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1 Úvod 
Chronická obstrukční plicní nemoc (CHOPN) má v žebříčku úmrtnosti postoupit 

ze sedmého na třetí místo do roku 2020 (Kašák, 2006). V této předpovědi nejsou 

samozřejmě započítání lidé, kteří o své nemoci neví nebo u nich nebyla zjištěna. 

Zejména v rozvojových zemích, ale i u nás je toto onemocnění dlouhodobě špatně a 

málo diagnostikováno (Světová iniciativa o CHOPN, 2001). Když uvážíme, že se jedná 

o relativně snadno ovlivnitelné onemocnění, jsou to velmi alarmující zprávy.  

 Díky zvyšujícímu se počtu nemocných vzbudila CHOPN zájem vědecké 

veřejnosti a byly podniknuty mnohé studie. Během nich vznikla hypotéza, že u pacientů 

s CHOPN dochází k zvýšení klidového energetického výdeje a následnému hubnutí a 

ztrátě svalové hmoty. Tímto výzkumem se například zabývali Kao a kol. (2011) a 

Goldstein a kol. (1987). Naopak výsledky práce Tanga a kol. (2002) jsou s danou 

hypotézou v rozporu. 

Z tohoto důvodu je nutné se danou problematikou zabývat a v případě potvrzení 

nadměrně zvýšeného metabolismu u pacientů s CHOPN správně zakročit. Nabízí se 

možnost zvýšení energetického příjmu a speciálního dietního plánu, který by pacientům 

s hrozící či již diagnostikovanou malnutricí zlepšil kvalitu života a případně i snížil 

riziko postupu nemoci. 
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2 Zadání diplomové práce – cíl práce 
Cílem této práce bylo vyhodnotit klidový energetický výdej a míru utilizace 

jednotlivých nutričních substrátů u pacientů s CHOPN pomocí nepřímé kalorimetrie a 

výsledky následně porovnat se studiemi zabývajícími se touto problematikou. 

Dalším z cílů této práce bylo vyhodnotit vzájemné vztahy mezi parametry 

energetického metabolizmu a utilizace nutričních substrátů a mezi základními 

antropometrickými parametry, spirometrickými parametry a parametry složení těla. 
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Teoretická část 

3 Chronická obstrukční plicní nemoc 
 Definice CHOPN je velice nejednotná a neustále prochází mnoha změnami  

a vývojem. Definice z roku 2001 nám říká, že: CHOPN je charakterizováno omezením 

průtoku vzduchu v průduškách - bronchiální obstrukcí, která není úplně reverzibilní. 

Bronchiální obstrukce postupuje a je spojena s neobvyklou zánětlivou odpovědí na 

škodlivé částice a plyny (Kašák, 2006). Již se tedy nevyskytuje pojem plicní emfyzém 

ani chronická bronchitida. Zároveň zde ale stále chybí uvedení efektu tabákového kouře 

a mimoplicní účinky CHOPN. K modernizaci definice dochází v roce 2006  

a dozvídáme se, že: CHOPN je léčitelné onemocnění, kterému lze předcházet a které má 

významné mimoplicní účinky, zvyšující jeho závažnost. Plicní složka CHOPN je 

charakterizována bronchiální obstrukcí, která není plně reverzibilní. Bronchiální 

obstrukce obvykle postupuje a je spojena s abnormální zánětlivou reakcí na škodlivé 

částice a plyny (Musil, 2008). 

3.1 Epidemiologie 

V současné době patří CHOPN na přední místa v prevalenci, morbiditě  

i mortalitě a zdaleka ještě nedosáhla svého vrcholu. Pro potvrzení diagnózy a odlišení 

od astmatu se využívá inhalační bronchodilatancium s krátkodobým účinkem. Můžeme 

tak snadno zjistit, zda je obstrukce reverzibilní či nereverzibilní. Přihlédneme-li k tomu, 

že se jedná o nemoc, které lze relativně snadno předcházet, je to velmi alarmující 

problém. Počet postižených lidí stále stoupá díky vzrůstající tendenci kouření 

v populaci, zejména u žen.  

 Podle studie provedené ve 12 městech světa, byla prevalence CHOPN  od stádia 

II výše průměrně 10,1 %, z toho 11,8 % pro muže a 8,5 % pro ženy. Výsledky se velmi 

lišily podle místa měření. Od 5,9 % v Hannoveru až po 19,1 % v Kapském městě (Buist 

a kol. 2007). Hodnoty jsou uvedeny v tabulce 1. Jak můžeme vidět, tabákový kouř 

nebude jediná škodlivina vyvolávající CHOPN. Velmi záleží i na socioekonomické 

vyspělosti dané země. 

Přesné údaje o prevalenci této nemoci podle kritérií GOLD v České republice 

nejsou v současné době k dispozici. Odhaduje se ale na 7,7 % obyvatel (Musil a kol. 

2008). 
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Tabulka 1, Prevalence CHOPN (Buist a kol. 2007) 

 

Vysvětlivky: men – muži, women – ženy, n – počet subjektů, overall – celkově, stage  

I – IV – stádia I – IV, data jsou uvedena v % (směrodatná odchylka) 

3.2 Patogeneze 

CHOPN je považováno za polygenní onemocnění s plicními i mimoplicními 

účinky. Nemoc je ovlivňována jak genetickou výbavou, tak vnějším prostředím. Podílí 

se na ní dlouhotrvající oxidační stres a nerovnováha mezi proteázovým  

a antiproteázovým systémem. Mimoplicně se projevuje dystrofií kosterního svalstva  

a podvýživou.  

3.2.1 Zánět 

Hlavním důvodem vzniku CHOPN je zesílená abnormální zánětlivá reakce na 

vdechovaný tabákový kouř nebo jiné toxické látky. Intenzita zánětu se mění, ale nikdy 

úplně nemizí. Zvyšuje se v době exacerbací, kdy nemoc progreduje a nemizí ani, pokud 

pacient přestane kouřit. Časem dochází k přestavbě dýchacích cest a destrukci plicního 

parenchymu, tj. emfyzému a fibróze. Nastává zvětšení sekrečních žlázek a celková 

dysfunkce řasinek (Kašák, 2006). Nadbytečnou tvorbou a zhoršeným transportem sputa 
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dochází k jeho hromadění a tím vyšší pravděpodobnosti respirační infekce. Dlouhodobá 

nadprodukce hlenu snižuje funkci plic a zvyšuje počet exacerbací. Přestavba se 

nevyhýbá ani malým dýchacím cestám, kde dochází k obstrukční bronchiolitidě. 

Následuje porucha výměny plynů, plicní hypertenze a cor pulmonale. 

Hlavní zánětlivé buňky účastnící se zánětu u CHOPN:  

 neutrofily 

 makrofágy 

 T lymfocyty 

 B lymfocyty 

 eozinofily 

 dendritické buňky 

 žírné buňky 

 epiteliální buňky bronchů a alveolů 

 fibroblasty, myofibroblasty, myoblasty 

 

Tyto buňky produkují velké množství mediátorů, které zánět ještě více prohlubují. Jsou 

jimi například leukotrien B4, interleukin 8 nebo tumor nekrotizující faktor alfa (Kašák, 

2006). 

3.2.2 Dědičnost 

Z hlediska genetiky se na nerovnováze proteáz a antiproteáz může podílet 

vrozený nedostatek alfa 1 – antitrypsinu, který urychluje vývoj emfyzému u kuřáků  

i nekuřáků. Antitrypsin funguje jako inhibitor elastázy. Pokud je ho nedostatek, dochází 

působením proteolytických enzymů ke štěpení elastinu, který je hlavním stavebním 

proteinem stěn alveolů (Sorheim a kol. 2010). Zbytky elastinu zároveň působí jako 

chemotaxiny pro neutrofily a makrofágy. Tento deficit se vyskytuje zejména u lidí ze 

severní Evropy. Při podezření je nutné vyšetřit sérové hladiny antitrypsinu u pacienta  

i příbuzných osob.  

Mezi další genetické determinanty patří sklon ke kouření, bronchiální 

hyperreaktivita, odlišná reakce na podaná léčiva, různá citlivost jedinců proti 

tabákovému kouři a oxidačnímu stresu.  
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3.2.3 Oxidační stres 

Zásadním vyvolávajícím faktorem jsou kyslíkové radikály. Oxidanty jsou 

obsaženy v cigaretovém kouři a jeden vdech obsahuje 10
17 

molekul volných radikálů 

(Musil a kol. 2008). Oxidanty produkují i endogenní zánětlivé buňky. Oxidačním  

a s ním spojeným nitrosačním a karbonylovým stresem dochází opět k dysbalanci 

proteázového a antiproteázového systému. Navíc produkty těchto reakcí snižují aktivitu 

histondeacetylázy 2 a tím snižují efekt kortikosteroidů. Z tohoto důvodu se do terapie 

začínají přidávat antioxidanty jako N-acetylcystein. 

3.2.4 Hyperinflace 

Plicní hyperinflace je patologicky zvýšený objem plic na konci výdechu (Kašák, 

2006). Hlavním důvodem tohoto zvýšeného objemu je ztráta elasticity malých 

dýchacích cest, takže se ani při pomalém výdechu nemohou všechny plicní sklípky 

úplně vyprázdnit.  Díky zhoršenému výdechu nastává hromadění vzduchu v plicích. 

Hrudník zůstává v nádechovém postavení, mění se pozice dýchacích svalů a mechanika 

dýchání. Tento stav je vyrovnáván zvýšeným dechovým úsilím, čímž roste dechová 

práce. To přináší velké problémy zejména během tělesné námahy, kdy již zrychlit 

dýchání nelze a dochází k pocitům dušnosti. Zhoršuje se tolerance fyzické námahy  

a kvalita života pacientů.  Těm je možno pomoci buď farmakoterapií nebo 

volumredukční operací plic. Nejrychlejší metodu pak představuje podpůrná 

oxygenoterapie, kdy dochází buď k vdechování vzduchu nebo helioxu – směsi helia 

s kyslíkem. 

3.3 Diagnóza 

K odhalení, ověření, stanovení závažnosti a následnému monitorování CHOPN se 

využívá funkční vyšetření plic. Jeho správné provedení za standardních podmínek je 

velmi důležité, protože se podle něj následně určuje nejvhodnější způsob léčby. K tomu 

je potřeba kvalitní vzdělání zdravotnického personálu a dobrá spolupráce s pacientem, 

což není vždy jednoduché. Avšak i v dnešní době moderních přístrojů lze s jistou 

pravděpodobností tuto nemoc předvídat i podle snadno rozpoznatelných příznaků jako 

je zvýšení dušnosti, chronický kašel, snížení tolerance zátěže, soudkovitý hrudník, 

cyanóza, pískoty a mnoho dalších změn v chování a fyziologii pacienta (Chlumský, 

2006). Dále je nutné provádět vyšetření u pacientů s rizikovým faktorem v diagnóze, 

zejména kouřením. 
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3.3.1 Spirometrie 

Spirometrie patří mezi základní vyšetřovací metody. Měří vydechovaný  

a vdechovaný objem vzduchu pomocí několika základních parametrů. Ty rozdělujeme 

na statické a dynamické. U dynamických sledujeme závislost na čase. Spirometr poté 

vykreslí graf metodou průtok/objem nebo čas/objem. K přesnému provedení je nezbytné 

spirometr správně kalibrovat, poučit pacienta o realizaci výdechového manévru  

a veškeré měření provádět dle publikovaných standardů. 

Měřené parametry (Fišerová a kol. 2004) 

 VC (vital capacity) – vitální kapacita (l): maximální objem vzduchu, který lze po 

maximálním nádechu vydechnout, nebo po maximálním výdechu nadechnout 

 FVC (forced vital capacity) – usilovná vitální kapacita (l): maximální objem 

vzduchu, který lze po maximálním nádechu prudce vydechnout při maximálním 

usilovném výdechu 

 FEV1 (forced expiratory volume) – usilovně vydechnutý objem za 1. sekundu (l): 

objem vzduchu vydechnutý s největším úsilím za 1. sekundu po maximálním 

nádechu 

 FEF25-75 (forced expiratory flow) – maximální střední výdechový průtok ve střední 

polovině vydechnuté FVC (l/s) 

 FEV1/VC (%) – Tiffenaův index, FEV1/FVC (%): usilovná vitální kapacita za 1. 

sekundu v % VC nebo FVC 

 IRV (inspiratory reserve volume) – inspirační rezervní objem (l): množství vzduchu, 

které je možné nadechnout po normálním klidném nádechu 

 IC (inspiratory capacity) – inspirační kapacita (l): objem vzduchu, který lze 

nadechnout po klidném výdechu 

 ERV (expiratory reserve volume) – exspirační rezervní objem (l): množství 

vzduchu, které je možné vydechnout po normálním výdechu 

 VT (tidal volume) – dechový objem (l): objem vzduchu vdechnutý nebo vydechnutý 

jedním normálním vdechem nebo výdechem 

 MV (minute ventilation) – minutová ventilace (l/min): součet dechových objemů při 

klidném dýchání za 1 minutu 

 PEF (peak expiratory flow) – vrcholový výdechový průtok (l/s): nejvyšší rychlost na 

vrcholu usilovného výdechu měřená za 0,1 sekundy 
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 MEF (maximal expiratory flow) – maximální výdechové průtoky (l/s) na různých 

úrovních FVC, kterou je ještě třeba vydechnout, nejčastěji se určují průtoky na 75 

%, 50 %, 25 % FVC (MEF75, MEF50, MEF25) 

 FEF – usilovné exspirační průtoky (l/s) na různých úrovních již vydechnuté FVC 

 PIF (peak inspiratory flow) – maximální průtok dosažený na vrcholu nádechu (l/s) 

 MIF50 (maximal inspiratory flow) – střední nádechový průtok v úrovni 50 % 

nadechnuté FVC (l/s) 

 FRC (functional residual capacity) – funkční reziduální kapacita (l): objem plynu 

přítomný v plicích a v dýchacích cestách na konci klidného výdechu 

 RV (residual volume) – reziduální objem (l): objem vzduchu zůstávající v plicích na 

konci maximálního výdechu 

 TLC (total lung capacity) – totální plicní kapacita (l): objem plynu v plicích na 

vrcholu maximálního nádechu. Počítá se buď jako součet RV + IVC nebo  

FRC + IC. 

Tvar křivky můžeme vidět na obr. číslo 1 (Fišerová a kol. 2004). 

Obrázek 1, Křivky objem/čas a průtok/objem  

 

 

 

 

 

 

  

 

Na grafu objem - čas můžeme vidět odečet hodnot FVC, FEV1 při usilovném výdechu - 

změna objemu v čase. Na grafu průtok – objem, křivka při usilovném výdechu dosáhne 

rychle maxima  PEF a následně klesá. V průběhu můžeme měřit i další hodnoty např. 

MIF a FVC. Hodnotí se také tvar křivky. 
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Vyhodnocení provádíme porovnáním výsledků s referenčními hodnotami 

v závislosti na věku, výšce a pohlaví. Následně můžeme podle výsledků pacienty 

rozdělit do skupin podle stádia nemoci. Na základě této klasifikace také nasazujeme 

druh léčby. Pokud klesne hodnota FEV1/FVC pod 0,7 je bronchiální obstrukce 

prokázána. Stádia nemoci jsou uvedeny v tabulce 2. 

Tabulka 2, Stádia CHOPN (Musil a kol. 2008) 

Stadium I: Lehké FEV1/FVC ˂ 0,7 

FEV1  ≥ 80 % n. h. 

Stadium II: Středně těžké FEV1/FVC ˂ 0,7 

50 % ≤ FEV1 ˂ 80 % n. h. 

Stadium III. Těžké FEV1/FVC ˂ 0,7 

30 % ≤ FEV1 ˂ 50 % n. h. 

Stadium IV. Velmi těžké FEV1/FVC ˂ 0,7 

FEV1 ˂ 30 % n. h. nebo FEV1 ˂ 50 % n. h. + chronické 

respirační selhání 

Vysvětlivky: FEV1/FVC (%): usilovná vitální kapacita za 1. sekundu, FEV1 – usilovně 

vydechnutý objem za 1. sekundu (l), n. h. – normální hodnoty 

3.3.2 Bronchodilatační test 

V roce 2003 byl standardizován základní bronchodilatační test. Po provedení 

spirometrie se inhalační cestou podá 400 μg salbutamolu, což je β2-mimetikum 

s rychlým nástupem účinku, ideálně skrz inhalační nástavec, a bronchodilatační 

odpověď se hodnotí za 30 minut po podání bronchodilatační látky. Za signifikantně 

pozitivní se považuje zvýšení hodnoty FEV1 proti výchozí hodnotě alespoň o 12 %  

a zároveň minimálně o 200 ml nebo hodnoty PEF alespoň o 15 % (Kašák, 2006). 

Bronchodilatační test využíváme k zjištění reverzibility obstrukce a případnému 

vyloučení diagnosy astmatu. Zároveň nám pomáhá odhalit prognózu nemocného a jeho 

reakci na léčbu. 

3.3.3 Další vyšetření 

K potvrzení a následnému monitorování diagnosy CHOPN se využívají i další 

vyšetření: 
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 Měření krevních plynů 

 Bronchiální hyperreaktivita 

 Vyšetření funkce respiračních svalů 

 Deficit alfa 1 – antitrypsinu 

 Tolerance fyzické zátěže 

 Vyšetření krevních plynů 

 Hematokrit 

 Zjištění zánětlivých mediátorů v séru 

 Skiagram hrudníku 

3.4 Exacerbace 

Dle Burge a kol. (2003) je exacerbace neboli vzplanutí akutní případ 

charakterizovaný zhoršením respiračních příznaků pacienta, které jsou mimo běžné 

každodenní hodnoty a vedou ke změně medikace pacienta. 

Nejčastějším důvodem exacerbací jsou znečištěné ovzduší, teplotní změny  

a infekce způsobené bakteriemi a viry. Při exacerbaci dochází k zhoršení zánětu, 

bronchospasmu a nadprodukci hlenu. Zvyšuje se hyperinflace a rezistence dýchacích 

cest. Následuje únava dýchacích svalů, hyperkapnie a respirační acidóza. Časté 

exacerbace zrychlují progresi nemoci a mohou i ohrozit život pacienta. Z tohoto důvodu 

by měly být těžké exacerbace léčeny v nemocnici. 

Mezi hlavní příznaky exacerbací patří pískoty na hrudníku, dušnost, intenzivní 

kašel se zvýšenou expektorací, změna sputa, únava, tachypnoe a zmatenost. 

  

3.5 Farmakoterapie 

V současné době není kauzální léčba CHOPN možná, proto je hlavním úkolem 

farmakoterapie prevence, snížení počtu exacerbací a zlepšení zdravotního stavu. Dále je 

velmi důležitá edukace pacienta, zejména zanechání kouření. Toho lze dosáhnout 

pomocí nikotinových žvýkaček, náplastí, inhalátorů nebo pomocí látek působících na 

centrální nervový systém jako je vareniclin a bupropion.   
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3.5.1 Léčba stabilizované CHOPN  

 β2-mimetika s krátkodobým účinkem – způsobují bronchodilataci a odolnost vůči 

tělesné zátěži. V inhalační formě přináší rychlejší nástup účinku a menší nežádoucí 

účinky než ve formě perorální. Nežádoucí účinky mohou být hypokalemie nebo 

kardiovaskulární stimulace. Do této skupiny patří  salbutamol, fenoterol a terbutalin. 

 β2-mimetika s dlouhodobým účinkem – podávají se od II. stádia. Zástupci jsou 

formoterol a salmeterol. Nemusí se podávat 4krát denně jako krátkodobá mimetika  

a zároveň snižují počet exacerbací. Nežádoucí účinky však mají stejné. 

 Anticholinergika s krátkodobým účinkem - blokují účinek acetylcholinu na 

muskarinových receptorech, takže vyvolávají bronchodilataci. Na našem trhu je 

k dispozici ipratropium nebo kombinace ipratropia s fenoterolem. Mezi nežádoucí 

účinky patří sucho v ústech a pozor by si měli dát pacienti s glaukomem nebo 

hyperplazií prostaty. 

 Anticholinergika s dlouhodobým účinkem – podávají se jednou denně a mají též 

protizánětlivý účinek. Tiotropium snižuje hyperinflaci plic, snižuje počet exacerbací 

a zvyšuje toleranci fyzické zátěže. V současné době se jedná o lék první volby. 

 Methylxantiny – působí jako neselektivní inhibitory fosfodiesterázy a mají tudíž 

bronchodilatační účinek. Jejich nevýhodou je toxicita, která závisí na dávce. 

Způsobují arytmie, bolesti hlavy, gastroezofageální reflux a jiné gastrointestinální 

problémy. Z tohoto důvodu se doporučuje monitorování hladin v séru. Důležité je 

také vědět, že teofylin je metabolizován v játrech přes cytochrom P450. 

 Kortikosteroidy – jsou využívány k dlouhodobé léčbě ve III. a IV. stádiu.  Mohou se 

podávat jak v inhalační formě, tak orálně. Mezi nežádoucí účinky patří snižování 

denzity kostí, kandidóza a kašel. Kandidóze lze předejít vypláchnutím úst vodou po 

inhalaci. Na druhou stranu snižují počet exacerbací. Zástupci jsou beklomethason, 

budesonid, fluticason a ciclesonid. Většinou se používají střední až vysoké dávky 

kortikosteroidů. Mohou se podávat ve fixní kombinaci s β2-mimetiky 

s dlouhodobým účinkem (Kašák, 2006). 

3.5.2 Léčba exacerbace 

Exacerbace je závažný stav, který vždy potřebuje léčebný zákrok. Na úvod je 

potřeba dobrá edukace pacienta, aby mohl případně léčbu lehčích forem zahájit sám. 

Pro přesnější zhodnocení je nutné vyšetření plicních funkcí a krevních plynů.  
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 Inhalační β2-mimetika – pacient začíná zvýšením dávky β2-mimetik s krátkodobým 

účinkem a případně přidává anticholinergní léčbu. Během exacerbací se nejvíce 

osvědčila aplikace pomocí nebulizátoru. 

 Systémové kortikosteroidy – urychlují uzdravení nemocných a přispívají k dřívějšímu 

obnovení plicních funkcí. Podávají se po dobu 10 – 14 dní. Výhodou je, že je lze 

vysadit najednou, protože za tak krátkou dobu ještě nedochází k adrenální 

nedostatečnosti. 

 Antibiotika – podávají se v případě podezření na bakteriální příčinu. Mezi hlavní 

symptomy patří dušnost a zvýšený objem hlenu. Zdrojem nákazy mohou být bakterie  

i viry. V případě bakterií se nejčastěji jedná o Branhamella catarrhalis, Streptococcus 

pneumoniae a Haemophilus influenzae (Perotin a kol. 2013). K léčbě se využívají 

aminopeniciliny, potencované aminopeniciliny, cefalosporiny II. generace, tetracykliny 

nebo makrolidy. K posledním dvěma zmíněným skupinám se uchylujeme pouze 

v případě alergie na β-laktamy. 

 Mukolytika – využívají se u pacientů s obtížným vykašláváním sputa. 

 Oxygenoterapie – může být aplikována až po vyšetření krevních plynů, pokud je pacient 

dlouhodobě hypoxemický. Lékaři se k ní uchylují zejména při hospitalizaci 

v nemocnici. 

Pokud veškerá tato léčba selhává nebo nemůže být z nějakých důvodů provedena, 

s ohledem na věk, cyanózu, zhoršení příznaků a jejich intenzity, je nezbytné pacienta 

léčit v nemocnici. 

3.5.3 Nefarmakologická léčba 

Nefarmakologická léčba není pouze doplňkem k léčbě farmakologické, ale je 

spíše jejím rovnocenným partnerem, který také zpomaluje progresi onemocnění, snižuje 

počet exacerbací a zvyšuje kvalitu života. 

 Rehabilitace – jedná se zejména o dechová cvičení jako je brániční dýchání  

a kontrolovaný výdech kombinované s kondičním tréninkem. Ideálně by měla trvat 

2 – 3 měsíce a pacient by v ní měl pokračovat nadále doma. Rehabilitace pomáhá 

proti depresi, ztrátě výkonnosti, vyčerpanosti. Ačkoli nebyly zjištěny rozdíly v počtu 

přijetí mezi nemocnými s CHOPN neschopnými rehabilitace a těmi, kteří se 

účastnili rehabilitačního programu, počet dní strávených v nemocnici u skupiny 

léčené rehabilitací byl signifikantně nižší (Světová iniciativa o CHOPN, 2001). 
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Nedílnou součásti by mělo být i nutriční poradenství, protože pacienti s CHOPN 

často trpí podvýživou. 

 Dlouhodobá domácí oxygenoterapie – je indikována u pacientů s parciálním tlakem 

kyslíku arteriální krve (PaO2) ˂ 7,3 kPa a saturací hemoglobinu kyslíkem  

(SaO2) ˂ 88 %, nebo pokud je PaO2 7,3 – 8 kPa a SaO2 ˂ 88 % a současně je 

prokázán jeden z následujících stavů: nekapilární plicní hypertenze nebo chronické 

cor pulmonale či sekundární polycytemie (Kašák, 2006). Kyslík by měl být podáván 

alespoň 15 hodin denně. Ukázalo se, že léčba kyslíkem zlepšuje kognitivní 

schopnosti pacientů  

a plicní hemodynamiku, na druhou stranu její vliv na toleranci zátěže, zvýšení 

kvality života a zvýšení přežití je nejasný (Criner 2013; Stoller a kol. 2010). 

 Bulektomie – vyjmutí buly, která se nepodílí na výměně plynů a stlačují zdravou 

plíci. Ta poté může reexpandovat. Tato operace je vhodná pouze u úzce 

vymezeného počtu nemocných, u kterých snižuje subjektivní potíže. 

 Volumredukční operace plic – chirurgická metoda, při které dojde k odstranění části 

plic nebo voperování jednosměrného ventilu do bronchu a tím k snížení 

hyperinflace. Díky tomu mohou dýchací svaly zvýšit svoji účinnost. Tato operace se 

také využívá jako přechodového můstku pro pacienty čekající na transplantaci, kdy 

jim může pomoci přečkat po dobu až 2 let. Zpomalí progresi nemoci, zlepší funkční 

parametry nemocných a kvalitu jejich života (Venuta a kol. 2010). Podle Geddese  

a kol. (2000) je ovšem její vliv na celkové snížení mortality zatím stále nejistý. 

 Transplantace plic – zejména u pacientů v konečném stádiu. Operace je limitována 

zejména cenou a nedostatkem orgánů od dárců, proto v některých nemocnicích 

dochází k transplantaci pouze jedné plíce. Mezi komplikace patří odmítnutí štěpu, 

bakteriální, mykotické a virové infekce. Dále je potřeba počítat s celoživotní 

imunosupresivní léčbou. 

 Očkování proti chřipce a pneumokokům – doporučuje se jako profylaxe, protože 

pacienti s CHOPN mají vyšší riziko bakteriálních infekcí s hrozbou následné 

exacerbace a hospitalizace. 

3.6 Úmrtnost 

Díky stále se zvyšujícímu trendu kouření cigaret a znečištění ovzduší se CHOPN 

dostává do popředí zájmu zdravotnické veřejnosti. Do roku 2020 má totiž postoupit ze 



17 

 

7. na 3. místo v příčinách úmrtnosti (Kašák, 2006). Rostoucí úmrtnost nám znázorňuje 

tabulka číslo 3. 

Tabulka 3, Vývoj úmrtnosti na CHOPN v ČR (Vondra, 2010) 

 

Jako nejčastější prediktor mortality je využíván BODE index. BODE je zkratka 

složená ze slov Body mass-index, airflow Obstruction, Dyspnea a Exercise capacity 

(Celli a kol. 2004a). Čím vyšší počet bodů, tím větší riziko smrti. 

Tabulka 4, Bode index (http://copd.about.com/od/copdbasics/a/BODEIndex.htm) 

Proměnná Body BODE indexu 

 0 1 2 3 

FEV1 (%) ≥ 65 50-64 36-49 ≤ 35 

Šestiminutový test chůzí 

(vzdálenost v metrech) 

 

≥ 350 

 

250-349 

 

150-249 

 

≤ 149 

Dyspnoe 0-1 2 3 4 

Body mass index 

(kg/m
2
) 

 

˃ 21 

 

≤ 21 

http://copd.about.com/od/copdbasics/a/BODEIndex.htm
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Vysvětlivky: FEV1 - usilovně vydechnutý objem za 1. sekundu, k ohodnocení dyspnoe se 

využívá speciálně upravená tabulka s hodnotami 0 – 4, kde 0 znamená dušnost při zátěži 

a 4 dušnost již při oblékání. 

Vztah mezi hodnotou BODE indexu a mortalitou zkoumal Esteban a kol. (2010). 

Výsledky můžeme vidět v tabulce číslo 5.  

Tabulka 5, BODE index a úmrtnost 

 

 

Dále se k predikci mortality používá samostatně FEV1, šestiminutový test chůzí,  

BMI – body mass index, hodnota netukové hmoty a biomarkery jako je například 

bronchoalveolární laváž, frekvence a intenzita exacerbací. 

Ačkoliv jsou ženy oproti mužům náchylnější k toxickým vlivům tabáku, 

bronchiální hyperreaktivitě a depresi, ve studii podle de Torrese a kol. (2009), kde 

porovnávali mortalitu u žen a mužů se shodným FEV1 a BODE indexem, zjistili dva 

důležité údaje. Za prvé, že ženy se stejnou obstrukcí a BODE indexem jako muži mají 

signifikantně delší dobu přežití v čase a za druhé, že BODE index je lepší prediktor 

přežití než FEV1. 

3.7 CHOPN a ekonomika 

Prevalence CHOPN v populaci neustále stoupá a tím stoupají i náklady na léčbu. 

Nejvíce peněz stojí léčba exacerbací u hospitalizovaných pacientů, zejména na jednotce 

intenzivní péče. Ruku v ruce s tímto problémem jde i vysoká pracovní neschopnost  

a tím další přítěž pro státní pokladnu. Uvážíme-li, že ve většině případů je tato nemoc 

ovlivnitelná, na což lidé nedbají, jedná se do budoucna o obrovský socioekonomický 

problém. 

 
celková mortalita (%) 

n = 71 

BODE index  

0 - 2 5,4  

3 - 4 13,5  

5 - 6 33,8  

7 - 10 36,8  
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4 Složení těla 

Na lidské tělo a jeho strukturu lze pohlížet z několika různých úhlů, např. 

z hlediska chemických prvků, molekul, makromolekul, tkání a orgánů. Z pohledu 

chemických prvků je lidské tělo z 98 % složeno z kyslíku, uhlíku, vodíku, dusíku, 

vápníku a fosforu (Zadák a Hronek, 2011). Jejich poměr se během vývoje neustále 

mění. 

Hlavní součástí našeho těla je voda. Tělo dospělého jedince obsahuje přibližně  

60 – 70 % vody, která se dělí na extracelulární a intracelulární. Mimobuněčná voda se 

navíc dělí na krevní plazmu a tkáňový mok.  Poměr těchto dvou kompartmentů je velice 

důležitý z pohledu fyziologie a patofyziologie, kdy dochází k jeho změnám. Dále se 

využívá k pochopení homeostázy a dávkování farmak. 

Obsah bílkovin je přibližně 10-15 %. Jsou to stavební struktury našeho 

organismu, katalyzují buněčné reakce a jsou významné pro transkripci genů. U mužů je 

díky svalové hmotě jejich obsah vyšší. Na rozdíl od tuků a sacharidů si tělo netvoří 

jejich zásoby. Hlavní příjem tedy spočívá ve vyvážené stravě, i když část si jich je 

organismus schopen sám syntetizovat. Pokud jich stravou dodáváme málo, dochází 

k degradaci bílkovin. Je tedy důležité dodržovat alespoň neutrální dusíkovou bilanci, 

což je rozdíl mezi přijatým a vyloučeným dusíkem. K vyšší ztrátě dochází zejména při 

zraněních, popáleninách a malnutrici.  

Lipidů se v těle vyskytuje velké množství. Esenciální jsou zejména mastné 

kyseliny, cholesterol a fosfolipidy, které tvoří membrány tělesných buněk. Na druhou 

stranu neesenciální lipidy, mezi které řadíme triglyceridy, fungují zejména jako 

energetické zásoby, izolace proti chladu a ochrana zranitelných orgánů. U mužů tvoří 

10 – 25 % těla, u žen 15-35 %. Liší se i rozložení lipidů v různých oblastech těla. 

Sacharidy tvoří pouze 0,5 % hmotnosti. Z chemického hlediska to jsou 

polyhydroxyaldehydy a polyhydroxyketony. V těle jsou uloženy zejména jako jaterní  

a svalový glykogen.  Zásoby fungují jako rychlý zdroj energie. Z jedné molekuly 

glukózy vzniká při oxidaci 38 molekul ATP.  Dostatečný příjem sacharidů zabraňuje 

oxidaci tuků a odbourávání proteinů. Na druhou stranu jejich nadbytek se přeměňuje 

v tuk. 
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4.1 Složení těla u pacientů s CHOPN 

Ačkoliv se hmotnost bere jako měřítko k zhodnocení výživy dané osoby, 

absolutně neodráží složení těla. Pacienti s váhou v normě mohou mít výrazný úbytek 

svalové hmoty. 

 Pro zjednodušení lze hmotnost těla rozdělit na tukuprostou hmotu – fat free mass 

a tukovou hmotu – fat mass.  Fat free mass - FFM se zároveň využívá jako ukazatel 

svalové hmoty v těle. Obdobou je fat free mas index – FFMI, který je definován jako 

FFM/výška
2
. Úbytek netukové tkáně se vyjadřuje jako FFMI ˂ 16 kg/m

2
 u mužů  

a FFMI ˂ 15 kg/m
2
 u žen (Schols a Wouters, 2002). Podle Ischaki a kol. (2007) je FFMI 

dokonce lepším prediktorem nutričního stavu pacienta než BMI. K rychlému  

a jednoduchému proměření se využívá bioelektrická impedance a DEXA (dual energy 

x-ray absorptiometry). 

 Kromě toho, že se množství svalové hmoty snižuje, dochází k jejím funkčním  

a strukturním změnám. Podle Kim (2008) způsobuje tento úbytek ve větší, či menší 

míře zánět, podvýživa, léčba kortikosteroidy, snížená aktivita, hypoxémie a oxidační 

stres z kouření. 

Pozoruhodné je i to, že emfyzém způsobuje ztrátu váhy a úbytek FFM, ale 

zároveň ztráta váhy a FFM vyvolává emfyzém. Přišlo se na to poměrně drastickým 

způsobem při pitvách obyvatel Waršavského ghetta během 2. světové války a následně 

v dnešní době při studii na pacientech s anorexia nervosa (Schols a kol. 2005).  

4.2 Antropometrické metody 

Výhodou antropometrických měření je jednoduchost, rychlost a neinvazivnost. 

Z tohoto důvodu jsou součástí každého vyšetření metabolismu. 

4.2.1 Tělesná výška 

Používá se spíše k výpočtu dalších indexů. Její měření je důležité především 

v dětském věku. V dospělosti se poté stává méně významnou.  

Během dne dochází k změnám ve výšce, a proto by mělo k měření docházet vždy 

ve stejnou dobu. Nejvyšší hodnoty bývají naměřeny ráno. 
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4.2.2 Tělesná hmotnost 

Vážení probíhá na speciálních kalibrovaných vahách. V dnešní době se jedná 

především o digitální váhy, jejichž nevýhodou bývá nepřesnost.  Vážená osoba by měla 

být jen ve spodním prádle, po vymočení a defekaci. 

4.2.3 BMI 

BMI je v dnešní době asi nejčastěji používaný a skloňovaný parametr. Vypočítá 

se podle vztahu:      

BMI = 
m

v2
    m- hmotnost v kg                    v – výška v m

2 
 

Používá se k posouzení hmotnosti, protože souvisí s množstvím tělesného tuku. 

Výjimku tvoří děti, atleti a některé patologické stavy. 

4.2.4 DEXA – duální rentgenová absorpce 

Měření skladby těla pomocí rentgenových paprsků dvou různých energií 

(energetických úrovní). Tkáně zachycují rentgenové paprsky různě podle svého složení. 

Složení se vyhodnocuje fotobuňkami a vytváří absorpční obraz. Následně lze pomocí 

počítače stanovit množství tukové a netukové tkáně, i obsah kostních minerálů (Lerario 

a kol. 2006). Výhodou této metody je rychlost, bezbolestnost a nízké radiační zatížení. 

Jediný problém se může vyskytnout u obézních pacientů, kde může záření o nízké 

intenzitě špatně procházet. 

4.2.5 Bioelektrická impedance 

Bioelektrická impedance je metoda měřící složení těla pomocí elektrického 

proudu. Jak již značí název, využívá k tomu zejména elektrické veličiny zvané 

impedance. Ta závisí na frekvenci proudu, množství vody a poměru mezi 

extracelulárním a intracelulárním kompartmentem. K měření tukové tkáně se využívá 

střídavého proudu a odporu, který se tvoří na základě množství tuku a vody. Přístroj 

pracuje při jedné nebo více frekvencích (přesnější a dražší). Je to rychlá, jednoduchá, 

časově nenáročná metoda, i když bohužel méně přesná (Walter - Kroker a kol. 2011). 

4.2.6 Kaliperace 

Kaliperace je jedna z metod na zjišťování množství tělesného tuku. Měří velikost 

kožních řas pomocí speciálního přístroje – kaliperu - na určitých místech těla. Jedná se 

o rychlou a levnou metodu oproti DEXE nebo bioelektrické impedanci, které zatím 
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nepatří mezi základní vybavení ordinací. Nevýhodou je potřeba praxe a tréninku, aby 

mohly být naměřeny důvěryhodné a replikovatelné hodnoty.  

Důvodem k využívání této metody k predikci tělesného tuku nahrává i to, že  

40 – 60 % tuku se nachází v subkutánní tkáni snadno a přímo měřitelné kaliperem 

(Rodríguez a kol. 2005). 
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5 Stanovení energetické potřeby 

Člověk jako homoiotermní organismus udržuje stálou teplotu bez ohledu na 

vnější prostředí, což stojí velké množství energie.  Lidské tělo ji není schopno vytvářet 

jen tak, musí ji proto přijímat z potravy, ve které je obsažena v podobě chemických 

vazeb. Poté ji s určitou ztrátou převádí do jiných podob. Celkové množství energie, 

které se z jednotlivých živin uvolní, zjišťujeme podle spalného tepla. Sacharidy 

obsahují 17 kJ, proteiny 23 kJ a lipidy 38 kJ (Trojan, 2003). Od tohoto fyzikálního 

spalného tepla lze odvodit fyziologické spalné teplo, které je kromě proteinů (16,7 kJ) 

shodné. Konečné produkty proteinového metabolismu není tělo schopné úplně spálit  

a jsou nositeli zbytkové energie. 

5.1 Metabolizmus 

Metabolizmus je soubor chemických reakcí, ve kterých se z látek zpravidla 

přijatých potravou (po jejich digesci a absorpci) získává energie a látky nezbytné 

k výstavě a obnově struktury a funkce buněk, tkání a celého organizmu a k udržení 

konstantní tělesné teploty (Kaňková, 2005). Energetická potřeba pro udržení základních 

fyziologických funkcí se nazývá bazální metabolizmus (BMR – basal metabolit rate). 

Tomuto fyzickému a psychickému klidovému stavu za neutrální okolní teploty po 

dvanáctihodinovém lačnění nejlépe odpovídá situace po probuzení. Potřebná energie se 

liší podle pohlaví, věku, konstituce a fyzické aktivity. Z důvodu velmi přísných 

podmínek při měření BMR došlo k zavedení další veličiny – klidového energetického 

výdeje (REE – resting energy expenditure). REE je oproti BMR o několik procent vyšší.  

5.1.1 Metabolizmus u pacientů s CHOPN  

O vztahu podvýživy a úbytku hmotnosti se diskutuje již delší dobu. Studie 

prokázaly malnutrici u 20 – 40 % nemocných. Nízký BMI je zároveň spojen se 

zvýšenou mortalitou stejně jako nízká hodnota FFM (Vestbo a kol. 2006). To vedlo 

k otázce, co ztrátu hmotnosti a úbytek svalové hmoty způsobuje. Zda se jedná o dietní 

problém, anorexii, či zvýšenou energetickou potřebu (Slinde a kol. 2008). Diskutovala 

se i možnost, že hubnutí je adaptace organismu na nedostatek kyslíku. Jako 

nefyziologická ztráta váhy se bere kritérium úbytek hmotnosti  ˃ 10 % za posledních 

šest měsíců nebo ˃ 5 % za poslední měsíc (Celli a kol. 2004b). 

Jak již bylo zmíněno je CHOPN charakterizována nevratnou obstrukcí 

v dýchacích cestách. Léčba se proto dříve většinou zaměřovala na zpomalení progrese 
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onemocnění a zlepšení plicních funkcí. Z dlouhodobého hlediska se však setkala 

s omezeným úspěchem, zejména v oblasti kvality života. Až v posledních letech se 

lékaři začali zajímat o ztrátu a ochablost kosterního svalstva. Navíc se úbytek FFM 

nevyskytuje pouze u podvyživených pacientů, ale i u normálních se zvýšenou hodnotou 

tukové hmoty. Zajímavé je, že právě pacienti s nadváhou a středně těžkým CHOPN 

mají nižší riziko úmrtí. Naopak pacienti s BMI ˂ 25 kg/m
2
 měli riziko vyšší. Nízká váha 

také zvyšuje nebezpečí exacerbací, hospitalizace a častější potřebu mechanické 

ventilace (Schols a Wouters, 2002).   

5.1.2 Výživa a CHOPN 

Ačkoliv zvýšený metabolismus může vysvětlit ztrátu váhy u pacientů s CHOPN, 

byl u některých pacientů zjištěn snížený příjem stravy. Přesný důvod zatím nebyl 

nalezen, přesto se debatuje o přílišné únavě, kašli a problémech s dýcháním při žvýkání 

a polykání.  Zápornou roli může hrát i leptin. Tento hormon ovlivňuje regulaci tukové 

tkáně, termogenezi a imunitu. Na toto téma bylo zpracováno několik studií. 

Broekhuizen a kol. (2005) potvrdil korelaci mezi leptinem a zánětlivými markery a jeho 

zapojení v zánětlivých reakcích u CHOPN. Schols a kol. (1999) doplňuje, že ačkoliv 

byl prokázán příznivý vliv nutriční péče na složení těla, váhu a fyziologické funkce, 

nebyla odpověď organismu úměrná podané stravě. Po delším pátrání se u některých 

pacientů podařilo zjistit souvislost mezi leptinem, přijmem potravy a změnou hmotnosti 

po terapii trvající 8 týdnů. 

Abychom mohli zvrátit stav a začít výživovou terapii, musíme nejdříve 

rizikového pacienta objevit. Je třeba zhodnotit příjem potravy, popřípadě změřit složení 

těla pomocí dostupných metod.  Dále je nezbytné spočítat energetickou potřebu, nejlépe 

nepřímou kalorimetrií, popřípadě Harris-Benedictovou rovnicí. U pacientů s CHOPN by 

mělo být 20 % příjmu potravy tvořeno proteiny a zbylých 80 % rozděleno mezi 

sacharidy  - 50 % - 60 % a lipidy – 25 % – 30 % (Fernandez a kol. 2006). Strava 

s vysokým obsahem bílkovin je potřebná z důvodu regenerace dýchacího svalstva. 

Stranou by neměly zůstat ani antioxidanty, protože vlivem zánětu a kouření vzniká 

zvýšené množství volných radikálů. Dokud je to jen možné, měla by se výživa podávat 

běžným způsobem, až u těžkých stádií můžeme přikročit k infuzím.   

Léčba malnutrice a dalších potíží spojených s CHOPN a výživou je nezbytný 

vývoj klinické praxe, stejně jako zlepšení kvality života pacientů. Individualizovaná 
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výživová terapie je nezbytná a měla by být zaveden co nejdříve za účelem zlepšení 

stavu pacienta, posílení imunity, zlepšení funkce dýchacích svalů a tolerance zátěže 

(Fernandez a kol. 2006). 

5.2 Metody měření 

5.2.1 Rovnice Harrise - Bennedicta  

Existuje několik vzorců, pomocí kterých můžeme odhadovat BMR, ale první 

významný odvodili Harris s Bennedictem (1919). Nevýhodou je, že vypočítaná hodnota 

odpovídá BMR pouze u zdravých dospělých lidí bez patologie. Nelze tedy aplikovat  

u těhotných a kojících žen, obézních a nemocných lidí. 

Muži (v kcal/den): 

BMR = 66,473 + 13,7516 ∙ W + 5,0033 ∙ H – 6,755 ∙ A 

Ženy (v kcal/den): 

BMR = 655,0955 + 9,5634 ∙ W + 1,8496 ∙ H – 4,6756 ∙ A 

W – tělesná hmotnost v kg, A – věk v letech, H – výška v cm 

5.2.2 Přímá kalorimetrie  

Jedná se o velice nákladné vyšetření, kdy je pacient umístěn do uzavřené 

izolované komory. Počítá se množství tepla, které se z organismu uvolní a ohřeje vodní 

lázeň. V současné době se využívá spíše experimentálně.  

5.2.3 Nepřímá kalorimetrie 

Metoda nepřímé kalorimetrie hodnotí metabolismus na základě exaktního měření 

příjmu kyslíku a vydechovaného oxidu uhličitého. Mnoho klinických studií potvrdilo 

vhodnost této metody pro stanovení EE jak u zdravých jedinců za různých podmínek  

a během různých aktivit, tak i u kriticky nemocných pacientů (Zadák, 2008). Nepřímá 

kalorimetrie je v současné době brána jako zlatý standard pro výpočet utilizace 

substrátů a funkce metabolismu. Pomocí množství kyslíku a vydechnutého oxidu 

uhličitého jsme schopni vypočítat EE a respirační kvocient, což jsou velmi užitečné 

údaje zejména u těžce nemocných pacientů. 
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5.2.3.1 Princip 

Existuje několik základních tipů přístrojů na nepřímou kalorimetrii. Nejstarší 

z nich fungovaly na principu uzavřeného systému, další na principu diluční techniky 

nebo dechové analýzy. Současné moderní přístroje jsou konstruovány na principu 

otevřeného systému.  

Pacienta můžeme proměřovat buď pod kanopou, nebo v případě umělé ventilace 

za použití mísící komory. Základní součásti jako je ventilátor, analyzátor plynů  

a průtokové čidlo i řazení přístroje je možné vidět na obrázcích č. 2 a 3  

(Zadák a Hronek, 2011). 

 

obr. 2, Nepřímá kalorimetrie - přístroj s mísící komorou 

 

 

 

 

 

obr. 3, Nepřímá kalorimetrie - přístroj s kanopou 

 

 

 

 

  

Čerpadlo rozvádí vymezené množství kyslíku, který pacient vdechuje a zároveň 

vydechuje oxid uhličitý. Vydechovaný vzduch je z kanopy odváděn do analyzátoru 

plynů. Počítač neustále zpracovává naměřená data a z hodnot program vypočítá EE  

a utilizaci jednotlivých substrátů.  
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5.2.3.2 Steady state 

Existuje mnoho definic steady statu neboli ustáleného stavu. O vymezení 

přesných kritérií, která co nejvíce odpovídají celodennímu EE, se pokoušel McClave  

a kol. (2003). Testovali několik různých hypotéz na 22 ventilovaných pacientech. 

Výsledkem bylo, že steady state definovali jako pět po sobě jdoucích minutových 

intervalů, kdy se spotřeba kyslíku VO2 a výdej oxidu uhličitého VCO2 nemění o více 

než 10 %.  

Jakákoliv odchylka mimo zadané hodnoty vede k získání nepřesných dat, která 

nemohou přesně popsat míru metabolismu. Proto je součástí každého moderního 

kalorimetru signalizace steady statu. 

5.2.3.3 Respirační kvocient (RQ) 

Respirační kvocient je vyjádřením poměru vyloučeného oxidu uhličitého  

a spotřebovaného kyslíku: 

RQ = 
VCO2

VO2

 

Liší se pro jednotlivé substráty. Z poměru jednotlivých metabolizovaných živin, nás již 

prostá hodnota RQ informuje, která živina je zřejmě metabolizována:  

RQ = 1,000 – sacharidy, RQ = 0,710 – lipidy a RQ = 0,809 – proteiny (Novák, 1999). 

Hodnotu respiračního kvocientu ovlivňuje i hladovění, svalová práce, metabolická 

acidóza nebo alkalóza, hypoventilace a mnoho dalších. Výhodou je, že z naměřených 

hodnot můžeme u pacientů na umělé výživě odhalit například hyperalimentaci nebo 

zvýšenou lipogenezi. 

Oxidace jednotlivých živin: 

C6H12O6  + 6O2 → 6CO2 + 6H2O                       RQsacharidů = 
   

  
 = 

 

 
 = 1 

2C57H110O6 + 163O2 → 114CO2 + 110H2O                  RQtuků = 
   

  
 = 

   

   
 = 0,7 

Oxidacebílkovin = 6,25 ∙ UN 

U bílkovin dochází k neúplnému metabolismu, proto se koriguje a zavádí tzv. 

nebílkovinný respirační kvocient (nRQ). Vychází se z předpokladu, že 1 gram dusíku 
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v moči odpovídá 6,25 g bílkovin. K oxidaci se spotřebuje 5,92 l kyslíku a uvolní se  

4,75 l oxidu uhličitého (Zadák, 2008). I močovina, kterou vylučujeme, obsahuje energii. 

Tu ale naše tělo již nedokáže využít. 

nRQ = 
             

            
 

VO2 – spotřebaO2  (l/den)             

VCO2 – vylučování CO2  (l/den)                               

UN – odpad dusíku v moči (g/den) 

5.2.3.4 Výpočet energetického výdeje 

Spotřeba kyslíku a výdej oxidu uhličitého úzce korelují s EE, proto lze EE 

vypočítat z VO2 a VCO2 zpřesněné o neúplnou oxidaci proteinů. Tato korekce někdy 

bývá k zjednodušení vynechána, protože k celkovému výdeji přispívá pouze minimálně 

a 100% chyba způsobena jejím výpočtem nemá za následek chybu větší, než jsou pouhé 

4 % celkového EE (Golts a kol. 2006). Původní rovnice nebyla příliš komfortní, proto 

roku 1949 Weir zveřejnil tzv. Weirovu formuli (Holeček, 2006):  

EE = VO2 ∙ 3,941 + VCO2 ∙ 1,106 – UN ∙ 2,17 

VO2 – spotřebaO2  (l/den)             

VCO2 – vylučování CO2  (l/den)  

UN – odpad dusíku v moči (g/den) 

Hodnota klidového EE (REE) se vypočítá na základě následujících vztahů  

(Zadák a Hronek, 2011): 

Je – li nRQ ˂ 0,706 

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

Je – li nRQ ˃ 1 

REE = ((3818∙ VO2) + (1223 ∙ VCO2)) ∙ 1,44 – 1,994 ∙ UN 
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Je – li nRQ ˂ 1 

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

Pokud nejsme schopni stanovit hodnotu odpadního dusíku: 

Je – li RQ ˂ 0,706 

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

 Je – li RQ ˂ 1 

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

Je – li RQ ˃ 1 

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

5.2.3.5 Utilizace substrátů 

K výpočtu utilizace nutričních substrátů se využívá těchto vzorců  

(Zadák a Hronek, 2011): 

a) Sacharidy (CHO) 

v  g/den 

je-li nRQ ˂ 0,706 

CHO = 3,59 ∙ VCO2 ∙ 1440 + 2,54 ∙ VO2 ∙ 1440 + 2,05 ∙ UN 

je – li nRQ ˂ 1,0  

CHO = 4,115 ∙ VCO2 ∙ 1440 + 2,909 ∙ VO2 ∙ 1440 − 2,539 ∙ UN 

Je-li nRQ ˃ 1,0 

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

v kcal/den 

je-li nRQ ˂ 0,706                           CHO_K = CHO ∙ 1,72 

je – li nRQ ˂ 1,0                            CHO_K = CHO ∙ 4,18 

je-li nRQ ˃ 1,0                               CHO_K = CHO ∙ 4,18 
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b) tuky (FAT) 

v g/den 

je-li nRQ ˂ 0,706  

FAT = 0,7 ∙  VCO2 ∙ 1440 – 3,39 ∙ UN                         

je – li nRQ ˂ 1,0 

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

je-li nRQ ˃ 1,0                                

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

v kcal/den 

je-li nRQ ˂ 0,706                           FAT_K = FAT ∙ 9,46 

je – li nRQ ˂ 1,0                            FAT_K = FAT ∙ 9,46 

je-li nRQ ˃ 1,0                              FAT_K = FAT ∙ 1,089 

 

c) bílkoviny 

v g/den                                       PRO = 6,25 ∙ UN2 

v kcal/den                                   PRO_K = 4,32 ∙ PRO 

5.2.3.6 EE u pacientů s CHOPN 

Pro zhodnocení potřeby a účinnosti nutriční terapie je potřebné znát veškeré 

důvody a mechanismy ztráty hmotnosti. Jedná se zejména o případy, kdy EE překračuje 

energetický příjem. Pokud bychom se měli zaměřit přímo na úbytek svaloviny, jedná se 

vlastně o nerovnováhu syntézy a rozpadu proteinů.  

V pohledu na tuto problematiku se názory vědecké veřejnosti značně liší. 

Celkový EE se skládá z BMR, termogeneze a tělesné aktivity. Uvažuje se, že pacienti 

s CHOPN mají zvýšený právě BMR z důvodu vyššího pracovního vytížení dýchacích 
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svalů. Pro svědčí studie od Golsteina a kol. (1987), Kao a kol. (2011), Ramires a kol. 

(2012), Schols a kol. (1991) a Sergi a kol. (2006). Creutzberg a kol. (1998) ve své studii 

na 172 pacientech dokonce zjišťoval prevalenci hypermetabolismu u paceintů 

s CHOPN. Dospěl k 26 %, což je mnohem méně než naměřil např. Fitting a kol. (1989). 

V jeho skupině bylo hypermetabolických 8 z 10 pacientů. Na druhou stranu například 

podle Tanga a kol. (2002) ovšem nebyl celkový denní EE (TEE) u pacientů vyšší, než  

u zdravých jedinců. Podobný výzkum prováděla i Baarends a kol. (1997), která 

zkoumala pacienty jak se zvýšeným REE, tak s REE v normálu. Dospěla k závěru, že 

REE sice může být zvýšené, ale v závěru se TEE u obou skupin neliší. Sridhar a kol. 

(1994) zase tvrdí, že hypermetabolismus není původcem malnutrice. Na závěr bychom 

rozhodně neměli zapomenout i na hladiny hormonů, užívaná léčiva a vliv zánětu. V této 

oblasti bádal například Cazzola a kol. (2010), který odhalil, že tiotropium snižuje 

hodnotu EE. 
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Experimentální část 

6 Studie 

 Studie zaměřená na CHOPN a měření REE probíhala ve Fakultní nemocnici 

v Hradci Králové na oddělení Centra pro výzkum a vývoj pod vedením PharmDr. 

Miroslava Kovaříka, Ph.D. Na výzkumu spolupracoval i MUDr. Koblížek, Ph.D. 

z plicní kliniky a MUDr. Pavlíková z osteocentra. Studie se uskutečnila v období od 

března 2011 do března 2012 jako pilotní fáze další studie. Výběr vhodných pacientů 

provedl MUDr. Koblížek. Pacienti přicházeli na vyšetření ambulantně. 

 Ve studii bylo celkově vyšetřeno 30 pacientů v pokročilejším stádiu CHOPN. 

Z toho byly 4 ženy a 26 mužů v průměrném věku 67 ± 8 let. Celkové vyšetření se 

skládalo z nepřímé kalorimetrie, antropometrie, bioimpedance, měření krevního tlaku, 

dynamometrie a spirometrie. Každý pacient byl vyšetřen jednou.  

 Měření probíhalo po dvanáctihodinovém lačnění, ráno, přibližně mezi 7. a 10. 

hodinou.  Vyšetření trvalo zhruba hodinu. Tato diplomová práce zpracovává výsledky 

z indirektní kalorimetrie. 

6.1 Metodika 

 Měření pacientů s CHOPN probíhalo na přístroji Vmax Serie, V6200 Autobox, 

SensorMedics Corporation, California, USA, jenž vypočítává EE z Weirovy formule. 

Tato rovnice je uvedena v kapitole 5.2.3.4. 

 Před příchodem pacienta bylo potřeba kalorimetr zapnout a správně  

nakalibrovat. Kalibrace probíhala dvoustupňově. První část byla manuální, druhá 

automatická. Součástí vyšetření bylo i stanovení tělesné výšky a váhy pacienta. Tyto 

parametry jsou potřebné pro dosazení do Harris – Bennedictovy rovnice pro predikci 

REE. 

 Vlastní měření trvalo 15 – 20 minut pod kanopou. Následně došlo 

k vyhodnocení naměřených výsledků. Důležité je v průběhu měření dosáhnout 

ustáleného stavu. Pacient musel být nalačno (12 hodin před vyšetřením nejíst), v poloze 

vleže v bdělém stavu (zavřené oči), za pokojové teploty 20 – 25 °C a 30 minut 

v tělesném a duševním klidu. Před příchodem pacienta jsme místnost vyvětrali. Během 

vyšetření nebyl pacient nijak rušen ani stresován. Pro vyhodnocení utilizace substrátů 
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bylo nutné stanovit množství odpadu dusíku vyloučeného ve formě močoviny močí za 

24 hodin. 

 V této práci budou hodnoceny tyto parametry: 

 Věk, výška, hmotnost – kapitola 4.2.1 a 4.2.2 

 BMI – kapitola 4.2.3 

 Povrch těla (BSA, Body surface area) (m
2
) – rovnice DuBois a DuBois (1916) 

            BSA = (W
0,425

 • H
0,725

) • 0,007184         W – hmotnost v kg, H – výška v cm 

 FM, FFM – kapitola 4.1, výpočet z kaliperace Siriho (1961) rovnice a rovnic 

Durnina a Womersleyho (1974): 

FM (kg) = W • (495/D (g/ml) – 450)          FFM (kg) = W (kg) – FM (kg) 

D = 1,1715 – (0,0779 • L)              platí pro muže nad 50 let 

D = 1,1339 – (0,0645 • L)              platí pro ženy nad 50 let 

D – hustota těla (g/ml) 

L – log sumy 4 kožních řas (mm) – subskapulární, suprailiakální, nad musculus 

triceps a musculus biceps brachii 

W – tělesná hmotnost (kg) 

 FMI, FFMI – kapitola 4.1 

 Mid-arm muscle circumference (MAMC) – střední obvod paže v cm 

MAMC = střední obvod paže (cm) – 0,314 ∙ tloušťka kožní řasy nad tricepsem 

(mm) 

 Tlak krve systolický, diastolický, puls 

 Objem moči 

 Kreatinin (mmol/den) = kreatinin (mmol/l) •objem moči (l/den), měřeno z moči 

 Urea (mmol/den) = urea (mmol/l) • objem moči (l/den), měřeno z moči 

 UN (g/den) = urea (mmol/den) • 0,0336, měřeno z moči 

 VO2, VCO2 – kapitola 5.2.3.2 

 RQ, nRQ – kapitola 5.2.3.3 

 REE – kapitola 5.2.3.4 

 Utilizace sacharidů, lipidů, proteinů – kapitola 5.2.3.5 

 FEV1, FEV1 (%), FVC, FVC (%), PEF, PEF (%), FEV1/FVC – kapitola 3.3.1 
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6.2 Statistické zpracování 

Statistické vyhodnocení bylo provedeno pomocí programů GraphPad Prism, 

verze 6.00 (GraphPad Software) a Microsoft Excel 2007. U všech sledovaných 

parametrů byl proveden D'Agostinův a Pearsonův test normality. Výsledky jsou 

uváděny jako průměr ± směrodatná odchylka (SD), resp. jako medián (25% percentil; 

75% percentil), v případě vyloučení normality dat. Pro porovnání mezi skupinami byly 

použity nepárový t – test  nebo Mann – Whitneyeův test (v případě vyloučení normality 

dat). Vzájemné vztahy byly hodnoceny pomocí Pearsonových nebo Spearmanových  

(v případě vyloučení normality dat) korelačních koeficientů. Pro testování statistických 

hypotéz byla zvolena hladina významnosti P ≤ 0,05. 
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7 Výsledky 

7.1 Vyhodnocení základních parametrů 

 Jak již bylo zmíněno výše, studie se zúčastnily 4 ženy a 26 mužů ve věkovém 

průměru 67 ± 8 let. Průměrná výška byla 169,5 ± 8,0 cm a váha 81,4 ± 17,7 kg. BMI 

měl hodnotu 28,3 ± 5,9, což odpovídá nadváze. Rozdělení podle BMI můžeme vidět 

v tabulce č. 6. Většina pacientů měla nadváhu nebo obezitu 1. stupně. BSA činil  

1,915 ± 0,216 m
2
, viz tabulka 7. 

Tabulka 6, Pacienti dle BMI 

BMI muži ženy n - muži n - ženy 

podváha < 18,5 < 17,4 1 0 

fyziologické 

rozmezí 
18,5 – 24,9 17,5 - 23,9 4 2 

nadváha 25,0 – 29,9 24,0 – 28,9 11 1 

obezita 1. stupně 30,0 – 34,9 29,0 – 33,9 7 0 

obezita 2. stupně 35,0 – 39,9 34,9 – 38,9 2 0 

obezita 3. stupně > 40,0 > 39,0 1 1 

Vysvětlivky: BMI – body mass index 

 

Tabulka 7, Základní údaje pacientů              

  Celkem (n=30) Muži (n=26) Ženy (n=4) 

Věk (roky) 67 ± 8 67 ± 8 67 ± 6 

Výška (cm) 169,5 ± 8,0 171,0± 7,5 * 159,5 ± 3,0 

Hmotnost (kg) 81,4 ± 17,7 83,0 ± 16,8 70,8 ± 22,3 

BSA (m
2
) 1,915 ± 0,216 1,945 ± 0,205 1,723 ± 0,212 

BMI 28,3 ± 5,9 28,4 ± 5,5 27,9 ± 9,1 

Vysvětlivky: BMI – body mass index, BSA – povrch těla, * - nepárový t – test muži vs. 

ženy P ≤ 0,05 

Hodnota krevního tlaku byla 133 ± 19 mm Hg, což odpovídá normálu. Hodnota tepu 73 

(64; 77), také odpovídá normě. Hodnoty jsou uvedeny v tabulce 8. 
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Tabulka 8, Měření tlaku 

 

Celkem 

(n=30) 
Muži (n=26) Ženy (n=4) 

TK systolický (mm Hg) 133 ± 19 133 ± 21 129 ± 4 

TK diastolický (mmHg) 83 ± 9 83 ± 10 83 ± 3 

Puls 73 (64; 77) 71 (64; 77) 71 (65; 77) 

Vysvětlivky: TK – tlak krve 

7.2 Vyhodnocení biochemie moči 

Fyziologické množství moči u dospělého člověka je 1 – 1,5 litru definitivní moči 

za 24 hodin (Trojan, 2003). Množství je ovlivňováno mnoha vlivy, jako je strava, 

příjem tekutin, nebo zdravotní stav (např. diabetes mellitus). Výsledky vyšetření jsou 

uvedeny v tabulce 9. Je potřeba uvést, že ne všichni pacienti sbíranou moč donesli. 

Tabulka 9, Biochemie moči 

  Celkem  Muži Ženy 

Kreatinin (mmol/den) 15,6 (10,0; 18,2) 16,7 (10,6; 19,9) 9,8 (8,1; 11,9) 

Objem moči (ml/den) 2243 (1450; 2500) 2316 (1450; 2500) 1838 (1363; 2150) 

Urea v moči (mmol/den) 384 (278;1080) 389 (274; 445) 334 (279; 388) 

UN (g/den) 12,9 (9,3; 14,3) 13,1 (9,2; 15,0) 11,2 (9,4; 13,0) 

Vysvětlivky: UN – odpad dusíku v moči, počet pacientů - 26 kreatinin a objem moči,  

24 urea a UN 

Střední hodnota objemu moči u všech pacientů byla 2243 (1450; 2500), což je 

v průměru více než fyziologické rozmezí. Odpad dusíku v moči se následně využíval 

k vyhodnocení utilizace substrátů. 

7.3 Složení těla 

Vyšetření složení těla našich pacientů ukázalo rozdíly ve střední hodnotě paže  

a kg FFM mezi pohlavími. Obě hodnoty byly vyšší u mužů než u žen, viz tabulka 10. 

Pokud porovnáme naše výsledky FFMI s vyjádřením úbytku netukové tkáně podle 

Schols a Wouterse (2002), neprokázal se ani u mužů ani u žen její úbytek.  Hodnoty 

MAMC u mužů i u žen také odpovídají fyziologickým hodnotám. 
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Tabulka 10, Složení těla 

 Celkem (30) Muži (n=26) Ženy (n=4) 

MAMC 25,1 ± 3,3 25,7 ± 3,1 * 21,1 ± 1,3 

kg FM dle Siri 22,7 ± 9,9 22,4 ± 9,4 24,6 ± 14,6 

kg FFM dle Siri 58,6 ± 9,8 60,5 ± 8,5 * 46,3 ± 9,4 

FMI 7,9 ± 3,6 7,6 ± 3,3 9,7 ± 5,8 

FFMI 20,4 ± 3,0 20,7 ± 2,8 18,2 ± 3,7 

Vysvětlivky: MAMC – střední obvod paže, FM – tuková hmota, FFM – tukuprostá 

hmota, FMI – index tukové hmoty, FFMI – index tukuprosté hmoty, * - nepárový t – test 

muži vs. ženy P ≤ 0,05 

7.4 Nepřímá kalorimetrie 

Při měření REE nepřímou kalorimetrií jsme zjistili vyšší výdej oxidu uhličitého  

u mužů než u žen a vyšší hodnotu REE vypočítaného podle rovnice  

Harrise – Benedicta. Ostatní měřené hodnoty nevykazují významné rozdíly. Výsledky 

jsou uvedeny v tabulce 11. 

Vyhodnocení metabolického stavu pacientů uvádíme v tabulce 12. Přibližně ¾ 

pacientů bylo hypermetabolických, ¼ normometabolických a žádný hypometabolický. 

 

Tabulka 11, Nepřímá kalorimetrie 

 

Celkem (30) Muži (n=26) Ženy (n=4) 

VO2 (l/min) 0,278 ± 0,049 0,283 ± 0,047 0,244 ± 0,053 

VCO2 (l/min) 0,223 ± 0,043 0,230 ± 0,039 * 0,178 ± 0,042 

RQ 0,81 (0,74; 0,84) 0,82 (0,76; 0,84) 0,73 (0,67; 0,80) 

nRQ 0,80(0,71; 0,84) 0,82 (0,76; 0,85) 0,72 (0,66; 0,79) 

REE-IC (kcal/den) 1910 ± 331 1950 ± 315 1649 ± 357 

REE-HB (kcal/den) 1572 ± 278 1612 ± 267 * 1314 ± 227 

REE (%) 122 ± 14 122 ± 14 125 ± 12 

REE/kg (kcal/kg) 24,0 ± 3,6 24,0 ± 3,7 23,9 ± 3,3 

REE/kg FFM 32,8 ± 4,0 32,4 ± 4,1 35,7 ± 1,6 

REE/BSA (kcal/m
2
) 994 ± 106 1001 ± 108 951 ± 93 
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Vysvětlivky: VO2 – spotřeba kyslíku, VCO2 - výdej oxidu uhličitého, RQ – respirační 

kvocient, nRQ – nebílkovinný respirační kvocient, REE – klidový energetický výdej, 

REE – IC – klidový energetický výdej stanovený pomocí nepřímé kalorimetrie,  

REE – HB – klidový energetický výdej vypočítaný rovnicí Harrise – Benedicta,  

FFM – tukuprostá hmota, BSA – povrch těla, * - nepárový t – test muži vs. ženy  

P ≤ 0,05 

Tabulka12, Rozdělení pacientů dle metabolismu 

  
 

n  

hypermetaboličtí pacienti > 110 % REE – HB 23  

normometaboličtí pacienti 90 % - 110 % REE – HB 7  

hypometaboličtí pacienti < 90 % REE – HB 0  

Vysvětlivky: REE – HB – klidový energetický výdej vypočítaný rovnicí  

Harrise – Benedicta 

7.5 Utilizace nutričních substrátů 

U vyhodnocení utilizace nutričních substrátů nešlo porovnat rozdíl mezi muži a 

ženami, protože vzorek žen byl příliš malý. Z výsledků u mužů můžeme vyčíst, že 

v případě lačnění využívají z více než 50 % lipidů a naopak nejméně z proteinů. 

Výsledky je možné vidět v tabulce 13. 

Tabulka 13, Utilizace nutričních substrátů  

 

Celkem (n=24) Muži (n=22) Ženy (n=2) 

Utilizace sacharidů (g/den) 151 (46; 212) 164 (57; 216) 12 (12; 12) 

Utilizace sacharidů (kcal/den) 617 (92; 885) 670 (165; 900) 36 (20; 51) 

Utilizace sacharidů (%) 30 ± 28 32 ± 28 2 ± 1 

Utilizace lipidů (g/den) 111 ± 60 107 ± 60 155 ±44 

Utilizace lipidů (kcal/den) 1050 ± 563 1012 ± 567 1470 ± 414 

Utilizace lipidů (%) 52 ± 27 50 ± 27 81 ± 0 

Utilizace proteinů (g/den) 81 (58; 90) 82 (58; 94) 70 (59; 81) 

Utilizace proteinů (kcal/den) 348 (252; 387) 353 (249; 404) 303 (254; 352) 

Utilizace proteinů (%) 18 (12; 20) 18 (12; 20) 17 (16; 17) 

7.6 Korelace 

Bylo provedeno zjištění korelace mezi parametry energetického metabolizmu a 

utilizace nutričních substrátů a mezi základními antropometrickými parametry, 

spirometrickými parametry a parametry složení těla. Korelace byly hodnoceny pouze 

pro muže. 
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7.6.1 Korelace mezi základními antropometrickými parametry a parametry 

energetického metabolismu 

Byl zjištěn statisticky významný vztah mezi věkem a odhadem REE pomocí 

rovnice Harrise – Benedicta. Výška korelovala se spotřebou kyslíku, REE stanoveným 

pomocí nepřímé kalorimetrie a REE pomocí rovnice Harrise – Benedicta. Hmotnost  

a BSA korelovaly se všemi parametry kromě RQ, nRQ, REE vztažené na kg a REE 

vztažené na povrch těla. U BMI byl zjištěn statisticky významný vztah s VO2, klidovým 

energetickým výdejem stanoveným pomocí nepřímé kalorimetrie, klidovým 

energetickým výdejem vypočítaným rovnicí Harrise – Benedicta, REE a REE 

vztaženým na kg. Výsledky jsou uvedeny v tabulkách 14 a 15. 

Tabulka 14, Korelace mezi základními antropometrickými parametry a parametry 

energetického metabolismu I 

 

Věk 

(roky) 

Výška 

(cm) 

hmotnost 

(kg) 

 

r P r P r P 

VO2 (l/min) -0,360 0,100 0,451 0,035 0,716 0,0002 

VCO2 (l/min) -0,155 0,491 0,409 0,059 0,448 0,037 

RQ 0,134 0,553 -0,098 0,664 -0,369 0,091 

nRQ 0,093 0,682 -0,028 0,900 -0,304 0,169 

REE-IC (kcal/den) -0,324 0,142 0,486 0,022 0,689 0,0004 

REE-HB (kcal/den) -0,432 0,045 0,428 0,047 0,966 < 0,0001 

REE (%) 0,229 0,305 -0,085 0,708 -0,580 0,005 

REE/kg (kcal/kg) -0,007 0,976 -0,067 0,766 -0,758 < 0,0001 

REE/kg FFM -0,192 0,392 0,057 0,800 -0,333 0,131 

REE/BSA (kcal/ m
2
) -0,276 0,213 0,128 0,570 0,056 0,805 

Vysvětlivky: statisticky významné korelace jsou zvýrazněny tučným písmem,   

VO2 – spotřeba kyslíku, VCO2 - výdej oxidu uhličitého, RQ – respirační kvocient,  

nRQ – nebílkovinný respirační kvocient, REE – klidový energetický výdej,  

REE – IC – klidový energetický výdej stanovený pomocí nepřímé kalorimetrie,  

REE – HB – klidový energetický výdej vypočítaný rovnicí Harrise – Benedicta,  

FFM – tukuprostá hmota, BSA – povrch těla, r – hodnota Pearsonova, Spearmanova 

koeficientu (dle testu normality), P – hladina významnosti 
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Tabulka 15, Korelace mezi základními antropometrickými parametry a parametry 

energetického metabolismu II 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vysvětlivky: statisticky významné korelace jsou zvýrazněny tučným písmem,  

VO2 – spotřeba kyslíku, VCO2 - výdej oxidu uhličitého, RQ – respirační kvocient,  

nRQ – nebílkovinný respirační kvocient, REE – klidový energetický výdej,  

REE – IC – klidový energetický výdej stanovený pomocí nepřímé kalorimetrie,  

REE – HB – klidový energetický výdej vypočítaný rovnicí Harrise – Benedicta,  

FFM – tukuprostá hmota, BSA – povrch těla, BMI – body mass index, r – hodnota 

Pearsonova, Spearmanova koeficientu (dle testu normality), P – hladina významnosti 

7.6.2 Korelace mezi základními antropometrickými parametry a parametry 

utilizace nutričních substrátů 

Byl zjištěn statisticky významný vztah mezi parametry utilizace lipidů  

a hmotností. Dále byl zjištěn i statisticky významný vztah mezi parametry utilizace 

lipidů a BSA. Naopak nebyl prokázán statisticky významný vztah mezi věkem, výškou, 

BMI a parametry utilizace nutričních substrátů. Hodnoty můžeme vidět v tabulkách 16  

a 17. 

 

 

 

 

 

 

BSA BMI 

 

r P r P 

VO2 (l/min) 0,766 < 0,0001 0,560 0,007 

VCO2 (l/min) 0,519 0,013 0,309 0,161 

RQ -0,335 0,127 -0,267 0,230 

nRQ -0,269 0,225 -0,205 0,359 

REE-IC (kcal/den) 0,755 < 0,0001 0,518 0,014 

REE-HB (kcal/den) 0,963 < 0,0001 0,843 < 0,0001 

REE (%) -0,516 0,014 -0,590 0,004 

REE/kg (kcal/kg) -0,671 0,001 -0,772 < 0,0001 

REE/kg FFM -0,256 0,250 -0,373 0,088 

REE/BSA (kcal/ m
2
) 0,102 0,651 0,000 0,999 
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Tabulka 16, Korelace mezi základními antropometrickými parametry a parametry 

utilizace nutričních substrátů I 

 

Věk 

(roky) 

Výška 

(cm) 

hmotnost 

(kg) 

 

r P r P r P 

Utilizace sacharidů (g/den) 0,102 0,652 0,059 0,793 -0,329 0,135 

Utilizace sacharidů 

(kcal/den) 0,099 0,661 0,062 0,785 -0,326 0,139 

Utilizace sacharidů (%) 0,168 0,454 -0,035 0,878 -0,335 0,127 

Utilizace lipidů (g/den) -0,219 0,327 0,366 0,094 0,520 0,013 

Utilizace lipidů (kcal/den) -0,218 0,330 0,367 0,093 0,520 0,013 

Utilizace lipidů (%) -0,167 0,458 0,293 0,185 0,425 0,049 

Utilizace proteinů (g/den) -0,241 0,280 -0,324 0,142 0,111 0,622 

Utilizace proteinů (kcal/den) -0,241 0,280 -0,324 0,142 0,111 0,622 

Utilizace proteinů (%) -0,300 0,175 -0,379 0,082 -0,053 0,816 

Vysvětlivky: statisticky významné korelace jsou zvýrazněny tučným písmem, r – hodnota 

Pearsonova, Spearmanova koeficientu (dle testu normality), P – hladina významnosti 

 

Tabulka 17, Korelace mezi základními antropometrickými parametry a parametry 

utilizace nutričních substrátů II 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BSA BMI 

 

r P r P 

Utilizace sacharidů g/den -0,256 0,251 -0,263 0,238 

Utilizace sacharidů (kcal/den) -0,255 0,253 -0,255 0,253 

Utilizace sacharidů (%) -0,301 0,173 -0,328 0,137 

Utilizace lipidů g/den 0,573 0,005 0,381 0,081 

Utilizace lipidů (kcal/den) 0,572 0,005 0,380 0,081 

Utilizace lipidů (%) 0,469 0,028 0,311 0,159 

Utilizace proteinů g/den -0,038 0,865 0,140 0,534 

Utilizace proteinů (kcal/den) -0,038 0,865 0,140 0,534 

Utilizace proteinů (%) -0,189 0,401 -0,021 0,926 
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Vysvětlivky: statisticky významné korelace jsou zvýrazněny tučným písmem,  

BSA – povrch těla, BMI – body mass index, r – hodnota Pearsonova, Spearmanova 

koeficientu (dle testu normality), P – hladina významnosti 

7.6.3 Korelace mezi složením těla a parametry energetického metabolismu 

Byl prokázán statisticky významný vztah mezi MAMC a spotřebou kyslíku, 

odhadem REE pomocí rovnice Harrise – Benedicta, REE vyjádřeným v procentech  

a REE vztaženým na kg. U FM dle Siri, FMI a FFMI byly zjištěny korelace se stejnými 

parametry: VO2, klidovým energetickým výdejem stanoveným pomocí nepřímé 

kalorimetrie, klidovým energetickým výdejem vypočítaným rovnicí  

Harrise – Benedicta, REE a REE vztaženým na kg. FFM dle Siri korelovala se všemi 

parametry kromě RQ, nRQ, REE vztažené na kg FFM a REE vztažené na povrch těla, 

viz tabulky 18 a 19. 

Tabulka 18, Korelace mezi složením těla a parametry energetického metabolismu I 

 

MAMC kg FM dle Siri kg FFM dle Siri 

 

r P r P r P 

VO2 (l/min) 0,457 0,033 0,594 0,004 0,762 < 0,0001 

VCO2 (l/min) 0,172 0,445 0,344 0,118 0,508 0,016 

RQ -0,276 0,213 -0,308 0,164 -0,341 0,121 

nRQ -0,203 0,364 -0,250 0,263 -0,271 0,223 

REE-IC 

(kcal/den) 0,414 0,056 0,556 0,007 0,750 < 0,0001 

REE-HB 

(kcal/den) 0,722 0,0001 0,896 < 0,0001 0,926 < 0,0001 

REE (%) -0,566 0,006 -0,634 0,002 -0,452 0,035 

REE/kg (kcal/kg) -0,663 0,001 -0,790 < 0,0001 -0,633 0,002 

REE/kg FFM -0,370 0,090 -0,290 0,190 -0,338 0,124 

REE/BSA (kcal/ 

m
2
) -0,025 0,911 -0,044 0,845 0,158 0,484 

Vysvětlivky: statisticky významné korelace jsou zvýrazněny tučným písmem,  

VO2 – spotřeba kyslíku, VCO2 - výdej oxidu uhličitého, RQ – respirační kvocient, nRQ – 

nebílkovinný respirační kvocient, REE – klidový energetický výdej, REE – IC – klidový 

energetický výdej stanovený pomocí nepřímé kalorimetrie, REE – HB – klidový 

energetický výdej vypočítaný rovnicí Harrise – Benedicta, FFM – tukuprostá hmota, 

BSA – povrch těla, MAMC – střední obvod paže, FM – tuková hmota, r – hodnota 

Pearsonova, Spearmanova koeficientu (dle testu normality), P – hladina významnosti 
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Tabulka 19, Korelace mezi složením těla a parametry energetického metabolismu II 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vysvětlivky: statisticky významné korelace jsou zvýrazněny tučným písmem,  

VO2 – spotřeba kyslíku, VCO2 - výdej oxidu uhličitého, RQ – respirační kvocient,  

nRQ – nebílkovinný respirační kvocient, REE – klidový energetický výdej,  

REE – IC – klidový energetický výdej stanovený pomocí nepřímé kalorimetrie,  

REE – HB – klidový energetický výdej vypočítaný rovnicí Harrise – Benedicta,  

FFM – tukuprostá hmota, BSA – povrch těla, FMI – index tukové hmoty, FFMI – index 

tukuprosté hmoty, r – hodnota Pearsonova, Spearmanova koeficientu (dle testu 

normality), P – hladina významnosti 

 

7.6.4 Korelace mezi složením těla a parametry utilizace nutričních substrátů 

 Byla prokázána významná závislost mezi FFM a parametry utilizace lipidů, zato 

nebyla zjištěna korelace mezi MAMC, FM a ostatními sledovanými parametry. Údaje 

jsou uvedeny v tabulce 20. 

  

 

 

 

 

 

 

FMI FFMI 

 

r P r P 

VO2 (l/min) 0,504 0,017 0,567 0,006 

VCO2 (l/min) 0,276 0,214 0,316 0,152 

RQ -0,270 0,225 -0,188 0,401 

nRQ -0,212 0,344 -0,132 0,558 

REE-IC (kcal/den) 0,461 0,031 0,532 0,011 

REE-HB (kcal/den) 0,827 < 0,0001 0,777 < 0,0001 

REE (%) -0,640 0,001 -0,473 0,026 

REE/kg (kcal/kg) -0,788 < 0,0001 -0,675 0,001 

REE/kg FFM -0,312 0,158 -0,410 0,058 

REE/BSA (kcal/ m
2
) -0,077 0,735 0,085 0,706 
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 Tabulka 20, Korelace mezi složením těla a parametry utilizace substrátů  

Vysvětlivky: statisticky významné korelace jsou zvýrazněny tučným písmem,  

MAMC – střední obvod paže, FM – tuková hmota, FFM – tukuprostá hmota,  

r – hodnota Pearsonova, Spearmanova koeficientu (dle testu normality), P – hladina 

významnosti 

7.6.5 Korelace mezi spirometrickými parametry a parametry energetického 

metabolismu 

U parametrů FEV1 a PEF byly nalezeny statisticky významné vztahy se stejnými 

parametry: spotřebou kyslíku, výdejem oxidu uhličitého, odhadem REE pomocí rovnice 

Harrise – Benedicta a REE stanoveným pomocí nepřímé kalorimetrie.  FEV1 vyjádřené 

v procentech koreluje s VO2, VCO2, klidovým energetickým výdejem stanoveným 

pomocí nepřímé kalorimetrie, klidovým energetickým výdejem vypočítaným rovnicí 

Harrise – Benedicta a REE vztaženým na kg. Usilovná vitální kapacita koreluje pouze 

se spotřebou kyslíku. Nebyl zjištěn žádný statisticky významný vztah mezi FVC (%)  

a ostatními sledovanými parametry.  PEF vyjádřené v procentech vyjadřuje statisticky 

významné vztahy pouze se spotřebou kyslíku a odhadem REE pomocí rovnice  

Harrise – Benedicta, zatímco Tiffenaův index pouze s odhadem REE pomocí rovnice 

Harrise – Benedicta. Výsledky jsou uvedeny v tabulce 21 a 22. 

 

 

MAMC Kg FM dle Siri Kg FFM dle Siri 

 

r P r P r P 

Utilizace sacharidů g/den -0,211 0,347 -0,314 0,155 -0,259 0,245 

Utilizace sacharidů 

(kcal/den) -0,201 0,371 -0,302 0,173 -0,254 0,254 

Utilizace sacharidů (%) -0,312 0,157 -0,336 0,126 -0,294 0,185 

Utilizace lipidů g/den 0,395 0,069 0,407 0,060 0,580 0,005 

Utilizace lipidů (kcal/den) 0,394 0,069 0,407 0,060 0,579 0,005 

Utilizace lipidů (%) 0,351 0,109 0,341 0,121 0,465 0,029 

Utilizace proteinů g/den 0,010 0,963 0,143 0,525 -0,064 0,776 

Utilizace proteinů (kcal/den) 0,010 0,963 0,143 0,525 -0,064 0,776 

Utilizace proteinů (%) -0,043 0,849 0,005 0,983 -0,223 0,319 
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Tabulka 21, Korelace mezi spirometrickými parametry a parametry energetického 

metabolismu I 

Vysvětlivky: statisticky významné korelace jsou zvýrazněny tučným písmem,  

VO2 – spotřeba kyslíku, VCO2 - výdej oxidu uhličitého, RQ – respirační kvocient,  

nRQ – nebílkovinný respirační kvocient, REE – klidový energetický výdej,  

REE – IC – klidový energetický výdej stanovený pomocí nepřímé kalorimetrie,  

REE – HB – klidový energetický výdej vypočítaný rovnicí Harrise – Benedicta,  

FFM – tukuprostá hmota, BSA – povrch těla, FEV1 - usilovně vydechnutý objem za  

1. sekundu, FVC - usilovná vitální kapacita, r – hodnota Pearsonova, Spearmanova 

koeficientu (dle testu normality), P – hladina významnosti 

 

 

 

 

 

FEV1 FEV1 (%) FVC FVC (%) 

 

r P r P r P r P 

VO2 (l/min) 0,512 0,015 0,551 0,008 0,520 0,013 0,380 0,081 

VCO2 (l/min) 0,439 0,041 0,448 0,037 0,403 0,063 0,274 0,217 

RQ 0,006 0,980 0,030 0,896 -0,129 0,567 -0,055 0,809 

nRQ 0,063 0,779 0,075 0,740 -0,096 0,671 -0,033 0,885 

REE-IC (kcal/den) 0,519 0,013 0,552 0,008 0,520 0,013 0,370 0,091 

REE-HB (kcal/den) 0,597 0,003 0,720 0,0002 0,499 0,018 0,340 0,122 

REE (%) 

-

0,279 0,209 -0,402 0,064 -0,131 0,561 -0,083 0,712 

REE/kg (kcal/kg) 

-

0,282 0,203 -0,502 0,017 -0,118 0,601 -0,146 0,517 

REE/kg FFM 0,071 0,754 -0,095 0,673 0,181 0,421 0,146 0,518 

REE/BSA (kcal/ m
2
) 0,166 0,460 0,107 0,637 0,258 0,247 0,177 0,431 
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Tabulka 22, Korelace mezi spirometrickými parametry a parametry energetického 

metabolismu II 

Vysvětlivky: statisticky významné korelace jsou zvýrazněny tučným písmem,  

VO2 – spotřeba kyslíku, VCO2 - výdej oxidu uhličitého, RQ – respirační kvocient,  

nRQ – nebílkovinný respirační kvocient, REE – klidový energetický výdej,  

REE – IC – klidový energetický výdej stanovený pomocí nepřímé kalorimetrie,  

REE – HB – klidový energetický výdej vypočítaný rovnicí Harrise – Benedicta,  

FFM – tukuprostá hmota, BSA – povrch těla, PEF - vrcholový výdechový průtok,  

FEV1/FVC - Tiffenaův index, r – hodnota Pearsonova, Spearmanova koeficientu (dle 

testu normality), P – hladina významnosti 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PEF PEF (%) FEV1/FVC 

 

r P r P r P 

VO2 (l/min) 0,585 0,004 0,446 0,038 0,273 0,219 

VCO2 (l/min) 0,509 0,016 0,411 0,058 0,315 0,153 

RQ -0,051 0,822 0,008 0,971 0,088 0,697 

nRQ 0,002 0,994 0,063 0,782 0,169 0,452 

REE-IC (kcal/den) 0,608 0,003 0,469 0,028 0,296 0,181 

REE-HB (kcal/den) 0,570 0,006 0,407 0,060 0,454 0,034 

REE (%) -0,132 0,558 -0,065 0,773 -0,335 0,128 

REE/kg (kcal/kg) -0,289 0,192 -0,241 0,280 -0,382 0,080 

REE/kg FFM 0,190 0,397 0,183 0,416 -0,107 0,637 

REE/BSA (kcal/ m
2
) 0,226 0,313 0,165 0,464 -0,011 0,961 
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8 Diskuze 
Naší pilotní studie se zúčastnilo 30 pacientů (26 mužů a 4 ženy), což je sice 

méně, než měl k dispozici Creutzberg a kol. (1998), Schols a kol. (1991) a Sergi a kol. 

(2005), ale na druhou stranu více než Kao a kol. (2011). Většina studií probíhala  

u starších pacientů a proto je lze snadno porovnat s tou naší. Věkový průměr našich 

pacientů byl v průměru 67 ± 8 let. Po vyhodnocení základních parametrů jsme zjistili, 

že většina pacientů má nadváhu nebo obezitu 1. stupně, viz tabulka 6, což je zajímavé, 

pokud jsme uvažovali, že pacienti s CHOPN mají zvýšený metabolismus a tím dochází 

ke ztrátě netukové hmoty a celkové hmotnosti. Musíme ovšem zvážit, že to může být 

způsobeno zařazením pacientů v různých stádiích CHOPN, tudíž zde byli i lehčí 

případy. Při porovnání s ostatními studiemi, měli celkově naši pacienti vyšší hodnotu 

BMI 28,3 než ostatní 23,7 (Creutzberg a kol. 1998), 22,8 (Ramires a kol. 2012), 25,5 

(Sergi a kol. 2006).  

Dalším hodnocenými parametry byly FMI a FFMI. Vestbo a kol. (2005), si ve 

své studii na prognózu pacientů s CHOPN podle tukuprosté hmoty a celkové tělesné 

hmoty, zvolil hodnoty nízkého FFMI jako FFMI < 14,62 kg/m
2
 pro ženy  

a FFMI < 17,05 kg/m
2
 pro muže. Nízké FFMI zvyšuje riziko mortality. Pokud tyto 

výsledky porovnáme s našimi, ani muži ani ženy neměli v průměru nízké FFMI, jak 

můžeme vidět v tabulce 10. Hodnoty MAMC také odpovídaly fyziologickým 

hodnotám. Zjistili jsme ovšem rozdíl v množství FFM a MAMC mezi muži a ženami, 

obě hodnoty byly u mužů výrazně vyšší. To odpovídá předpokladu, že muži mají 

obecně větší množství svalové hmoty než ženy. 

 Z naměřených hodnot energetického výdeje nepřímou kalorimetrií jsme zjistili, 

že průměrná hodnota REE byla 122 ± 14 %, což značí zvýšený metabolismus oproti 

fyziologickým hodnotám. Po vyhodnocení metabolického stavu pacientů jsme odhalili, 

že 23 pacientů bylo hypermetabolických, 7 normometabolických a žádný 

hypometabolický, jak můžeme vidět v tabulce 12. Hodnoty odpovídají našim 

předpokladům, že pacienti s CHOPN mají zvýšený BMR, i provedeným studiím Sergi  

a kol. (2006), Schols a kol. (1991), Kao a kol. (2011), Creutzberg (1998) nebo Ramires 

a kol. (2012). Ve studiích, kde bylo k výpočtu REE používáno Harris – Benedictovy 

rovnice byl počet hypermetabolických pacientů 54 a 62 %, což je o něco menší 

zastoupení než u naší studie. 



48 

 

Z vyhodnocení utilizace nutričních substrátů můžeme v tabulce 13 vidět, že 

během lačnění tělo získává nejvíce energie z lipidů, poté ze sacharidů a nejméně 

z proteinů. Tento poznatek akorát potvrzuje úlohu lipidů jako energetických rezerv 

organismu. Zároveň v těle probíhá glykogenolýza v játrech a proteolýza ve svalech 

k získání glukózy jako dalšího zdroje energie. Žádný ze zde citovaných autorů 

zabývajících se měřením REE u pacientů s CHOPN zároveň nesledoval utilizaci 

substrátů. Podobná vyšetření byla prováděna v naší pracovní skupině u pacientů 

s pokročilým nemalobuněčným bronchogenním karcinomem (Kurucová, 2012). V této 

práci byli pacienti měřeni ve třech cyklech, před a během chemoterapie. Vyšetření 

potvrdila jak zvýšení REE u pacientů s plicním onemocněním, tak ve zvýšené míře 

oxidaci lipidů. 

Z důvodů nízkého počtu žen ve studii jsme zjišťování korelací provedli pouze pro 

muže. Zjistili jsme těsné korelace mezi hmotností a REE vypočítaným rovnicí  

Harrise – Benedicta (r = 0,966; P < 0,0001), povrchem těla a REE vypočítaným rovnicí 

Harrise – Benedicta (r = 0,963; P<0,0001) a BMI a REE vypočítaným rovnicí Harrise – 

Benedicta (r = 0,843, P< 0,0001). I u dalších parametrů FM (r = 0,896; P< 0,0001), 

FFM (r = 0,926; P< 0,0001) a FMI (r = 0,827; P< 0,0001) byla prokázána statistická 

významnost s REE vypočítaným rovnicí Harrise – Benedicta. Veškeré korelace jsou 

uvedeny v tabulkách 14 – 22. 

 Korelace mezi hmotností, výškou, věkem a REE vypočítaným rovnicí  

Harrise – Benedicta je logická, protože k výpočtu REE rovnicí Harrise – Benedicta se 

všechny tyto veličiny využívají. Korelace mezi hmotností a VO2 nám prokazuje, že čím 

je vyšší hmotnost těla, tím vyšší je spotřeba kyslíku. Naopak se neprokázal žádný 

statisticky významný vztah mezi utilizací nutričních substrátů a  BMI. FVC nekoreluje s 

žádnou z hodnot REE, i když by se dalo předpokládat, že pacienti s nižším FVC (horším 

stádiem a prognózou CHOPN) budou mít zvýšené hodnoty REE. Ze statisticky 

významného vztahu mezi FFM a spotřebou kyslíku můžeme vidět, že množství FFM 

souvisí se spotřebou kyslíku, který svaly potřebují ke správně funkci. Korelace mezi 

FM, FFM, FMI, FFMI a REE vypočítaným rovnicí Harrise – Benedicta, že tyto čtyři 

parametry jsou významnými prediktory REE. Ke stejnému závěru došel i Creutzberg  

a kol. (1998), který tvrdí, že FFM identifikoval jako nejdůležitější prediktor REE, podle 

Kao (2011) je FFM klíčový faktor REE u pacientů s CHOPN a Schols (1991) hodnotí 

FFM jako důležitou veličinu k predikci REE. 
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9 Závěr 
Tato studie se uskutečnila jako pilotní fáze další studie, která bude v blízké době 

navazovat. Zúčastnilo se jí 26 mužů a 4 ženy s diagnózou CHOPN. 

 Většina pacientů (63 %) měla podle BMI nadváhu nebo obezitu 1. stupně, tudíž 

u nich nebylo v současné době prokázáno riziko podvýživy. Jejich stav se ovšem může 

měnit postupem času a prognózy jejich onemocnění. 

Z průměrných hodnot FFMI 20,4 ± 3,0, nebyl zjištěn úbytek svalové hmoty, 

kromě jednoho pacienta, u kterého byl úbytek svalové hmoty prokázán. Tomu již 

předem napovídalo rozdělení podle BMI, i když není podmínkou, že pacienti 

s nadváhou nemohou ztrácet svalovou hmotu. Také hodnoty MAMC 25,1 ± 3,3 

v průměru odpovídaly normě. U 23 % ovšem byl zjištěn mírný úbytek svaloviny dle 

hodnot MAMC. Hodnoty FFM a MAMC byly výrazně vyšší u mužů než u žen. U 

našich pacientů celkově nebylo prokázáno zvýšené riziko mortality. 

Měření REE potvrdila zvýšený energetický výdej u pacientů s CHOPN vzhledem 

k hodnotám predikovaným dle rovnice Harrise - Benedicta. Více než 75 % pacientů 

bylo hypermetabolických, žádný hypometabolický. Svědčí pro to výsledky průměrného 

zvýšení REE o 22 % oproti predikovaným hodnotám. 

Vyhodnocení utilizace nutričních substrátů po lačnění potvrdila získávání energie 

zejména z lipidů, kdy přibližně z 52 % byly utilizovány právě lipidy. Sacharidy byly 

utilizovány z 30 % a proteiny z 18 %. 

 U žen docházelo k utilizaci lipidů z 81 % oproti 50 % u mužů. Tomu by 

napovídalo i to, že ženy mají obecně více FM než muži. Sacharidy ženy utilizovaly 

pouze z 2 %, zatímco muži z 32 % a bílkoviny ze 17 % a 18 %, v tomto pořadí. VCO2 

byl výrazně vyšší u mužů než u žen.  

Závěrem by bylo vhodné říci, že v případě většího zastoupení žen v naší studii by 

mohlo být zjištěno více významných rozdílů mezi muži a ženami. 
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10 Seznam zkratek 

Zkratka Anglický název Český název 

BMI Body Mass Index index tělesné hmotnosti 

BMR Basal Metabolit Rate bazální metabolismus 

BSA Body surface area povrch těla 

DEXA 
Dual Energy X - ray 

Absorptiometry) 
duální rentgenová absorpcimetrie 

EE Energetic Expenditure energetický výdej 

ERV Expiratory Reserve Volume expirační rezervní objem 

FEF   usilovné expirační průtoky 

FEF25-75 Forced Expiratory Flow  

maximální střední výdechový průtok  

ve střední polovině vydechnuté 

usilovné  

vitální kapacity 

FEV1 Forced Expiratory Volume 
usilovně vydechnutý objem za 1 

sekundu 

FEV1/VC   Tiffenaův index 

FFM Fat Free Mass tukuprostá hmota 

FFMI Fat Free Mass Index index tukuprosté hmoty 

FM Fat Mass Tuková hmota 

FMI Fat Mass Index Index tukové hmoty 

FRC Functional Residual Capacity funkční residuální kapacita 

FVC Forced Vital Capacity usilovná vitální kapacita 

CHOPN   Chronická obstrukční plicní nemoc 

IC Inspiratory Capacity inspirační kapacita 

IRV Inspiratory Reserve Volume inspirační rezervní objem  

MAMC Mid - Arm Muscle Circumference střední obvod paže 

MEF Maximal Expiratory Flow maximální výdechový průtok 

MIF50 Maximal Inspiratory Flow střední nádechový průtok v úrovni 50%  

MV Minute Ventilation minutová ventilace 

nRQ   nebílkovinný respirační kvocient 

PaO2        parciální tlak kyslíku arteriální krve 

PEF Peak Expiratory Flow vrcholový výdechový průtok 

PIF Peak Inspiratory Flow 
maximální průtok dosažený na vrcholu  

nádechu  

REE Resting Energy Expenditure klidový energetický výdej 

RQ Respiratory Quotient  respirační kvocient 

RV Residual Volume reziduální objem 

SaO2   saturace hemoglobinu kyslíkem  

SD Standard Deviation směrodatná odchylka 

TEE Total Energy Expenditure celkový energetický výdej 

TK   tlak krve 
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TLC Total Lung Capacity totální plicní kapacita 

UN Urinary Nitrogen odpad dusíku v moči 

VCO2   výdej oxidu uhličitého 

VO2   objem spotřebovaného kyslíku 

VC Vital Capacity vitální kapacita 

VT Tidal Volume dechový objem 
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Školitel: PharmDr. Miroslav Kovařík Ph.D.  

Název práce: Klidový energetický výdej u pacientů s chronickou obstrukční plicní 

nemocí 

 Chronická obstrukční plicní nemoc (CHOPN) se postupně dostává do popředí 

zájmu jak vědecké, tak laické veřejnosti díky svému rychlému postupu v žebříčku 

úmrtnosti. Z dosud provedených studií byl vypozorován trend, že u pacientů s CHOPN 

byl zvýšený klidový energetický výdej (REE) vedoucí ke ztrátě svaloviny a celkové 

hmotnosti. Cílem naší studie bylo zjistit, zda tomu tak opravdu je. 

Naší studie ve Fakultní nemocnici v Hradci Králové na oddělení Centra pro 

výzkum a vývoj se zúčastnilo 30 pacientů, 26 mužů a 4 ženy ve věkovém průměru  

67 ± 8 let. Každý pacient byl jednou vyšetřen po předchozím dvanáctihodinovém 

lačnění. Stanovovali jsme REE a utilizaci nutričních substrátů pomocí metody nepřímé 

kalorimetrie. 

Z průměrných naměřených hodnot - 122 ± 14 % predikovaných podle  

Harris – Benedictovy rovnice jsme prokázali zvýšený REE u pacientů s CHOPN. Žádný 

pacient nebyl hypometabolický, 7 bylo normometabolických a 23 hypermetabolických. 

Utilizace nutričních substrátů se nijak významně nelišila od fyziologických hodnot. 

Zároveň jsme prokázali těsnou korelaci mezi tukovou hmotou, tukuprostou hmotou, 

indexem tukové hmoty, indexem tukuprosté hmoty a REE vypočítaným rovnicí  

Harrise – Benedicta. 

Zjistili jsme zvýšený REE u naší skupiny pacientů s CHOPN. 

 

 

Klíčová slova: chronická obstrukční plicní nemoc, klidový energetický výdej, nepřímá 

kalorimetrie, rovnice Harrise - Benedicta 
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 Chronic obstructive pulmonary disease (COPD) is step by step moving ahead in 

public and scientific interest due to its fast rising in mortality rate. Contemporary 

studies observed a phenomena that patients with COPD have increased resting energy 

expenditure (REE) that leads to loss of fat free mass and total weight. Our goal was to 

confirm or disprove this hypothesis.   

Our research ran in Department of research and development at University 

hospital Hradec Králové. In our study participated 30 patients, 26 men and 4 women, 

mean age 67 ± 8 let. Every patient was once examined after twelve-hour fasting. We 

determined REE and substrate utilization by method of indirect calorimetry. 

We confirmed increased REE from the average value of REE - 122 ± 14 % 

predicted by Harris – Benedict equation. None patient was hypometabolic, 7 were 

normometabolic and 23 hypermetabolic. Substrate utilization did not differ contrary to 

physiological values. Furthermore we discovered correlation among fat mass, fat free 

mass, fat mass index, fat free mass index and REE calculated by Harris – Benedict 

equation. 

We confirmed increased REE in our patients group with COPD. 

 

 

Key words: chronic obstructive pulmonary disease, rating energy expenditure, indirect 

calorimetry, Harrise – Benedict equation 

 


