Námi zvolený parametr byl REE –IC (kcal/d). 

Vzájemný vztah byl nalezen u všech tří měření (viz kapitola 6.3.2). 

          Celkově můţeme říci, ţe pacienti z chemoterapie profitovali. V průběhu 

chemoterapie došlo ke sníţení klidového energetického výdeje, a také k mírnému zvýšení 

průměrné tělesné hmotnosti, řada pacientů uváděla i subjektivní pocit zlepšení.  
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8 Závěr 

          Tato diplomová práce je zaměřena na stanovení klidového energetického výdeje u 

pacientů s pokročilým nemalobuněčným karcinomem plic pomocí nepřímé kalorimetrie na 

oddělení Centrum pro výzkum a vývoj.  

          Ačkoli pouţití indirektní kalorimetrie je pro měření klidového energetického výdeje 

povaţováno za nejpřesnější metodu není u nás ani ve světě široce vyuţíváno. Hlavní 

důvody jsou finanční aspekty týkající se zařízení a mzdových nákladů, které právě omezují 

jeho široké pouţití. Rovněţ časová náročnost a vyškolení pracovníci patří mezi omezující 

faktory.  

          Vzhledem k tomu, ţe studie byla provedena na malém počtu pacientů a nebyly 

nalezeny statisticky významné rozdíly mezi prvním, druhým a třetím měřením, tak i přesto 

můţe tato práce přispět k dalšímu výzkumu v této oblasti, která není dosud dostatečně 

prozkoumána. Byla bych ráda, kdyby tato práce pomohla jednak studentům, kteří na této 

problematice dále spolupracují, tak hlavně i lékařům.  

          V této studii bylo zjištěno v souladu s některými zahraničními studiemi, ţe klidový 

energetický výdej je u pacientů s pokročilým bronchogenním nemalobuněčným 

karcinomem zvýšen. Klidový energetický výdej byl navýšen po celou dobu terapie 

vzhledem k fyziologickým hodnotám predikovaných z HB rovnic. V průběhu 

chemoterapie došlo ale k jeho sníţení. 

          Zapojit se a spolupracovat na této studii pro mě bylo velmi obohacující. Byla to 

práce, která vyţaduje nejen přesnost, co se týká metody ale i lidské srdce, neboť všichni 

pacienti i naši s tímto osudem vyţadují příjemné a vlídné zacházení. Myslím, ţe toto 

prostředí jsme našim pacientům dokázali vytvořit. Tato práce byla pro mě velice přínosná a 

určitě byla výbornou ţivotní zkušeností. 

         Přála bych si, aby tato práce byla přínosem pro osvojování si principů a podstat 

stanovení klidového energetického výdeje a pouţití indirektní kalorimetrie u pacientů 

s pokročilým bronchogenním karcinomem.  
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9 Souhrn  

         Pro pacienty s bronchogenním karcinomem jsou charakteristické jevy jako je 

nádorová kachexie a zvýšený klidový energetický výdej. Tento zvýšený klidový 

energetický výdej vede ke ztrátě hmotnosti. Tato studie byla zaměřena na pacienty 

s pokročilým bronchogenním nemalobuněčným karcinomem (stadium III a IV) 

podstupující chemoterapii.  

        Klidový energetický výdej byl měřen ve třech časových intervalech pomocí indirektní 

kalorimetrie u 10 pacientů (7 muţů, 3 ţeny) s NSCLC podstupující chemoterapii 

(průměrný věk 64,3 let ± 7,79 let) na oddělení Centrum pro výzkum a vývoj. Klidový 

energetický výdej byl měřen před chemoterapií, v průběhu a po skončení chemoterapie.  

          Prokázali jsme zvýšený klidový energetický výdej u těchto pacientů jak před 

samotnou chemoterapií, tak také v průběhu chemoterapie. Během chemoterapie došlo ke 

sníţení REE. Průměrná hodnota REE u prvního vyšetření (% z predikovaných z HB) byla 

116,6 % ± 15,95 %, u druhého měření byla průměrná hodnota 113,9 % ± 14,73 % a u 

třetího vyšetření jsme zaznamenali tuto průměrnou hodnotu 106,5 % ± 12,66 %.  

        Můţeme potvrdit, ţe klidový energetický výdej je u pacientů s NSCLC zvýšený, 

v průběhu chemoterapie se mírně sníţil.  

 

Klíčová slova: nemalobuněčný karcinom plic, klidový energetický výdej, indirektní 

kalorimetrie, Harris-Benedictova rovnice 
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10 Abstract 

        For patients with lung cancer are characterized phenomena such as cancer cachexia 

and increased resting energy expenditure. This increased resting energy expenditure leads 

to weight loss. This study was focused on patients with advanced  non-small cell lung 

cancer (stage III and IV) undergoing chemotherapy.  

         Resting energy expenditure was measured at three intervals by using indirect 

calorimetry in 10 patients (7 men, 3 women) with NSCLC undergoing chemotherapy 

(mean age 64,3 years ± 7,79 years) at a Department of Centre for Research and 

Development. Resting energy expenditure was measured before chemotherapy, during and 

after chemotherapy.  

         We observed increased resting energy expenditure in these patients both before 

chemotherapy alone, as well as throughout chemotherapy. During chemotherapy there was 

decrease in REE. The average value of REE in the first test (% of predicted of HB) was 

116,6 % ± 15,95 %, in the second measurement was mean value 113,9 % ± 14,73 % and 

for the third examination we noticed that the average value 106,5 % ± 12,66 %.  

          We can confirm that resting energy expenditure in patients with NSCLC is increased 

during chemotherapy slowly decreased.  

 

Keywords: non-small cell lung cancer, resting energy expenditure, indirect calorimetry, 

Harris-Benedict equation 
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11  Použité zkratky 

A – věk (age) 

BAC – bronchoalveolární karcinom 

BCM – tělesná buněčná hmota (body cell mass) 

BEE – bazální energetický výdej 

BMI – index tělesné hmotnosti (body mass index) 

BSA – povrch těla  

CHOPN – chronická obstrukční nemoc 

CI – interval spolehlivosti 

IC – nepřímá kalorimetrie (indirect calorimetry) 

F – ţena (female) 

FFM – tkáň prostá tuku (fat free mass) 

FiO2 – frakce inspirované hladiny kyslíku 

FN HK – Fakultní nemocnice Hradec Králové 

H – výška (height) 

HB – Harris-Benedictova rovnice 

LBM – aktivní tělesná hmota (lean body mass) 

M – muţ (male) 

NRQ – nebílkovinný respirační kvocient  

NSCLC – nemalobuněčný karcinom plic (non-small cell lung cancer) 

REE – klidový energetický výdej (resting energy expenditure) 

RQ – respirační kvocient 

SCLC – malobuněčný karcinom plic (small cell lung carcinom) 

SD – směrodatná odchylka  

SE – výběrová směrodatná odchylka  

SS – ustálený stav (steady-state) 
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TNM – klasifikace zhoubných nádorů 

UN – dusík močoviny 

VO2 – spotřeba kyslíku 

VCO2 – spotřeba oxidu uhličitého  

W – váha (weight) 
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