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1. ABSTRAKT 

Cílem této práce bylo zhodnocení tekutinové bilance u polytraumatických pacientů 

hospitalizovaných na jednotce intenzivní péče Fakultní nemocnice v Hradci Králové. 

Poznatků o této problematice zatím nacházíme velmi málo, proto bylo snahou osvětlit, jak 

organismus reaguje na trauma a zda je možné pomocí regulace množství podávaných tekutin 

ovlivnit další průběh onemocnění. 

Do studie bylo zahrnuto celkem 13 pacientů, 12 mužů a 1 žena s různou délkou hospitalizace. 

Vyšetření pacientů probíhalo metodou bioimpedanční analýzy složení těla, která je schopna 

určit podíl jednotlivých tělních složek (voda, svalová hmota, tuk). Všichni pacienti byli 

vyšetřeni dvakrát, každý po jiné době. Dále byla sbírána data ze zdravotnické dokumentace 

týkající se tekutinové bilance a laboratorních výsledků. 

Po vyhodnocení výsledků byly objeveny odlišnosti v naměřených hodnotách při 1. a 2. 

vyšetření. Zatímco při prvním vyšetření nebyla nalezena žádná statistická souvislost mezi 

rozložením tekutin v těle a jejich příjmem a výdejem, při druhém vyšetření se ukázal 

statisticky významný vztah mezi příjmem tekutin a následným složením těla (převodnění, 

celková tělesná voda, extra a intracelulární tekutina). Dá se tedy již předpokládat počátek 

reparace tkání a obnovování homeostázy.  

Dále z analýzy výsledků vyplynula pozitivní korelace mezi tekutinovou bilancí a délkou 

traumatu. Tento výsledek je ve shodě s publikovanými zahraničními studiemi, které označují 

pozitivní tekutinovou bilanci jako důvod prodloužené hospitalizace a horších výsledků léčby. 

Příjem tekutin a obsah drénů se taktéž ukázaly jako parametry přímo úměrně ovlivňující 

délku pobytu na JIP.  

Pomocí bioimpedanční analýzy bylo zjištěno převodnění (OH) u všech pacientů. Statistickým 

vyhodnocením byla zjištěna závislost OH na celkovém příjmu tekutin (CPT). Tento vztah 

vyjadřuje rovnice  OH = 0,0022.CPT – 2,5748 odvozená metodou lineární regrese. 

Výsledky poukazují na možnou prospěšnost individuální úpravy příjmu tekutin (ve smyslu 

snížení pokud to klinický stav umožňuje) v zájmu eliminace možných nežádoucích účinků.  

Klíčová slova: polytrauma, tekutinová bilance, bioimpedanční analýza, převodnění, příjem 

tekutin 
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2. ABSTRACT 

The aim of this study was to evaluate the fluid balance of polytrauma patients hospitalized in 

the intensive care unit at the University Hospital in Hradec Kralove. Very little knowledge 

about this issue can be found; therefore we tried to clarify how the body responds to trauma 

and whether it is possible to influence the further course of the disease by controlling the 

amount of administered fluid. 

The study included 13 patients, 12 men and 1 woman with different length of 

hospitalization. The examination of the patients was carried out by the bioelectrical 

impedance analysis of the body composition which is able to determine the proportion of 

individual body components (water, muscle mass, fat). All the patients were examined twice, 

each after a different time period. Other data were collected from medical documentation 

related to fluid balance and laboratory results. 

After assessing the results we discovered differences in the measured values in the first and 

second test. While during the first examination no statistical correlation between the 

distribution of the fluids in the body and the intake and output was found, the second 

examination showed a statistically significant relationship between the fluid intake and 

subsequent body composition (fluid overload, total body water, extra and intracellular fluid). 

Thus, we can expect the beginning of tissue repair and restoration of homeostasis. 

Further analysis of the results revealed a direct correlation between the fluid balance and  

the length of trauma. This result is in agreement with published international studies that 

indicate positive fluid balance as a reason for prolonged hospitalization and worse treatment 

outcomes. The fluid intake and content of drains must also be considered as parameters 

directly influencing the length of an ICU stay. 

Overhydration (OH) in all the patients was proved by using bioelectrical impedance analysis. 

The relationship between OH and the total fluid intake (TFI) was detected by statistical 

evaluation. It can be expressed by the following equation: OH = 0,0022.TFI - 2.5748 derived 

from the method of linear regression. 

The results indicate the usefulness of individual adjustments of fluid intake (in terms of 

reduction if the clinical condition allows) to avoid the possible negative side effects. 
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3. ÚVOD 

Polytrauma se díky narůstajícímu počtu různých nehod, ať už dopravních či 

sportovních, stává poměrně častou diagnózou náležící na jednotky intenzivní péče. Prioritou 

je samo sebou záchrana života, tedy zajištění základních životních funkcí a dále 

minimalizování trvalých následků. Mnohé lékařské obory, jako je chirurgie či ortopedie, jsou 

u nás na špičkové úrovni, ale jsou zde záležitosti stále poněkud opomíjené, jako je výživa či 

právě zaměření pozornosti na podávání tekutin u kriticky nemocných pacientů. 

Mnohé zahraniční studie ukazují, že racionální podávání tekutin pacientům 

v kritickém stavu je schopno celkem podstatně ovlivnit jejich morbiditu i mortalitu, což může 

znamenat nemalý přínos pro společnost i zdravotnický systém. Cílem by mělo být udržování 

negativní tekutinové bilance. Bohužel tato oblast není ještě dostatečně prozkoumána, aby se 

dala vyslovit jednoznačná doporučení. Je třeba detailně prostudovat, jak přesně reaguje 

poškozený organismus na poranění a jak ho co nejlépe podpořit v rekonvalescenci podáním 

správného množství a druhu tekutin.  

Užitečným pomocníkem pro určení složení těla je přístroj provádějící bioelektrickou 

impedanční analýzu, která je neinvazivním, finančně nenáročným vyšetřením, není složitá na 

provedení a pacienta nijak výrazně neobtěžuje. Je založena na rozdílných elektrických 

vlastnostech jednotlivých typů tělesných tkání. Po získání výsledků měření můžeme 

vyhodnotit, co se v těle ohledně tekutin děje a jaký postup bude pro pacienta nejvhodnější. 

Výhodou je možnost opakování vyšetření a porovnání naměřených výsledků.  
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4. ZADÁNÍ DIPLOMOVÉ PRÁCE – CÍL PRÁCE 

Cílem práce bylo hodnocení bilance tekutin u kriticky nemocných pacientů 

hospitalizovaných na jednotce intenzivní péče pomocí vyšetření metodou bioimpedanční 

analýzy složení těla a sběru dat ze zdravotnické dokumentace.  

Hlavním záměrem bylo zjistit, jak se polytrauma podepisuje na přesunech tělesných 

tekutin a hospodaření s přijatými tekutinami a zda by bylo teoreticky možné úpravou 

množství podávaných tekutin ovlivnit prognózu pacientů. Dále byly metodou statistické 

analýzy hledány souvislosti mezi příjmem a výdejem tekutin a laboratorními hodnotami 

odrážejícími ledvinné funkce a tekutinovou bilancí. 
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5. TEORETICKÁ ČÁST 

5.1 Polytrauma 

5.1.1 Definice 

U pacienta postiženého polytraumatem došlo k poškození více jak dvou tělesných 

systémů, přičemž alespoň jedno toto postižení nebo jejich kombinace ho bezprostředně 

ohrožovalo na životě. Polytraumata patří mezi nejčastější příčiny smrti u lidí mladšího 

středního věku. [1] 

K 50 % úmrtí dochází přibližně do 30 minut, zejména v důsledku nejtěžších poranění 

centrálního nervového systému (CNS) či ruptur nitrohrudních cév, 30 % postižených umírá 

do 4 hodin nejčastěji kvůli intrakraniálnímu krvácení, příliš velkým ztrátám tekutin či 

obstrukci dýchacích cest, 20 % úmrtí označujeme jako pozdní, především následkem sepse, 

multiorgánového či akutního plicního selhání. [2] 

5.1.2 Příčiny a následky polytraumat 

Mezi nejčastější příčiny mnohočetných zranění patří především dopravní nehody, 

dále pády z výšek, zasypání, následek výbuchu. Tyto příčiny mívají charakteristický obraz 

zranění. [1] 

Při dopravní nehodě, zejména čelním nárazu, bývá nejvíce postižena hlava, hrudník 

(zhmoždění plic a srdce), krční páteř, pánev, dolní končetiny. Po pádu z výšky se lékaři 

traumacenter nejčastěji setkávají se zlomeninami končetin, pánve, kostí lebky, postižením 

páteře. [3] Zasypání může člověku způsobit poranění vnitřních orgánů a také tzv. crush 

syndrom, jako následek dlouhodobého masivního zhmoždění měkkých tkání. Dochází 

k rozdrcení kosterních svalů, tzv. traumatické rhabdomyolýze. Hrozí šokový stav, arytmie či 

selhání ledvin a další těžké zdravotní komplikace. [4] Výbuch obvykle poraní zejména trup, 

končetiny, hlavu, další poranění vznikají následkem tlakové vlny (perforace ušního bubínku, 

pneumotorax, embolie). [1,3] 
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5.1.3 Hodnocení polytraumat 

Pro hodnocení polytraumat se používá tzv. skóre vážnosti poranění (ISS = injury 

severity score), které vychází z původního hodnocení jednotlivých poranění AIS (abbreviated 

injury scale = zkrácená stupnice zranění), od 1 = nejlehčí do 6 = neoperabilní.  

Tělo je rozděleno do šesti částí (hlava, obličej, hrudník, břicho, končetiny, vnější 

poranění) a z každé části je vybráno zranění s nejvyšší hodnotou na stupnici. Z této hodnoty 

se spočítá druhá mocnina a součet tří nejpostiženějších regionů dá IS skóre. [3, 5] 

ISS = A2+B2+C2  [2] 

Hodnoty 0-75 bodů, <9 lehké, 9-15 středně těžké, 16-25 těžké, >25 velmi závažné postižení. 

[2] 

5.1.4 Reakce metabolismu na polytrauma 

Při těžkém poškození organismu dochází obecně ke zrychlení celkového 

metabolismu, tento stav nazýváme hypermetabolismus. Je způsoben jak humorálními, tak 

nervovými a vnějšími vlivy a je úměrný velikosti zranění.  Tělo musí zajistit mobilizaci 

energetických zásob pro energii k obranným reakcím a regeneraci. Při dlouhodobém trvání 

ovšem dochází k vyčerpávání rezerv esenciálních aminokyselin, mastných kyselin, vitamínů či 

stopových prvků a k postupnému oslabování imunitní a reparační reakce, což může vést až 

k selhání imunitních funkcí a životně důležitých orgánů. [6] 

Dle výzkumu sira Davise Cuthbersona z přibližně poloviny 20. stol. je bezprostředně 

po zranění na 24-48 hod navozen stav hypometabolismu (tzv. ebb fáze). V těle pacienta 

dochází k potlačení metabolické aktivity tkání, je snížena spotřeba kyslíku, tělesná teplota, 

minutový srdeční výdej a katecholaminy navozená periferní vazokonstrikce. Zvyšuje se 

glykémie, kapiláry jsou poškozeny hypoxií, jsou tedy propustnější a tekutina se hromadí 

v intersticiu. Proto se zhoršuje komunikace kapilár a intracelulárního prostoru, kam se 

nedostává tolik kyslíku a živin a je ztíženo odstraňování katabolitů. Dále mohou selhat 

energetické transportní mechanismy buněčné membrány, v důsledku toho do buňky proudí 

více sodíku a vody a buňka se zvětšuje. Nerovnováha ve výměně vody a rozpuštěných látek 

přes buněčné membrány po traumatu způsobuje hyponatrémii. Následně jsou objem a 

složení tělních tekutin ovlivněny nitrožilní infuzí. Pokud je krevní ztráta rychle uhrazena a 
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není přítomna infekce ani žádné jiné komplikace, rovnováha je obnovována, hladiny sodíku a 

membránového potenciálu se vrací k normálu. Pokud by však hyponatrémie přetrvávala, 

může vyvolat další snížení intracelulární vody a kolaps oběhu. Příjem sodíku by však měl být 

minimalizován, jelikož jeho akumulace v buňkách je nežádoucí. [6] 

V případě, že tělo se s tímto stavem vyrovná, přepíná do hypermetabolické fáze (flow 

fáze), kdy jsou aktivovány právě obranné a reparační mechanismy. Je dosaženo delší 

energetické a metabolické rovnováhy. Tato fáze se plně rozvíjí asi za sedm dní po těžkém 

poškození organismu. Minutový srdeční výdej začíná být normální až zvýšený, zvyšuje se 

prokrvení vnitřních orgánů, zejm. jater a ledvin, stoupá metabolický obrat v poškozené části 

těla. Glykémie je zvýšená. [6] 

Organismus má stále tendence k zadržování sodíku způsobující hypervolémii a často 

generalizovaný edém. V těle sice probíhá katabolismus energetických substrátů a svalových 

proteinů, ovšem na hmotnosti se to vzhledem k zadržené vodě nemusí vůbec projevit. [7]  

5.1.5 Péče o pacienta s polytraumatem 

Péče o polytraumatického pacienta probíhá po transportu na specializované 

traumatologické oddělení. Správné ošetření na místě nehody a těsně po převozu do 

nemocnice výrazně zvyšuje šanci pacienta na přežití. [2] 

Traumatým čekající na pacienta se skládá z koordinátora, anesteziologa, 

traumatologa, radiologa, konsiliářů a sester. Před předáním pacienta je třeba připravit 

potřebné vybavení a léky dle předpokládaného poranění. [3] 

Kroky primárního vyšetření probíhají dle urgentnosti k zajištění základních životních 

funkcí. Po něm následuje diagnostika poranění – rentgen, CT, ultrazvuk a život stabilizující 

výkony, dále je prováděna sekundární diagnostika a uskutečnění odložených operačních 

výkonů a rekonvalescence. [2, 3] 
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5.2 Laboratorní hodnoty 

5.2.1 Úvod 

U každého pacienta, který je hospitalizován na jednotce intenzivní péče, jsou obvykle 

dvakrát denně odebírány vzorky krve, aby mohl být detailně monitorován jeho aktuální 

zdravotní stav. Dále je odebírána (nepravidelně) moč.  

5.2.2 Zaznamenávané hodnoty 

Pro naše výzkumné účely jsme zvolili zhodnocení množství urey, kreatininu a glukózy, 

jak v krvi, tak v moči. Z krve jsou dále zjišťovány například hodnoty minerálů, jaterních 

enzymů či složení krevního obrazu.  

Moč se pacientům odebírá jednak jednorázově do zkumavky ze zavedené cévky, pro 

naše výzkumné účely se dále na vyžádání prováděl 24 hodinový sběr moči, aby bylo možné 

zjistit celkový obsah vyloučeného dusíku. 

5.2.2.1 Glukosa 

Odběr se provádí z plné krve, ideálně ráno nalačno. Její hladina v krvi je udržována 

v úzkém rozmezí zejm. pomocí hormonů insulinu a glukagonu. Hladina glukosy v krvi, tedy 

glykémie, je udávána v jednotkách mmol/l. [8] 

O hypoglykémii mluvíme přibližně při hodnotách nižších než 2,8 mmol/l, tento stav je 

nebezpečný hlavně pro mozek pacienta, jelikož glukóza je jeho hlavním zdrojem energie. 

Hypoglykémie se projevuje zmateností, bolestí hlavy, studeným potem, může vyústit až 

v kóma. [8] 

Při hyperglykémii na lačno jde přibližně o hodnoty nad 5,5 mmol/l. Projevuje se 

zvýšeným močením a zároveň žízní, rozostřeným viděním, suchem v ústech. Dlouhodobý 

stav vede k chronickým komplikacím diabetu, jako je diabetická neuropatie, retinopatie, 

nefropatie, angiopatie a syndrom diabetické nohy. [8] 

V této situaci můžeme dle výsledků hodnotit přínos parenterální výživy. Je vhodné 

držet hladiny glykémie lehce nad horní hranicí normy. Vyšší hodnoty nacházíme např. u 
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edému mozku. Naopak snížené hodnoty se mohou objevit po vysazení parenterální výživy či 

po zlepšení katabolického stavu. [8] 

V moči by se fyziologicky glukóza vyskytovat neměla. Pokud je však překročen renální 

práh pro glukózu (10 mmol/l), v moči se objeví, jelikož ledvinné tubuly ji nejsou schopny dále 

resorbovat. Ke zvýšení hladin dochází u diabetu, toxického postižení ledvin a někdy i 

v těhotenství. [8] 

Metabolické studie traumatu publikované Dr. Allisonem ukázaly v prvních dnech 

traumatu glukózovou intoleranci, vysoké hladiny volných mastných kyselin a selhání sekrece 

inzulinu. Následně přichází období inzulinové rezistence s vysokými hladinami inzulinu a další 

glukózovou intolerancí. Potlačení sekrece inzulinu je zřejmě spojeno s vysokou sekrecí 

katecholaminů. Proč poté dochází k inzulinové rezistenci, není známo. Další hormonální 

změny zahrnují zvýšení sekrece kortizolu a glukagonu. Jelikož inzulin působí opačně než tyto 

hormony v metabolismu včetně metabolismu bílkovin, může to být argument, proč dochází 

při zranění ke zvýšenému katabolismu bílkovin. Bylo zjištěno, že vysoké dávky glukózy a 

insulinu snížily katabolismus bílkovin a ztráty draslíku u pacientů s popáleninami. Navíc bylo 

zjištěno, že tento postup může zvrátit retenci sodíku a hyponatrémii po zranění, zřejmě 

vyrušením zvýšené akumulace sodíku v intracelulárním prostoru, která je spojena 

s traumatem. Tento efekt inzulinu byl prokázán in vitro, tedy pouze za umělých, 

laboratorních podmínek. [9, 10] 

5.2.2.2 Kreatinin 

Jedná se o anhydrid svalového kreatinu, který je malou složkou nebílkovinného 

dusíku a jehož ester kreatinfosfát využíváme jako energetickou zásobu ve svalech. [8] 

Koncentrace kreatininu v séru se zvyšuje při nárůstu kreatinu (zmnožení svalů, 

zvýšení příjmu bílkovin). Vylučuje se glomerulární filtrací, proto zvýšení hladiny poukazuje na 

renální selhávání. Pro posouzení funkce ledvin se používá vztah 1/S_KREA. Hodnoty 

kreatininu se pak vyjadřují v závislosti na čase, dá se tedy odhadnout, kdy bude třeba 

indikovat hemodialýzu. Orientační hodnoty v séru za fyziologického stavu se nacházejí 

v intervalu přibližně 44 – 110 µmol/l. Sledování se zde provádí zejména z důvodu 

monitoringu funkce ledvin. [8] 
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Zvýšení hladin nastává při šoku, selhávání ledvin a po užití některých léků (např. ACE 

inhibitorů, cefalosporinů, spironolaktonu, indometacinu). Naopak nízké hladiny nacházíme 

při myopatiích, po amputacích končetin, po užití kortikoidů. [8] 

Test na hladiny kreatininu v moči se provádí buďto orientačně z malého vzorku, nebo 

po delším sběru moče. Ten obvykle probíhá 24 hod, musí být kvantitativní a musí se dodržet 

požadované podmínky (uchovávání v chladu, vysazení diuretik, žádná větší fyzická námaha a 

omezení konzumace masa před sběrem). Vylučované hodnoty kreatininu odrážejí funkčnost 

ledvin i velikost svalové hmoty. Abychom mohli lépe posoudit úbytek svalové hmoty, lze 

počítat kreatinin výškový index KVI, jelikož výška není proměnlivou veličinou jako hmotnost. 

[8]  

KVI (%)  
                    

                   
     [8] 

 

Ideální kreatinurie se vztahuje k pohlaví, věku, výšce. Výsledek se uvádí v procentech 

normálních hodnot zdravého jedince stejné výšky. [10] 

Fyziologické hodnoty kreatininu v moči u dospělých se pohybují mezi 5,7-14,7 

mmol/l. Se znalostí hodnoty kreatininu v moči můžeme posoudit depleci svalové hmoty, dále 

je možné rozlišit akutní a funkční renální insuficienci. Hodnoty jsou zvýšené při horečnatých 

stavech, traumatu a katabolismu svalů, naopak snižují se při renálním selhání, sníženém 

metabolismu, malnutrici, dlouhém pobytu na lůžku. [8] 

5.2.2.3 Urea 

Urea neboli močovina je v lidském těle konečným produktem metabolismu proteinů 

a aminokyselin. V játrech dochází k jejich katabolismu a vzniku amoniaku, ten se 

v močovinovém cyklu přemění na močovinu. Ta je vylučována zejména ledvinami. [8] 

Zvýšené hladiny jsou nacházeny při zvýšené tvorbě z proteinů, tedy při katabolismu, 

dietě spočívající ve zvýšeném příjmu bílkovin, dále při poklesu ledvinných funkcí, zejména 

glomerulární filtrace. Snížené hladiny registrujeme při jaterním selhání či anabolismu. 

Fyziologicky je rozmezí hodnot nalezených v krevním séru dáno přibližně 2,5 – 7,8 mmol/l. 

[8] 
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U katabolických stavů nacházíme případy, kdy urea v séru je zvýšena a kreatinin 

nikoliv. Urea je totiž hůře vylučována – sice glomerulární filtrací, ale je zpětně resorbována. 

V našich podmínkách se výsledky využívají zejm. k hodnocení katabolismu pacienta. [8] 

Vzorek moči se opět může dodat buďto jednorázově, nebo je prováděn sběr moči za 

24 hod. Vylučování urey závisí na tělesné aktivitě i příjmu bílkovin. Čím více se urey vylučuje, 

tím více dochází ke katabolismu bílkovin a zároveň ke glukoneogenezi u hypermetabolických 

stavů. Jestliže známe odpad močoviny, můžeme snadno určit celkové ztráty dusíku. [8] 

 V dospělosti se fyziologické hodnoty v moči pohybují v rozmezí 67 – 583 mmol/den. 

[8] 

Získané hodnoty se tedy hodí k odhadu katabolismu bílkovin a výpočtu dusíkové 

bilance. Hodnoty ovlivňuje zejména příjem bílkovin, zvyšuje katabolismus, snižují jaterní 

poruchy. [8] 

5.3 Tekutinová rovnováha 

Tekutinovou rovnováhou nazýváme rovnováhu mezi přijatými a vyloučenými 

tekutinami. [12] 

5.3.1 Tělní tekutiny  

Tekutiny tvoří asi 52 % hmotnosti těla ženy a 60 % hmotnosti těla muže. Dvě třetiny 

zahrnují intracelulární tekutinu (30 l), třetina extracelulární (15 l), která se skládá z 

intravazální složky (plazma), intersticiální složky (tkáňový mok, lymfa) a třetí složky 

transcelulární v tělesných dutinách (mozkomíšní, nitrooční, pleurální tekutina). Ačkoliv tyto 

prostory klasifikujeme odděleně, voda a elektrolyty mezi nimi volně cirkulují difůzí či 

osmózou. Pohyb vody mezi intracelulárním prostorem a intersticiem je dán hydrostatickým 

tlakem, který vytváří srdeční akce a cévy v reakci na gravitační sílu, a osmotickým tlakem 

tvořeným molekulami obsaženými v roztoku. [12] 

U zdravých lidí nedochází k přechodu proteinových molekul do intersticia z důvodu 

těsných spojů mezi buňkami kapilární stěny. Pokud ovšem ale dojde k porušení těchto spojů, 

proteiny spolu s vodou pronikají do mezibuněčného prostoru a vzniká edém. [12] 
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Změny celkového objemu tekutin by se běžně měly pohybovat do 1 % a příjem by měl 

odpovídat výdeji. Změny tekutinové rovnováhy v rámci 5-10 % za fyziologického stavu 

mohou mít nežádoucí účinky na zdraví organismu. [12] 

5.3.2 Příjem tekutin 

Příjem tekutin probíhá především konzumací stravy a nápojů. Je regulován pocitem 

žízně, sníženou tvorbou slin, suchostí sliznic. [12] 

Když vzroste osmotická koncentrace krve, voda z buněk je směrována do krve. Tím 

dojde k dehydrataci osmoreceptorů v mozku a ty stimulují pocit žízně a zvýšené vylučování 

antidiuretického hormonu (ADH) z neurohypofýzy. Ten způsobí nižší vylučování moči, která 

je poté více koncentrovaná. Naopak, pokud je přívod vody vysoký, uvolňování ADH se sníží a 

je vylučováno více zředěné moči. Při nedostatku tekutin je také vylučován hormon kůry 

nadledvin aldosteron, který zadržuje sodné ionty a tím i vodu v těle. [12] 

5.3.3 Výdej tekutin 

Výdej tekutin probíhá zejména močí, dále potem, dýcháním, stolicí. Ovlivnit ho 

můžeme v podstatě pouze na úrovni močení podáním diuretik či antidiuretik. [12] 

5.3.4 Dehydratace 

O dehydrataci mluvíme při ztrátě hmotnosti tvořené tělními tekutinami, kdy tělo 

nemá dostatek tekutin pro svou správnou funkci. Dle poměru ztrát vody a minerálů 

hovoříme o dehydrataci hyperosmolární, izoosmolární či hypoosmolární. Nejčastějšími 

příčinami je nedostatečný přívod tekutin (snížený pocit žízně, demence, strach z 

inkontinence) či jejich nadměrná ztráta (průjem, zvracení, polyurie). Projevuje se žízní, 

bolestí hlavy, únavou, suchými sliznicemi, sníženým kožním turgorem, porušenými 

kognitivními funkcemi. Po delší době může vést k hypotenzi, tachykardii, studeným 

končetinám, oligurii. [12] 

5.3.5 Tekutinová terapie u kriticky nemocných 

Definice cílů tekutinové terapie je klíčovým faktorem v optimální péči o kriticky 

nemocného pacienta. V praxi je toho dosahováno celkovým posouzením pacientova 
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objemového stavu. Často je tento úkol obtížný a záleží na znalosti hydratace, kapacity 

oběhového systému (rezistence a kompartmentové distribuce) a obsahu osmoticky aktivních 

solutů. U kriticky nemocných pacientů je složité posoudit stav hydratace, zejména pokud pro 

resuscitaci byly použity velké objemy tekutin v krátkém čase. Záznamy o váze nejsou příliš 

přesné vinou složitosti vážení pacientů napojených na množství katétrů a infuzí či ventilátor 

a odhadované ztráty tekutin mohou být chybné u pacientů s velkými ztrátami (popáleniny, 

otevřené rány). Pro posouzení kapacity oběhového systému může pomoci měření 

centrálního plnícího tlaku, srdečního výdeje a systémové žilní rezistence, i když i ty jsou 

náchylné k chybě v měření. [13] 

Pacient s polytraumatem zpravidla přichází o velké množství tělesných tekutin, jak 

vlivem samotného zranění, tak v důsledku nutných operací. Proto je náhrada ztraceného 

objemu jedním ze základních léčebných opatření. Pro tento účel se nabízí více druhů látek. 

[14] 

Krystaloidní roztoky mají tu výhodu, že jsou levné, lehce se skladují a nepůsobí 

anafylakticky. Vhodnější jsou tzv. balancované, například Hartmannův či Ringerův. Ovšem 

mají i nezpochybnitelné záporné vlastnosti. Jelikož jsou schopny překračovat kapilární 

membránu, neudrží se tolik v cévách a ve velkém množství se hromadí v intersticiálním 

prostoru, kde způsobují tkáňové otoky, následně pozitivní tekutinovou bilanci a zvýšení 

tělesné hmotnosti. S tím souvisí i horší hojení ran, infekční komplikace či pozdější obnovení 

funkce gastrointestinálního traktu. Ovšem nebylo prokázáno, že by se podávání krystaloidů 

podílelo na vyšší celkové mortalitě. Obecně jsou doporučovány zejména pro hrazení ztrát 

vody a iontů při nadměrné diuréze, průjmech, odpadech z nasogastrické sondy. [14] 

Dalšími používanými látkami jsou koloidní roztoky, které dělíme na přirozeně se 

vyskytující (albumin) a syntetické (želatinové preparáty, dextrany, hydroxyethylškroby). 

Dextrany se z důvodu anafylaktických reakcí, zatížení ledvin a zhoršení hemokoagulace 

používají spíše výjimečně. Mezi hydroxyethylškroby rozeznáváme velké množství přípravků 

lišící se svými farmakodynamickými i farmakokinetickými vlastnostmi a také vyplývajícími 

vedlejšími účinky. Jejich poslední generace má dobré reologické vlastnosti a působí příznivě 

na perfuzi tkání. Neovlivňují ledvinné funkce a téměř ani hemokoagulaci. Jelikož koloidy 

vykazují onkotický tlak, jejich únik do intersticiálního prostoru je minimální. V cévním řečišti 
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setrvávají delší dobu než krystaloidy. Používají se pro úpravu nepoměru mezi kapacitou a 

náplní cévního řečiště, i když určení správného množství není vždy snadné. [14] 

Dle review publikovaného v časopise Extreme Physiology and Medicine britskými 

výzkumníky v roce 2014, je tekutinová homeostáza více narušena, pokud je porušen endotel, 

který tak ztrácí svoji bariérovou funkci. Systémový zánět taktéž vede ke změně endotelu a 

zvětšení endotelových pórů. Endotelová dysfunkce může za ztrátu proteinů do intersticia 

následovanou přebytkem vody. To přetíží lymfatický systém a vyústí v edém v rámci 

přilehlých a pojivových tkání, plic a zažívacího traktu. [15] 

Ztráta plazmatických proteinů a snížení onkotického tlaku také zhoršuje nadměrnou 

kapilární filtraci, což způsobí hypovolémii a orgánovou dysfunkci. Jestliže není adekvátní 

náhrada tekutin během kritického stavu, nedochází ani k dostatečnému prokrvení orgánů 

spolu s přísunem kyslíku a energetických substrátů. Výsledkem je neefektivní anaerobní 

metabolismus v buňkách a v těžkých případech buněčná smrt a selhání orgánů. [15] 

Nadměrné podávání solí a vody zejména v případě endotelové dysfunkce může 

zhoršit okysličení orgánů a jejich funkci díky tvorbě edému. [15] 

Konečným cílem tekutinové terapie je poskytnout dostatek cirkulujícího objemu a 

krve pro výživu orgánů tak, aby objem kyslíku a výživy byl dostatečný pro splnění 

metabolických nároků tkání, ale zároveň se vyvarovat iatrogenního poškození nadměrnými 

dávkami vody, elektrolytů či cizorodých sloučenin. Ovšem tato zdánlivá jednoduchost je 

popřena rozdílnými podmínkami při různých onemocněních. Klinický přínos či poškození 

plynoucí z podávání tekutin závisí na složení, dávce, fyziologickém cíli, načasování vzhledem 

k nemoci a kombinaci všeho uvedeného. [15] 

5.3.6 Tekutinová bilance u kriticky nemocných 

Existují studie popisující, jak se pozitivní či negativní tekutinová bilance podepisuje na 

dalším stavu pacientů. 

Dle studie ze Spojených států amerických byla pozitivní tekutinová bilance v 7. 

postoperačním dni spojena se zvýšenou nemocniční mortalitou a prodlouženou dobou 

umělé ventilace. Retrospektivní studie zahrnovala uměle ventilované pacienty od 18 do 89 

let, kteří podstoupili chirurgickou operaci. Byli porovnáváni pacienti s vysokou tekutinovou 
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bilancí (> 5 l) s těmi s bilancí < 5 l se záměrem zjistit nemocniční mortalitu. Sekundárně byl 

zjišťován vliv na dobu umělé ventilace a délku pobytu v nemocnici. Vysoká tekutinová 

bilance byla spojena s významně vyšší nemocniční mortalitou, v porovnání s méně pozitivní 

tekutinovou bilancí. (odds ratio 12,7 [interval spolehlivosti 95%, 3.5–45.8]). Výsledky odhalily 

rozdíly v délce trvání mechanické ventilace u pozitivnější tekutinové bilance 9,6 vs. 7,6 dne u 

méně pozitivní, p=0,02. [16] 

V případě čínské studie byli objekty zkoumání pacienti s posttraumatic capillary leak 

syndromem (PTCLS) přijatí na JIP. Jedná se o život ohrožující stav charakterizovaný 

hyperpermeabilitou kapilár způsobující hypotenzi, hypoalbuminémii a otoky. Tekutinová 

léčba byla upravena dle tlaku v plicnici, středního arteriálního tlaku a saturace kyslíkem 

v centrální véně. Pacienti byli rozděleni do dvou skupin – omezované a neomezované dle 

podávaného objemu tekutin. Vyhodnocení následovalo po 7 dnech. [17] 

Během „fáze unikání“ PTCLS, v porovnání s neomezovanou skupinou, se pozitivní 

bilance u omezované skupiny snižovala podstatně rychleji, dále se snížil výskyt respirační 

dysfunkce, GIT dysfunkce, intrakraniální hypertenze, doba umělé ventilace i pobyt na JIP se 

zkrátily. Naopak se nenašel rozdíl u komplikací kardiovaskulárních, hemokoagulačních, 

ledvinné a jaterní dysfunkce a ani mortalitě během prvních 28 dní. [17] 

Dle další americké studie ve skupině kriticky nemocných pacientů, kde bylo dosaženo 

negativní tekutinové bilance brzy po přijetí na JIP, došlo téměř k 70% snížení rizika úmrtí. Do 

studie bylo zahrnuto 144 subjektů. Pacienti byli rozděleni dle tekutinové bilance do TB-

pozitivní a TB-negativní skupiny v 5. dnu hospitalizace na JIP nebo po propuštění z JIP. 

Ačkoliv nebyl nalezen statisticky významný rozdíl v hrubé mortalitě (11% pro TB [-] vs. 15,5% 

pro TB [+]; P=0,422), dosažení negativní tekutinové bilance za pět dní hospitalizace na JIP 

bylo spojeno s 70% přínosem pro přežití (odds ratio 0,31 [interval spolehlivosti 95%, 0,13- 

0,76]; P=0,010). Navíc dosažení negativní tekutinové bilance již 1. den znamenalo ochranný 

efekt proti celkovým i infekčním komplikacím (odds ratio 0,63 [interval spolehlivosti 95%, 

0,45-0,88]; P=0,006 respektive 0,64 [interval spolehlivosti 95%, 0,46-0,90]; P=0,010). [18] 

Dle společného článku amerických a italských vědců více nedávných studií na kriticky 

nemocných pacientech ukázalo, že nadměrná tekutinová resuscitace a značně pozitivní 

tekutinová bilance je spojena s vyšším množstvím komplikací a zvýšenou mortalitou. 

V evropské studii na pacientech přijatých na JIP každý litr v pozitivní tekutinové bilanci 
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během prvních 72 hod pobytu byl spojen s 10% nárůstem mortality po úpravě dalších 

rizikových faktorů. [19] 

Americká prospektivní multicentrická studie provedená na 618 pacientech s akutním 

ledvinným poškozením (AKI – acute kidney injury) potvrdila, že akumulace tekutin u kriticky 

nemocných pacientů je spojena s nepříznivými výsledky. V této studii bylo zkoumáno, zda 

hromadění tekutin souvisí s mortalitou a neobnovením ledvinných funkcí právě u dospělých 

pacientů s akutním ledvinným poškozením. Převodnění bylo definováno jako zvýšení tělesné 

hmotnosti o víc jak 10 % oproti základní váze. U kriticky nemocných pacientů s AKI se 

mortalita pohybuje mezi 50 a 70 % a obvykle je spojena s různými komplikacemi 

souvisejícími s postižením, jako je infekce, krvácení, převodnění. U pacientů s převodněním 

bylo významně vyšší skóre APACHE III (Acute Physiology, Age, Chronic Health Evaluation – 

předpovídá riziko nemocniční mortality), počet selhávajících orgánů, požadavky na ventilaci 

a výskyt sepse. Tito pacienti měli vyšší riziko časné smrti a rozdíl v přežití byl zachován i po 60 

dnech. Hromadění tekutin tedy u těchto pacientů zhoršovalo prognózu. Pacienti 

s převodněním měli nižší diurézu, nižší sérový kreatinin stejně jako vyšší výskyt respiračních 

selhání. Jedním z klíčových bodů studie je poznání, že hromadění tekutin vyúsťující 

v pozitivní tekutinovou bilanci je častým případem u pacientů s AKI. Mortalita byla nižší, 

pokud bylo převodnění korigováno dialýzou. [20] 

Francouzští vědci ve své studii zkoumali, zda se změny v objemu vody v buňce nějak 

promítají do jejího života. Objevili poměrně významné důkazy, které naznačují důležitost 

změn objemu buňky pro regulaci buněčných funkcí, zahrnující i metabolismus proteinů. 

Ovšem většina dat relevantních pro tuto teorii je z pokusů in vitro. [21] 

Metabolismus proteinů je s největší pravděpodobností regulován buněčnou hydratací 

ve zdraví a nemoci. Zdá se, že buněčná hydratace naopak nemá žádný vliv na energetický 

metabolismus, objevuje se zde možný slabý efekt na metabolismus glukózy. Buněčný objem 

je klíčovým signálem pro orientaci buněčného metabolismu, konkrétně otok buněk vede 

k anabolismu, naopak zmenšení buněk navozuje katabolismus. Na samotný objem buněk 

mají vliv různé metabolity hormonů a fyziologické podmínky v organismu. [21] 

Ve stavu nemoci dochází ke změnám v objemu buněk například při podvýživě. Ta 

vyvolává rozšíření objemu extracelulární vody (ECW) a naopak úbytek intracelulární (ICW). 

Čím je podvýživa závažnější, tím větší nabytí ECW a úbytek ICW zjišťujeme. Finn et al. 
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studovali 20 kriticky nemocných pacientů, u kterých měřili složení jednotlivých frakcí tělesné 

vody každých 5 dní po dobu 21dní, dále také obsah proteinů a draslíku v těle. Intracelulární 

voda byla snížena o 15-20 %, celková ztráta proteinů byla 15%. Dospěli tak k závěru, že 

naměřená ztráta buněčné vody byla větší než ztráta proteinů, domnívajíc se, že buněčné 

smrštění bylo částečně zodpovědné za zvýšenou proteolýzu. Bylo by ovšem třeba provést 

další studie. Pokud by se potvrdily, mohly by být použity strategie k úpravě buněčné 

hydratace zlepšující orientaci metabolismu, zejména kriticky nemocných. [21] 

Německá retrospektivní studie, publikovaná v roce 2014, mapovala faktory ovlivňující 

délku pobytu na jednotce intenzivní péče na více než 30 tisících pacientech. Jako nejvíce 

prodlužující hospitalizaci bylo vyhodnoceno ledvinné selhání spolu se sepsí (+8,1 respektive 

+7,8 dne), což by mohlo nahrávat teoriím o vlivu pozitivní tekutinové bilance na zhoršení 

funkce ledvin. [22] 

Britská studie zabývající se měřením převodnění u pacientů čerstvě hospitalizovaných 

na JIP pomocí bioimpedanční analýzy (BIA), uveřejnila tyto výsledky: u celkového počtu 24 

pacientů byl medián extracelulární tekutiny (ECW) 25,2 l a medián převodnění (OH) 7,2 l při 

vyšetření po 3 dnech.  Hodnoty ECW korelovaly s hodnotami denní tekutinové bilance. 

Vyšetření metodou BIA tedy naznačuje, že značná část pacientů má již při přijetí na JIP 

významné převodnění. [23] 

Studie provedená v Saúdské Arábii na více než třech stovkách kriticky nemocných 

pacientů zkoumala, zda se převodnění ukáže jako rizikový faktor mortality a rozvinutí 

akutního poškození ledvin. Převodnění, které bylo definováno jako pozitivní bilance vyšší než 

2 litry 1. den po přijetí na JIP, bylo jako nezávislý rizikový faktor potvrzeno. [24] 

5.4 Bioimpedanční analýza složení těla  

5.4.1 Úvod 

Jedná se o metodu, která je schopna zmapovat složení těla na základě jeho 

bioelektrických charakteristik. Její použití je neinvazivní a nenáročné. Je založena na 

rozdílných elektrických vlastnostech svalové a tukové tkáně a tělesné vody. [25] 

Přístroj námi používaný pro měření se nazývá Body Composition Monitor (BCM). Celé 

zařízení se skládá ze samotného přístroje, speciálních vodičů a elektrod, které se připevňují 
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na kůži pacienta. Přístroj se používá k analýze vnitřního prostředí -  převodnění, obsahu 

celkové vody, množství intracelulární a extracelulární vody, tučné a netučné hmoty, tělesné 

buněčné hmoty, která je metabolicky aktivní (viz Tabulka 5, 6 a 7). Jelikož se měření mohou 

opakovat, dostáváme tak informace o změnách v těle pacienta v čase. Získání informací o 

složení těla pacienta tímto přístrojem je velice rychlé, bezpečné, neinvazivní a spolehlivé. 

[25] 

5.4.2 Princip 

Je jisté, že pouhou tělesnou hmotností ani výpočtem BMI (body mass index), což je 

hmotnost v kilogramech dělená výškou v metrech na druhou, nedostaneme představu o 

přesném složení těla. Proto použijeme přístroj BCM, který nám na principu multifrekvenční 

bioimpedanční spektroskopie (BIS) odhalí podíly jednotlivých tělních složek – tělesná voda 

event. hyperhydratace, svalová hmota, tuk. Pro lepší představu složení těla dělíme na tři typy 

kompartmentů (viz Obrázek 1).  Netučná hmota, která obsahuje 70 % vody, ta je uložena 

hlavně intracelulárně; tuková tkáň, jež obsahuje asi 20 % vody v extracelulárním prostoru a 

převodnění, za normálních okolností 100 % extracelulární tekutiny. Přístroj pracuje 

s vysokým rozsahem frekvencí (5 - 1000 kHz), přičemž různé tělesné kompartmenty jsou 

prostupné různými frekvencemi proudu. Nízké frekvence proudu neproniknou běžnou 

membránou, dostanou se tedy pouze do extracelulárního prostoru, naopak 

vysokofrekvenční proud membránou pronikne. Takto tedy můžeme zvlášť určit množství 

extracelulární, intracelulární a celkové tělesné vody. Další parametry pak lze dopočítat dle 

matematických rovnic, je tedy možné určit množství vody v každém z tělesných oddílů. 

Jelikož v různých buňkách těla je voda zastoupena různě, dá se určit množství svalové a 

tukové tkáně, popř. množství přebytečné vody. [26] 
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Obrázek 1: BCM fyziologický model [2015-01-13] 

Zdroj: http://bcm-fresenius.com/images/3.80E.jpeg 

Vysvětlivky: OH - převodnění, LTM – netučná hmota, ATM – tuková hmota, water – voda, 

proteins – bílkoviny, minerals – minerály, lipids – tuky, ECW – extracelulární voda, ICW – 

intracelulární voda 

5.4.3 Získaná data 

Po stažení informací z karty přístroje do počítače získáme obsáhlý soubor 

naměřených hodnot. Zde jsou uvedeny ty nejpodstatnější. 

OH (l) – overhydration, převodnění – vztaženo k referenční populaci, 

TBW (l) – total body water, celková tělesná voda (extracelulární + intracelulární) 

ECW (l) – extracellular water, extracelulární objem tekutin – všechna tekutina mimo buňky, 

ICW (l) – intracellular water, intracelulární objem tekutin – tekutina uvnitř buněk, 

E/I – quotient ECW and ICW, podíl extracelulárního a intracelulárního objemu tekutin, 

LTI (kg/m2) – lean tissue index, index netučné hmoty – netučná hmota vztažená k povrchu 

těla pacienta, slouží k posouzení výživy, 

FTI (kg/m2) – fat tissue index, index tukové hmoty – tuková hmota vztažená k povrchu těla 

pacienta, 

LTM (kg) – lean tissue mass, netučná tělesná hmota – obsah těla bez tuku a přebytečné 

vody, uváděna i jako relativní (v %) ve vztahu k tělesné hmotnosti, 

FAT (kg) – total lipid mass, celková tuková hmota – bez obsažené vody, možno vyjádřit i jako 

relativní (v %) ve vztahu k tělesné hmotnosti, 

http://bcm-fresenius.com/images/3.80E.jpeg
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ATM (kg) – adipose tissue mass, tuková hmota – tuková tkáň zahrnující i vodu, 

BCM (kg) – body cell mass, buněčná hmota – buněčná a metabolicky aktivní složka těla, není 

zde zahrnuta extracelulární tekutina. [26, 27] 

5.4.4 Využití 

Přístroj BCM můžeme s výhodou využít k celkové analýze složení těla jak u zdravých, 

tak u nemocných osob. U pacientů hospitalizovaných na JIP zkoumáme především hodnotu 

převodnění ve vztahu k jejich celkové hmotnosti. Z opakovaných měření můžeme zjistit 

průběžné změny ve složení jednotlivých kompartmentů. [25] 

Jako příklady praktického využití nám mohou posloužit publikované studie. 

Metoda bioimpedanční analýzy (BIA) se dá použít například pro posouzení výživy u 

kriticky nemocných pacientů. Hodnoty jako je fázový úhel, ECW či ECW/TBW naměřené 

touto metodou jsou významně spojeny s vážností nutričního stavu. Fázový úhel je 

indikátorem zdraví buněčných membrán a byl vyšší u pacientů s dobrou výživou, index otoků 

(ECW/TBW) byl vyšší u pacientů těžce podvyživených. Z toho vyplývá, že vybraná data 

získaná metodou bioimpedanční analýzy mohou být užitečná pro posouzení výživy a 

reprezentují významné prognostické faktory v péči o kriticky nemocné. [28] 

Výzkum ukázal, že nadbytečná akumulace tekutin souvisí s nižší mírou přežití a 

prodlužuje potřebnou dobu umělé ventilace, zatímco snížení ECW a diurézy bylo uznáno jako 

přínosné. [28] 

Dále lze vyšetření metodou BIA využít k provádění managementu tekutin u kriticky 

nemocných pacientů. Vliv pozitivní tekutinové bilance na morbiditu a mortalitu byl již dobře 

prokázán. Bioimpedanční analýza může pomoci provádět kontrolu nad tekutinami, což je 

potřebné například u pacientů, kteří nepostupují spontánně z Ebb do Flow fáze šoku. [29] 

Tím, jaký je možný dopad nemoci na stav tekutin, se zabýval mezinárodní tým vědců 

a své výsledky publikoval v roce 2014. U pacientů nacházíme tekutinovou nerovnováhu – 

pozitivní denní tekutinovou bilanci, pozitivní souhrnnou bilanci, periferní edém, změněný 

stav tekutin – změny v TBW, ECW – zvýšení vedoucí k edému, ICW – snížení i zvýšení, zvýšení 

objemu plazmy vedoucí k hromadění tekutiny na plicích, v dutině břišní a v periferních 
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tkáních, změny v obsahu vody, minerálů a proteinů, zvýšení podílu ECW/ICW, změny 

v obsahu vody v netučné hmotě. [29] 

Pro klinika je důležité být si vědom toho, že podíl ECW/ICW je za normálního stavu 

menší než 1. Nárůst ICW můžeme nalézt u pacientů se srdečním selháním, cirhózou jater a 

chronickým renálním selháním. Snížení ICW je většinou spojeno s osmotickými faktory, 

zatímco zvýšení ECW je nejčastěji způsobeno přesunem vody z intra- do extracelulárního 

prostoru, jak je vidět na intersticiálním, pleurálním edému či ascitu v pozdních stádiích u již 

zmíněných onemocnění. Kriticky nemocní pacienti mají sklon ke změnám v distribuci 

tělesných tekutin, kdy se tekutina dostává z intravaskulárního do extravaskulárního prostoru, 

k tomu systémová odpověď na zánět způsobuje změny mezi distribucí netučné hmoty a 

celkové tělesné vody. Navíc oxidativní stres a produkce volných radikálů je spojena 

s narušením buněčných membrán a ztrátou integrity buněčné stěny, která může vést 

k poklesu fázového úhlu. Základní data z bioimpedanční analýzy mohou poskytnout 

informace o hydrataci a integritě buněčné hmoty. [29] 
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6. EXPERIMENTÁLNÍ ČÁST 

6.1 Charakteristika pacientů zařazených do studie 

Do našeho výzkumu byli zařazeni pacienti označení diagnózou polytrauma nacházející 

se na jednotce intenzivní péče chirurgické kliniky Fakultní nemocnice v Hradci Králové. 

Vyšetřování probíhalo od října 2012 do února 2014. Pacienti byli k vyšetření 

vybíráni vedoucím tohoto pracoviště MUDr. Eduardem Havlem, PhD. dle jejich aktuálního 

zdravotního stavu. Vyšetření probíhala pod vedením doc. PharmDr. Miloslava Hronka, PhD. 

Naprostá většina pacientů se do nemocnice dostala po nehodě – autonehodě, letecké 

nehodě, pádu ze čtyřkolky, z lanovky, z okna.  

Vyšetřovaná skupina se skládala z 12 mužů a 1 ženy. 

Průměrný věk pacientů v naší skupině byl necelých 40 let. Nejmladšímu bylo 16 let, 

nejstaršímu 75 let.  

Výška pacientů byla 176 ± 8 cm (157-185 cm), hmotnost 94 ± 27 kg (52-119 kg). Další 

antropometrické údaje viz Tabulka 1. 

Pacienti byli poprvé vyšetřováni v průměru osmý den po jejich hospitalizaci na JIP 

(nejméně po 3 dnech, nejvíce po 39 dnech). 

V celkovém hodnocení porovnáváme hodnoty získané při prvním a druhém vyšetření 

týchž pacientů. Zhruba u jedné poloviny z nich je to průměrně po 5 dnech, u druhé poloviny 

po 1 dnu, z důvodu nutnosti návaznosti dalších prováděných vyšetření (indirektní 

kalorimetrie). 

U části pacientů některé údaje chybí, a to z důvodu, že data nebyla uvedena 

v pacientových záznamech/vyšetření nebylo provedeno. 

Jednotlivé diagnózy pacientů jsou uvedeny v Tabulce 2. 
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Tabulka 1: Antropometrické údaje pacientů při prvním (I.) a druhém (II.) měření a poznámky k jejich pobytu na JIP 

Pacient Věk [roky] Pohlaví 
Výška 
[cm] Hmotnost I.[kg] Hmotnost II.[kg] BMI I. [kg/m2] BMI II. [kg/m2] 

Pobyt 
na JIP 

celkem 
[dny] 

Délka 
traumatu 

v den 
měření I. 

[dny] 

Délka 
traumatu 

v den 
měření II. 

[dny] 

Rozdíl mezi 
měřeními 

[dny] 

MT 19 m 185 118,5 81,5 34,6 23,8 32 5 13 8 

MK 34 m 185 100,5 113,2 29,4 33,1 36 3 9 6 

JN 42 m 180 101,6 101,6 31,4 31,4 23 5 9 4 

JM 38 m 171 75 85,1 25,6 29,4 34 6 9 3 

AK 75 m 178 101,7 101,7 32,1 32,1 13 4 4 0 

MZ 42 m 182 146,3 148 44,2 44,7 64 6 10 4 

JU 42 m 176 63,6 74,2 20,5 24 15 8 11 3 

JB 31 m 182 79,4 77,8 24 23,5 49 39 45 6 

VC 16 m 172 77,3 72,6 26,1 24,5 10 4 5 1 

MŠ 21 m 175 69 69 22,5 22,5 30 7 8 1 

PM 31 m 168 117,3 117,3 41,6 41,6 17 6 7 1 

KH 60 f 157 51,6 51,6 20,9 20,9 19 7 8 1 

JJ 63 m 176 118,9 118,9 38,4 38,4  9 10 1 

 

 
  

    

    

Med 

 
 176 100,5 85,1 29,4 29,4 23,5 6 9 3 

Mean 39,54  175,9 93,9 93,27 30,1 29,99 27,67 8,385 11,38 3 

Std. D 

 
 7,751 27,17 26,34 7,823 7,765 15,9 9,35 10,37 2,39 

Std. E 

 
 2,15 7,535 7,307 2,17 2,154 4,59 2,593 2,877 2,48 

 

Vysvětlivky: BMI – body mass index, index tělesné hmotnosti; Med  - medián; Mean – průměr; Std. D – standard deviation, směrodatná 

odchylka; Std. E – standard error of mean, střední chyba průměru.  
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Tabulka 2: Popis stavu pacientů 

Pacienti Typ traumatu ISS 

MT 
Autonehoda; fraktura pánve, obou ramének stydkých kostí, báze lební, pravého klíčku, pravého žebra, nosu, dolní čelisti, tržné 
rány 57 

MK 
Autonehoda; nekrektomie pahýlu LDK, fraktura 1. žebra vpravo, fr. manubria sterni, fr. těla lopatky vlevo, lacerace sleziny s 
perisplen.hematomem, tříštivá fr. femuru, zlomenina hlezna vlevo., tržné rány hlavy a stehna, oboustranná pneumonie 50 

JN 

Autonehoda; traumatická lacerace hrudní aorty, mnohočetné fraktury báze lební, vícečetné fr. stěn maxilární sinů, fr. 
zygomatického oblouku, kalvy TP vpravo, fr. II.-X. žebra vpravo, plicní kontuze, fr. manubria sterni, kontuze pravého laloku jater, 
fr. ramínek stydké kosti, fr. pravé klíční kosti 41 

JM 

Autonehoda čelní náraz; subarachnoidální krvácení a kontuze mozku frontotemporálně vlevo, fraktura báze přední a střední 
jámy lební, sériová fr. VII. – XI. žebra, drobný hemothorax a pneumothorax, těžká kontuze plíce vpravo, drobná kontuze vlevo, fr. 
příčných výběžků obratlů L1-L4 36 

AK 
Letecká nehoda; subdurální krvácení fronto-temporální, fraktura horní krycí plotny a L2 obratle, prokrvácené pr. nadlevinky, 
otevřená rána pravého hlezna, fr. levého kolene a palce L ruky, hematom m. Ileopsoas 21 

MZ 

Dopravní nehoda; traumaticko-hemoragický šok, lacerace pravého jaterního laloku s krvácením, hemoperitoneum, lacerace plíce 
vpravo, hemopneumotorax vlevo, hemotorax vpravo, fraktura klíčku vlevo, fr. žeber XI. a V. vpravo, hemihepatektomie, 
tamponáda, sutura bránice, ileostomie 45 

JU 
Chodec sražen kamionem, četné fraktury obličejového skeletu, pneumotorax vlevo, kontuze, bloková fr. žeber vlevo, fr. příčných 
výběžků Th 1-2,L2 a L3, fr. dolního raménka stydké kosti vlevo, fr. bérce vpravo, kontuze jater a nadledvin bilaterálně 34 

JB Autonehoda; fraktura horního konce pažní kosti zavřená, (den hospitalizace 39) 45 

VČ Pád z výšky 15 m, hemoperitoneum, fr. distálního předloktí, mnohočetné fraktury přední jámy lební 45 

MŠ Autonehoda čelní náraz; mnohočetné fraktury, hemoragicko-traumatický šok III. stupně 27 

PM Autonehoda; lacerace sleziny, avulze ledviny vlevo, ruptura bránice 54 

KH 

Pád z 10 m, pronikající rány v obličeji, fraktura obličejového skeletu, pneumotorax vpravo, fr. L3 s úlomky v páteřním kanálu, st. 
po osteosyntéze L2 a L4-S1, hematom v podjaterní krajině, fr. diafýzy femuru vpravo (otevřená), lacerace měkkých tkání stehna 
vpravo, fr. diafýzy femuru vlevo (zavřená) 27 

JJ 
Čelní střet OA s kamionem, traumaticko-hemoragický šok, fr. skeletu nosu, spodiny pravé očnice, více žeber, L2 a L3, 
hemoperitoneum 41 

 

 Vysvětlivky: ISS – injury severity score – označuje vážnost poranění, fr. – fraktura = zlomenina
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6.2 Sběr dat pro tekutinovou bilanci 

Data, která jsou zahrnuta v hodnocení tekutinové bilance (viz Tabulka 3 a 4), 

pocházejí z dekurzů pacientů. Jedná se o formuláře, kam se zapisuje vše, co se týká péče o 

pacienta a jeho zdravotní stav. Tedy samotná diagnóza, prodělaná vyšetření popř. operace, 

kontroly, podané léky, výsledky laboratorních vyšetření a také stav příjmu tekutin a stravy a 

výdeje moči a stolice.  

Do dekurzu jsou zaznamenávána tato data týkající se tekutin: 

6.2.1 Celkový příjem tekutin 

Skládá se z tekutin vypitých či přijatých v potravě nebo intravenózně infuzí.  

6.2.2 Celkový výdej tekutin 

Zahrnuje součet více položek (viz Tabulka 3 a 4), a sice: 

6.2.2.1 Diuréza 

Diuréza označuje množství tekutin vyloučené močí. Pacienti mají zavedenou 

močovou cévku, moč je sbírána do vaku, ze kterého je odebírána a odměřuje se její 

množství. 

6.2.2.2 Drény 

Drény jsou prostředky, které odvádějí z těla přebytečnou fyziologickou či 

patologickou tekutinu, jako je tkáňová tekutina, krev, hnis. Pokud pacienti drény měli, byly u 

nich použity plastové či silikonové trubice, které se zavádí obvykle již při operaci, jsou určené 

pro použití u hlouběji uložených orgánů a tekutina je z nich odsávána spádem či pod tlakem. 

Objem odstraněné tekutiny se taktéž měří a zapisuje. [30] 

6.2.2.3 Perspirace 

Perspirace, neboli odpařování tekutin kůží [10], se určuje na základě tělesné teploty 

pacienta. Ta je mu měřena klasicky teploměrem, termočlánkem v permanentním močovém 

katétru nebo také intrakraniální sondou. Dle tělesné teploty počítáme s odhadem 
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vyloučených tekutin. Do 37 stupňů je to 600 ml/24 hod, do 38 stupňů asi 800 ml/24 hod, nad 

38 stupňů asi 1000 ml/24 hod. [31] 

6.2.2.4 Sonda 

Pacienti ve vážném stavu nejsou schopni sami přijímat potravu, proto ji dostávají 

buďto parenterálně přímo do žíly, nebo pokud je to možné, tak pro udržení peristaltiky 

enterálně do žaludku. Tento způsob sice znemožňuje přesný odhad přijatých živin, ale je 

fyziologičtější a snadný pro aplikaci. Pokud je pacient vybaven nasogastrickou sondou, je 

třeba hlídat, aby se potrava v žaludku nadměrně nehromadila v důsledku pomalého příjmu, 

proto se provádějí tzv. odtahy. Ty taktéž řadíme do položky celkový výdej tekutin. [32] 

6.2.2.5 Výdej stolicí 

Pouze u pacientů, kteří přijímají stravu, odhaduje se přibližně 100 ml/den. [12] 

6.2.2.6 Korekce 

Položka korekce v tabulce označuje hodnotu, která buďto chybí, nebo přebývá 

v propočtu bilance. Díky tomu, že odebírání tekutin se děje pouze odhadem, může dojít 

k nepřesnostem. Dalším faktorem je pečlivost zdravotních sester, které by všechny hodnoty 

měly zaznamenávat.  

6.2.3 Bilance 

Bilance se počítá jako rozdíl mezi celkem přijatými a celkem vyloučenými tekutinami. 
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6.3 Vyšetření přístrojem BCM (Body composition monitor) 

U každého vyšetřovaného pacienta jsme provedli měření pomocí přístroje BCM (viz 

Obrázek 4). Tato diagnostika složení těla je poměrně jednoduchá a časově nenáročná.  

Nejprve je třeba provést přednastavení přístroje. Vloží se karta pro nahrání dat a 

pomocí dvou tlačítek se zadá pohlaví pacienta, jeho výška, hmotnost a věk. Poté se připojí 

vodiče se svorkami. 

Na tělo pacienta ležícího na zádech se připevní celkem čtyři speciální elektrody, dvě 

na ruku na dorzální stranu carpu a metacarpu (za kloubky prstů a před ohyb zápěstí), další 

dvě na nohu na dorzální stranu tarsu a metatarsu (za kloubky prstů a před ohyb nohy) na 

stejné straně těla (viz Obrázek 2 a 3). Kůže musí být před lepením elektrod odmaštěna např. 

lihem. Musí se dbát na to, aby se končetiny nedotýkaly zbytku těla v podpaždí nebo 

navzájem v rozkroku. Poté už se připojí vodiče a zapne se měření. Obvykle trvá kolem dvou 

minut. [25] 

 

Obrázek 2: Umístění elektrod na noze [2015-01-20] 

Zdroj: http://www.bodystat.cz/Obrazky/Bodystat-1500/umisteni-elektrod-na-nohu.aspx 

 

Obrázek 3: Umístění elektrod na ruce [2015-01-20] 

Zdroj: http://www.bodystat.cz/Obrazky/Bodystat-1500/umisteni-elektrod-na-ruce.aspx 

             

http://www.bodystat.cz/Obrazky/Bodystat-1500/umisteni-elektrod-na-nohu.aspx
http://www.bodystat.cz/Obrazky/Bodystat-1500/umisteni-elektrod-na-ruce.aspx
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Po dokončení měření lze některé hodnoty ihned vidět na displeji přístroje, pro 

detailnější vyhodnocení se vyjme karta a její obsah se pomocí speciálního programu přehraje 

do počítače. Po přehrání se karta vymaže a přístroj vypne, popř. dá nabíjet akumulátor. 

 

 

Obrázek 4: BCM přístroj Fresenius [2015-01-13] 

Zdroj: http://www.bcm-fresenius.com/images/0.AABC.jpeg 

 

Pro pacienta je měření nenáročné, nijak ho nezatěžuje. Problematické může být 

vyšetření pacientů, kteří mají na těle nainstalované kovové prvky pro korekci zlomenin. 

Může se stát, že přístroj není schopen změřit všechny hodnoty. Výsledky BCM vyšetření 

pacientů při prvním a druhém měření viz Tabulka 5, 6 a 7. 

http://www.bcm-fresenius.com/images/0.AABC.jpeg
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6.4 Měření, vážení 

Pro získání požadovaných výsledků jak pomocí BCM, tak pro nepřímou kalorimetrii, je 

potřeba znát co nejpřesněji pacientovu výšku a váhu. Od pacientů samotných na jednotce 

intenzivní péče tuto informaci bohužel obvykle získat nelze, proto je třeba si pomoci 

měřením.  

Výšku zjišťujeme tak, že se pomocí antropometru (viz Obrázek 5) změří vzdálenost od 

horní hrany pokrčeného kolena po dolní hranu paty a naměřená hodnota se dosadí do 

vzorce, který je rozdílný pro muže a ženy. 

Pro muže: výška z antropometrie = 2,31 * výškový kaliper (naměřená vzdálenost) + 51,1 

Pro ženy: výška z antropometrie = 1,84 * výškový kaliper (naměřená vzdálenost) + 70,2   

Po vypočítání se provede zaokrouhlení získané hodnoty. [33] 

  

 

Obrázek 5: Antropometr [2015-01-20] 

Zdroj: http://www.trystom.cz/imgcache/datafiles-antropometr-mg-

6187_733_550_19068.jpg 

U vážení byla potřeba pomoc personálu oddělení. Používá se lehátko se zabudovanou 

váhou, na které je nutno pacienta přemístit (viz Obrázek 6). To bývá mnohdy velmi složité, 

protože pacienti ve vážném stavu na sebe mívají napojeno velké množství katétrů či infuzí, 

jsou připojeni na ventilátor, nebo je u nich provedena tracheostomie, mohou mít 

poškozenou páteř, jsou po operacích, takže mají drény, někdy sešroubované končetiny, 

všichni mají zavedenou močovou cévku. Pro ulehčení se používá rolovací podložka. Při 

transportu pacienta je třeba vše bedlivě hlídat. Při umístění na váhu by měl mít u sebe co 

http://www.trystom.cz/imgcache/datafiles-antropometr-mg-6187_733_550_19068.jpg
http://www.trystom.cz/imgcache/datafiles-antropometr-mg-6187_733_550_19068.jpg
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nejméně věcí – ideálně pouze prostěradlo, jednorázovou podložku a košili. Hmotnost tohoto 

materiálu se pak odpočítává z naměřené hmotnosti. 

 

Obrázek 6: Vážící lehátko [2015-01-20] 

Zdroj: http://www.zdravotnicke-vahy.cz/img/fotogalerie/specialni-vahy/max/4TVLA12-200.jpg 

6.5 Odběr biologického materiálu 

Odběr biologického materiálu, v našem případě krve a moči, provádějí zdravotní 

sestry pracující na oddělení dle standardních postupů. Moč lze odebírat přímo z cévky a krev 

z permanentního cévního vstupu. Vždy je třeba použít jednorázové ochranné rukavice a vše 

řádně dezinfikovat. Pokud se provádí 24hodinový sběr moči, musí se skladovat v nádobách 

v chladu a celé množství se posílá do laboratoře. Odběry krve se provádí dle potřeby obvykle 

jednou až dvakrát denně, většinou před šestou a před 17. hodinou. Výsledky z laboratoře se 

zakládají do dekurzu. Laboratorní hodnoty pacientů ze dne 1. a 2. měření viz Tabulka 8 a 9. 

6.6 Vyhodnocení a statistické zpracování dat 

Shromážděná data byla vyhodnocena programem Microsoft Excel 2013. Byla 

provedena deskriptivní statistika, jejíž součástí je určení průměru hodnot, mediánu, 

směrodatné odchylky a střední chyby průměru. Dále proběhlo vyhodnocení dat do podoby 

grafů metodou lineární regrese. 

Statistické zpracování dat bylo provedeno programem GraphPad Prism 6, který 

provedl korelační analýzu, tedy hodnocení vztahu jednotlivých veličin, případně jejich 

těsnost.  

Tyto výsledky jsou uvedeny v Tabulce 10 - 13.  

 

http://www.zdravotnicke-vahy.cz/img/fotogalerie/specialni-vahy/max/4TVLA12-200.jpg
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7. VÝSLEDKY  

Tabulka 3: Jednotlivé složky tekutinové bilance pacientů při prvním (I.) a druhém (II.) 
měření, první část 
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B
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ce

 I.
 (

m
l)

 

B
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n
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 II
. 

(m
l)

 

R
o
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(m
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MT 5327 4440 -887 8380 4950 -3430 4960 3950 -1010 -3053 -510 2543 

MK 7425 5838 -1587 6685 5195 -1490 4715 2570 -2145 740 643 -97 

JN 5618 3270 -2348 2905 5500 2595 1705 3980 2275 2713 -2230 -4943 

JM 6455 6732 277 5760 4550 -1210 4300 2680 -1620 695 2182 1487 

AK 5200 5200 0 5562 5562 0 4315 4315 0 -362 -362 0 

MZ 6325 15121 8796 9595 11210 1615 3495 3370 -125 -3270 3911 7181 

JU 4834 3540 -1294 5010 6860 1850 4050 6250 2200 -176 -3320 -3144 

JB 7470 4270 -3200 4000 2160 -1840 3250 1460 -1790 3470 2110 -1360 

VC 3260 3600 340 9965 9095 -870 7280 5390 -1890 -6705 -5495 1210 

MŠ 5708 5708 0 6980 6980 0 5360 5360 0 -1272 -1272 0 

PM 4564 4400 -164 10085 10270 185 7145 8290 1145 -5521 -5870 -349 

KH 4201 3327 -874 9435 5040 -4395 8160 4190 -3970 -5234 -1713 3521 

JJ 4920 5750 830 7420 5705 -1715 5550 4045 -1505 -2500 45 2545 

 

  

 

  

 

  

 

  

 

Med 5327 4440 -164 6980 5562 -870 4715 4045 -1010 -1272 -510 0 

Mean 5485 5477 -9 7060 6391 -670 4945 4296 -649 -1575 -914 661 

Std. D 1215 3101 2770 2353 2495 1938 1787 1753 1730 3150 2882 2925 

Std. E  337 860 2883 652,6 692,1 2016,9 495,5 486,2 1800 873,6 799,3 3044,1 

 

Vysvětlivky: CPT – celkový příjem tekutin; CVT – celkový výdej tekutin; Med – medián; Mean 

– průměr; Std. D – standard deviation, směrodatná odchylka; Std. E – standard error of 

mean, střední chyba průměru. 
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Tabulka 4: Jednotlivé složky tekutinové bilance pacientů při prvním (I.) a druhém (II.) 
měření, druhá část 

P
A

C
IE

N
T 

K
o

re
kc

e 
I.

 (
m

l)
 

K
o

re
kc

e 
II

. (
m

l)
 

P
e

rs
p

ir
ac

e 
I.

 (
m

l)
 

P
e

rs
p

ir
ac

e 
II

. 
(m

l)
 

D
ré

n
y 

I.
 (

m
l)

 

D
ré

n
y 

II
. 

(m
l)
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MT -200 0 800 1000 1820  1000  

MK 150 -131 600 1000 620 1100 600 656 

JN 200 450 1000 600  470   

JM 0 0 1000 1000  700 460 170 

AK 447 447 800 800     

MZ 50 0 800 1000 5000 6260 250 580 

JU 250 0 600 600 110 10   

JB 150 100 600 600     

VC -100 -100 1000 1000 105 305 1680 2500 

MŠ 20 -180 600 800   1000 1000 

PM -100 0 1000 1000 1190 580 850 400 

KH 50 50 800 600 160  265 200 

JJ 120 0 1000 1000 700 510 50 150 

 

    
  

Med 50 0 800 1000 660 545 600 490 

Mean 79,7 48,9 815,4 846,2 1213 1242 683,9 707 

Std. D 169 192 172,5 185,4 1642 2051 505,3 781 

Std. E  46,9 53,3 47,83 51,41 580,6 725,3 168,4 276,1 

 

Vysvětlivky: Med – medián; Mean – průměr; Std. D – standard deviation, směrodatná 

odchylka; Std. E – standard error of mean, střední chyba průměru. 

V Tabulce 3 a 4 jsou zaznamenány všechny hodnoty potřebné pro vyhodnocení 

tekutinové bilance pacientů při obou vyšetřeních. V Tabulce 3 jsou dále vypočítány rozdíly 

v hodnotách mezi prvním a druhým vyšetřením. Ty, vzhledem k variabilitě vyšetřované 

skupiny, lépe popisují vývoj u jednotlivých pacientů. Celkový příjem i výdej tekutin se mezi 

vyšetřeními snížil u 7 z 11 pacientů (64 %), a to o 25 ± 12,8, resp. 30 ± 13,6 %. Diuréza se 

snížila u 8 z 11 pacientů (72 %), o 33 ± 15,8 %, tekutinová bilance narostla u 6 z 11 pacientů. 
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Tabulka 5: Hodnoty BCM vyšetření při I. a II. měření, první část 
P

ac
ie

n
t 
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MT 18 0,2 -17,8 68,6 38,7 -29,9 38,9 17 -21,9 29,7 21,7 -8 

MK 2,1 27,7 25,6 99 75,9 -23,1 37,4 47,1 9,7 61,6 28,8 -32,8 

JN 9,3 2,5 -6,8 52,9 47,7 -5,2 28,5 22,8 -5,7 24,4 24,9 0,5 

JM 5,8 8,1 2,3 48,9 53,9 5,0 23,2 26,8 3,6 25,7 27 1,3 

AK 10,7 10,7 0 55,3 55,3 0,0 31,7 31,7 0 23,6 23,6 0 

MZ 23,8 28,6 4,8 81,2 90,8 9,6 49 55 6 32,1 35,9 3,8 

JU 0,4 5,3 4,9 38,8 39,1 0,3 16,2 20 3,8 22,6 19 -3,6 

JB 3,8 6 2,2 45,3 42,7 -2,6 21,1 21,6 0,5 24,2 21,1 -3,1 

VC 9,7 6,8 -2,9 60,6 52,5 -8,1 29 24,6 -4,4 31,6 28 -3,6 

MŠ 0,8 2,3 1,5 43,6 43,6 0,0 17,9 18,8 0,9 25,7 24,8 -0,9 

PM 14,9 8,2 -6,7 61,3 60,2 -1,1 35,2 30,8 -4,4 26,1 29,4 3,3 

KH 1,6 0,5 -1,1 28,9 31,3 2,4 13,5 13,6 0,1 15,4 17,7 2,3 

JJ 17 15 -2 59,6 60,0 0,4 37,5 36,4 -1,1 22 23,5 1,5 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Med 9,3 6,8 0 55,3 52,5 0 29 24,6 0,1 25,7 24,8 0 

Mean 9,07 9,377 0,32 57,23 53,21 -4,02 29,16 28,17 -0,99 28,05 25,03 -3,02 

Std. D 7,55 9,295 9,343 18,36 16,2 10,53 10,45 12,05 7,326 10,98 4,876 9,17 

Std. E 2,09 2,578 9,724 5,092 4,494 10,96 2,898 3,343 7,626 3,045 1,352 9,54 

 

Vysvětlivky: OH – overhydration, převodnění; TBW – total body water, celková tělesná voda; 

ECW – extracellular water, extracelulární voda; ICW – intracellular water, intracelulární voda; 

Med – medián; Mean – průměr; Std. D – standard deviation, směrodatná odchylka; Std. E – 

standard error of mean, střední chyba průměru. 
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Tabulka 6: Hodnoty BCM vyšetření při I. a II. měření, druhá část 
P
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MT 18,3 12,9 11,5 11,1 62,6 44,2 52,9 54,2 29 27,9 24,5 34,2 

MK -- 18,6 -- 6,6 -- 63,7 -- 56,3 -- 16,6 -- 14,7 

JN 15,2 15,2 13,3 15,5 49,4 49,3 48,6 48,5 31,7 36,9 31,2 36,3 

JM 20,1 21 3,7 5,8 58,7 60,7 78,3 71,3 8 12,3 10,7 14,4 

AK 15,2 15,2 12,8 12,8 48,1 48,1 47,3 47,3 29,8 29,8 29,3 29,3 

MZ 19,6 23,1 17,4 13 64,9 76,6 44,4 51,7 42,5 31,6 29 21,4 

JU 16,5 12,7 4 9,6 51 39,3 80,2 53 9,1 21,9 14,4 29,5 

JB 15,9 13,5 7,1 8,4 52,7 44,6 66,3 57,4 17,3 20,4 21,8 26,3 

VC 25,7 22,3 -- -- 76,1 66 98,5 91 -- -- -- -- 

MŠ 19,2 18,4 3,3 3,6 58,9 56,5 85,4 81,9 7,5 8,1 10,8 11,8 

PM 18,4 21,3 18,2 17,7 52 60,1 44,3 51,2 37,7 36,7 32,1 31,3 

KH 13,5 16,2 6,6 4,4 33,3 39,9 64,5 77,3 12 7,9 23,2 15,4 

JJ 13,1 14,4 19,30 18,6 40,7 44,6 34,3 37,5 43,9 42,5 36,9 35,7 

  
     Med 17,4 16,2 11,5 10,35 52,35 49,3 58,7 54,2 29 24,9 24,5 27,8 

Mean 17,56 17,29 10,65 10,59 54,03 53,35 62,08 59,89 24,41 24,38 23,99 25,03 

Std.D 3,467 3,704 6,044 5,06 11,29 11,46 19,93 15,59 14,08 11,66 8,865 9,069 

Std.E 1,001 1,027 1,822 1,461 3,261 3,179 5,754 4,324 4,244 3,366 2,673 2,618 

 

Vysvětlivky: LTI – lean tissue index, index netučné hmoty; FTI – fat tissue index, index tukové 

hmoty; LTM – lean tissue mass, netučná hmota; rel LTM – relativní netučná hmota (vztaženo 

k tělesné hmotnosti); Fat – total lipid mass, celková tuková hmota; rel Fat – relativní tuková 

hmota (vztaženo k tělesné hmotnosti); Med – medián; Mean – průměr; Std. D – standard 

deviation, směrodatná odchylka; Std. E – standard error of mean, střední chyba průměru. 
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Tabulka 7: Hodnoty BCM vyšetření při I. a II. měření, třetí část 
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MT 1,31 0,78 -0,53 36,8 23,5 39,5 37,9 

MK 0,61 1,64 1,03 -- 37,5 -- 22,6 

JN 1,17 0,92 -0,25 27,8 27,7 43,2 50,2 

JM 0,9 0,99 0,09 35,5 37 10,9 16,7 

AK 1,34 1,34 0 27,1 27,1 40,5 40,5 

MZ 1,53 1,53 0 38,8 47,2 57,8 43 

JU 0,72 1,05 0,33 29,4 21 12,4 29,8 

JB 0,87 1,02 0,15 30 24,2 23,6 27,8 

VC 0,92 0,88 -0,04 47,9 40,7 -- -- 

MŠ 0,7 0,76 0,06 35,2 33,5 10,1 11,1 

PM 1,35 1,05 -0,3 30,9 36,8 51,3 49,9 

KH 0,88 0,77 -0,11 18,6 23,3 16,3 10,8 

JJ 1,1 1,55 0,45 22 24,8 59,7 57,8 

     

Med 0,92 1,02 0 30,45 27,7 39,5 33,85 

Mean 1,031 1,098 0,068 31,67 31,1 33,21 33,18 

Std. D 0,2901 0,312 0,371 7,842 8,169 19,16 15,84 

Std. E 0,08046 0,08652 0,387 2,264 2,266 5,776 4,573 

 

Vysvětlivky: E/I – podíl ECW a ICW; BCM – body cell mass, buněčná hmota; ATM – adipose 

tissue mass, tuková hmota; Med – medián; Mean – průměr; Std. D – standard deviation, 

směrodatná odchylka; Std. E – standard error of mean, střední chyba průměru. 

V Tabulce 5 až 7 jsou zobrazeny výsledky z vyšetření přístrojem BCM. V Tabulce 5, 

zahrnující údaje o rozložení tělesných tekutin, jsou dále vyjádřeny rozdíly v hodnotách mezi 

vyšetřeními u jednotlivých pacientů. Lze vidět, že hodnoty převodnění, celkové tělesné vody 

i intracelulární vody u jedné poloviny pacientů stouply a u druhé klesly. Hodnota 

extracelulární vody stoupla v 7 z 12 případů. 

Další naměřené parametry složení těla nejsou hodnoceny z důvodu možného 

ovlivnění přesnosti měření přístrojem daného rozdílnou hydratací tkání v porovnání 

s fyziologickým stavem. 
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Tabulka 8: Laboratorní hodnoty pacientů při prvním (I.) a druhém (II.) měření, první část  
P

A
C

IE
N

T 

S_
U

R
EA

 I.
 (

m
m

o
l/

l)
 

S_
U

R
EA

 II
. (

m
m

o
l/

l)
 

R
o

zd
íl 

S_
K

R
EA

 I.
 (

m
m

o
l/

l)
 

S_
K

R
EA

 II
. (

m
m

o
l/

l)
 

R
o

zd
íl 

U
_U

R
EA

 I.
 (

m
m

o
l/

l)
 

U
_U

R
EA

 II
. (

m
m

o
l/

l)
 

R
o

zd
íl 

U
_K

R
EA

 I.
 (

m
m

o
l/

l)
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MT 4,5 9,2 4,7 56 --- --- 67 394 327 2,7 9,1 6,4 

MK 4 12,3 8,3 74 127 53 126 275 149 7,4 8,2 0,8 

JN 3,3 7,5 4,2 61 87 26 158 284 126 11,9 5,9 -6 

JM 8,1 14,4 6,3 83 69 -14 154 538 384 2,8 7,4 4,6 

AK 5 5 0 77 77 0 125 125 0 5,5 5,5 0 

MZ 17,8 20,1 2,3 277 311 34 234 281 47 10 7,8 -2,2 

JU 4,8 4,2 -0,6 50 41 -9 136 153 17 3,1 3,2 0,1 

JB 6,4 5,4 -1 43 38 -5 690 449 -241 11 8,9 -2,1 

VC 4,7 5 0,3 64 52 -12 123 79 -44 4,3 2,4 -1,9 

MŠ 8 7,8 -0,2 63 56 -7 233 151 -82 4,3 --- --- 

PM 14,2 19,8 5,6 354 367 13 61 79 18 2,4 --- --- 

KH 7,6 13,1 5,5 36 35 -1 302 234 -68 1,2 1,3 0,1 

JJ 8 7,1 -0,9 92 94 2 268 208 -60 5,9 4,5 -1,4 

 

 

 

 

     

Med 6,4 7,8 2,3 64 73 -0,5 154 234 17 4,3 5,9 0 

Mean 7,415 10,07 2,653 102,3 112,8 6,67 205,9 250 44,077 5,577 5,836 -0,15 

Std. D 4,215 5,456 3,11 97,17 109,6 19,95 163 141,8 162,9 3,5 2,705 3,210 

Std. E 1,169 1,513 3,24 26,95 31,63 20,84 45,22 39,33 169,56 0,9708 0,8156 3,367 

 

Vysvětlivky: S_UREA – obsah močoviny v krevním séru; S_KREA – obsah kreatininu v krevním 

séru; U_UREA – množství močoviny vyloučené močí za 24 hod; U_KREA – množství 

kreatininu vyloučeného močí za 24 hod; Med – medián; Mean – průměr; Std. D – standard 

deviation, směrodatná odchylka; Std. E – standard error of mean, střední chyba průměru. 
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Tabulka 9: Laboratorní hodnoty pacientů při prvním (I.) a druhém (II.) měření, druhá část 
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MT 0,749952 1,221024 11,16595 52,29168 5,9 6,5 

MK 0,633696 1,06213 19,96142 23,7468 8,5 7,2 

JN 0,18905 1,00296 9,051504 37,97875 6,2 6,3 

JM 1,170288 1,296691 22,24992 48,44582 6,8 6,4 

AK 0,72492 0,72492 18,123 18,123 9,5 9,5 

MZ 2,09029 2,275963 27,47909 31,81819 9,4 6 

JU 0,653184 0,882 18,50688 32,13 7,3 7 

JB 0,69888 0,264902 75,348 22,02614 6,4 6,3 

VC 1,149658 0,90552 30,08678 14,30722 6,1 6,3 

MŠ 1,440768 1,404749 41,96237 27,1945 6 8 

PM 3,409022 5,515171 14,64439 22,00498 7,8 7 

KH 2,083738 1,84427 82,80115 32,94346 7,9 6,6 

JJ 1,49184 0,964975 49,97664 28,2697 7,5 9,2 

 

 Med 1,15 1,062 22,25 28,27 7,3 6,6 

Mean 1,268 1,49 32,41 30,1 7,331 7,1 

Std. D 0,8593 1,309 23,77 11,11 1,248 1,127 

Std. E 0,2383 0,363 6,593 3,082 0,3461 0,3126 

 

Vysvětlivky: N v S_UREA – obsah dusíku v močovině – vypočítá se jako 

(S_UREA*D*0,036)/1000; N v moči – množství dusíku vyloučeného močí za 24 hod – vypočítá 

se jako (U_UREA*D*0,036)/1000 [34]; S_GLU – obsah glukózy v krevním séru; Med – 

medián; Mean – průměr; Std. D – standard deviation, směrodatná odchylka; Std. E – 

standard error of mean, střední chyba průměru. 

Tabulka 8 a 9 zobrazuje souhrn laboratorních hodnot zjištěných u pacientů v den 

vyšetření. Z vyhodnocení vyplývá, že hodnota sérové urey se zvýšila u dvou třetin pacientů, a 

to o 45 ± 17 %. Hodnoty kreatininu získané jak z krevního séra, tak z moči, byly u jedné 

poloviny pacientů zvýšené a u druhé snížené, průměrné hodnoty mezi vyšetřeními se zvýšily. 

Urea v moči byla zvýšena u 7 z 12 pacientů. 
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Tabulka 10: Výsledky korelační analýzy vztahů mezi sledovanými parametry s uvedením 
hodnot korelačního koeficientu, I. vyšetření 

 
CPT CVT Korekce Perspirace Diuréza Drény Sonda Bilance 

Hmotnost [kg] 0,187731 0,238941 -0,11454 0,297722 -0,27741 0,786642 -0,2416 -0,10608 

Výška [cm] 0,606517 -0,40495 0,174767 -0,33568 -0,72355 0,434307 0,080803 0,536454 

BMI [kg/m2] 0,025346 0,374201 -0,17776 0,452124 -0,09304 0,729656 -0,27587 -0,26976 

OH [L] -0,13169 0,430609 -0,2941 0,519138 -0,06766 0,767181 -0,15262 -0,37247 

TBW [L] 0,374851 0,237031 -0,13626 -0,00332 -0,166 0,464278 0,019755 -0,03248 

ECW [L] 0,161726 0,347444 -0,17716 0,292654 -0,16935 0,744841 -0,13803 -0,19716 

ICW [L] 0,472732 0,064787 -0,05931 -0,28478 -0,11607 0,093798 0,15473 0,133949 

E/I -0,1705 0,291337 -0,09568 0,50276 -0,12385 0,774135 -0,1643 -0,2834 

LTI [kg/m2] -0,21138 0,408577 -0,55097 0,181654 0,198209 0,149279 0,800795 -0,38593 

FTI [kg/m2] -0,21747 0,376528 -0,05745 0,586109 0,023148 0,49375 -0,31924 -0,37616 

LTM [kg] 0,005194 0,245081 -0,46991 0,060095 -0,08877 0,347109 0,719445 -0,1857 

rel LTM [%] -0,1865 -0,0075 -0,20266 -0,28445 0,223133 -0,49818 0,680181 -0,05898 

Fat [kg] -0,12922 0,317997 -0,04013 0,538399 -0,0897 0,593542 -0,3055 -0,30015 

rel Fat [%] -0,28681 0,223685 0,10781 0,541575 0,028484 0,268651 -0,41339 -0,27424 

ATM [kg] -0,12841 0,316772 -0,04037 0,538814 -0,09093 0,593564 -0,30526 -0,29889 

BCM [kg] -0,04719 0,295498 -0,50123 0,085632 -0,0165 0,312335 0,74439 -0,24244 

CPT 
 

-0,50874 0,237132 -0,4856 -0,6497 0,459426 -0,42483 0,765766 

CVT -0,50874 
 

-0,64774 0,262844 0,791981 0,330644 0,276353 -0,94325 

Korekce 0,237132 -0,64774 
 

-0,30221 -0,47615 -0,17229 -0,666 0,575341 

Perspirace -0,4856 0,262844 -0,30221 
 

0,197964 0,005407 0,021441 -0,38366 

Diuréza -0,6497 0,791981 -0,47615 0,197964 
 

-0,55372 0,302577 -0,84223 

Drény 0,459426 0,330644 -0,17229 0,005407 -0,55372 
 

-0,30052 -0,0043 

Sonda -0,42483 0,276353 -0,666 0,021441 0,302577 -0,30052 
 

-0,37281 

Bilance 0,765766 -0,94325 0,575341 -0,38366 -0,84223 -0,0043 -0,37281 
 S_UREA 

mmol/l 0,03915 0,548542 -0,28412 0,176171 0,154189 0,761167 -0,38166 -0,39467 

N v S_UREA -0,32844 0,750146 -0,44612 0,305362 0,631003 0,267814 -0,1846 -0,68706 

S_KREA 
mmol/l -0,04653 0,513085 -0,27577 0,319939 0,139506 0,592841 -0,12804 -0,40123 

S_GLU 0,126661 0,208076 0,496471 -0,08757 0,018407 0,523581 -0,65976 -0,10658 

U_UREA 
mmol/l 0,43283 -0,31787 0,187537 -0,37163 -0,19952 0,10333 -0,6064 0,40441 

N v moči 0,027385 0,085893 0,017946 -0,2528 0,338827 -0,24755 -0,3962 -0,0536 

U_KREA 
mmol/l 0,571643 -0,51429 0,384254 -0,11256 -0,75787 0,665405 -0,26056 0,604679 

Pobyt na JIP 
celkem 0,716125 -0,00662 -0,09102 -0,37546 -0,44428 0,909036 -0,54593 0,279551 

Délka 
traumatu 0,445027 -0,38091 0,119066 -0,36572 -0,25827 -0,06133 -0,5696 0,456206 

 

Vysvětlivky: Barevně označená pole označují statistickou významnost souvislosti (hladina 

významnosti P 0,05) příslušných dvou veličin při prvním vyšetření; CPT – celkový příjem 
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tekutin; CVT – celkový výdej tekutin; OH – overhydration, převodnění; TBW – total body 

water, celková tělesná voda; ECW – extracellular water, extracelulární voda; ICW – 

intracellular water, intracelulární voda; E/I – podíl ECW a ICW; LTI – lean tissue index, index 

netučné hmoty; BCM – body cell mass, buněčná hmota; FTI – fat tissue index, index tukové 

hmoty; LTM – lean tissue mass, netučná hmota; rel LTM – relativní netučná hmota (vztaženo 

k tělesné hmotnosti); Fat – total lipid mass, celková tuková hmota; rel Fat – relativní tuková 

hmota (vztaženo k tělesné hmotnosti); ATM – adipose tissue mass, tuková hmota; S_UREA – 

obsah močoviny v krevním séru; N v S_UREA – obsah dusíku v močovině; S_KREA – obsah 

kreatininu v krevním séru; U_UREA – množství močoviny vyloučené močí za 24 hod; N v moči 

– množství dusíku vyloučeného močí za 24 hod; U_KREA – množství kreatininu vyloučeného 

močí za 24 hod; S_GLU – obsah glukózy v krevním séru. 

Při prvním vyšetření se nepodařilo prokázat souvislost mezi množstvím tělních 

tekutin a celkovým tělesným příjmem či výdejem. Naopak ukázalo se, že je jistý vztah mezi 

diurézou a celkovým tělesným příjmem a výdejem a také mezi diurézou a obsahem 

kreatininu v moči (viz Grafy 1, 2, 3). 

  

Graf 1: Závislost celkového příjmu tekutin na diuréze při I. vyšetření 

 

Vysvětlivky: CPT – celkový příjem tekutin, D - diuréza 

Při vyšetření průměrně po 6 dnech od přijetí na JIP se ukázalo, že čím více pacienti 

přijímali tekutin, tím méně močili. 
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Graf 2: Závislost celkového výdeje tekutin na diuréze při I. vyšetření 

 

Vysvětlivky: CVT – celkový výdej tekutin, D - diuréza 

Při prvních vyšetřeních pacientů bylo zjištěno, že celkový výdej tekutin je přímo 

úměrný diuréze.  

 

 

Graf 3: Závislost hodnot U_KREA na diuréze při I. vyšetření 

 
 

Vysvětlivky: U_KREA – množství kreatininu v moči za 24 hod, D - diuréza 

Dále bylo u pacientů při prvním vyšetření zjištěno, že hodnoty kreatininu v moči jsou 

nepřímo úměrné diuréze.  
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Tabulka 11: Výsledky korelační analýzy vztahů mezi sledovanými parametry s uvedením 
hodnot korelačního koeficientu, II. vyšetření 

 
CPT CVT Korekce Perspirace Diuréza Drény Sonda Bilance 

Hmotnost [kg] 0,689365 0,476314 0,126921 0,51739 -0,03273 0,750609 -0,27278 0,329303 

Výška [cm] 0,290372 -0,13322 0,102329 0,178036 -0,41471 0,444234 0,139421 0,427791 

BMI [kg/m2] 0,630996 0,563859 0,109584 0,529445 0,132521 0,650577 -0,35187 0,190692 

OH [L] 0,728033 0,34541 -0,19376 0,504669 -0,28586 0,714797 -0,12985 0,484259 

TBW [L] 0,794031 0,534076 -0,13009 0,619111 -0,14231 0,83956 -0,05179 0,391905 

ECW [L] 0,769993 0,443736 -0,09568 0,560891 -0,20071 0,798342 -0,14099 0,444267 

ICW [L] 0,739914 0,684584 -0,19629 0,673275 0,02332 0,790527 0,204104 0,203351 

E/I 0,541067 0,162124 0,021153 0,393325 -0,26379 0,497549 -0,29065 0,441795 

LTI [kg/m2] 0,525745 0,69078 -0,37251 0,585597 0,177115 0,507035 0,446257 -0,03246 

FTI [kg/m2] 0,082338 0,38935 0,409434 0,262907 0,345569 0,006209 -0,35027 -0,26367 

LTM [kg] 0,682548 0,653049 -0,33696 0,649087 -0,00743 0,689759 0,402652 0,168933 

rel LTM [%] -0,17683 0,075239 -0,46545 -0,01544 0,063382 -0,15474 0,635131 -0,25541 

Fat [kg] 0,126872 0,34589 0,430553 0,263898 0,245837 0,080854 -0,29976 -0,16954 

rel Fat [%] -0,26445 0,026705 0,532157 -0,06255 0,257201 -0,31323 -0,45327 -0,34336 

ATM [kg] 0,127046 0,346186 0,430336 0,26295 0,245862 0,081344 -0,29877 -0,1696 

BCM [kg] 0,660628 0,675174 -0,35181 0,638365 0,036083 0,661881 0,418379 0,126188 

CPT 
 

0,487032 -0,17425 0,436241 -0,25818 0,968443 -0,19234 0,65426 

CVT 0,487032 
 

-0,25744 0,441159 0,640971 0,571028 0,376346 -0,34187 

Korekce -0,17425 -0,25744 
 

-0,45743 -0,12304 -0,09158 -0,56715 0,035436 

Perspirace 0,436241 0,441159 -0,45743 
 

0,07829 0,301426 0,177263 0,087386 

Diuréza -0,25818 0,640971 -0,12304 0,07829 
 

-0,32548 0,226212 -0,83282 

Drény 0,968443 0,571028 -0,09158 0,301426 -0,32548 
 

-0,1447 0,650294 

Sonda -0,19234 0,376346 -0,56715 0,177263 0,226212 -0,1447 
 

-0,49447 

Bilance 0,65426 -0,34187 0,035436 0,087386 -0,83282 0,650294 -0,49447 
 S_UREA 

mmol/l 0,586887 0,50859 -0,24751 0,453088 0,121806 0,628862 -0,53003 0,19109 

N v S_UREA 0,148711 0,634673 -0,17753 0,328276 0,663973 0,153056 -0,25943 -0,38956 

S_KREA 
mmol/l 0,552889 0,730678 -0,10181 0,525164 0,382803 0,574907 -0,22392 -0,03124 

S_GLU -0,1217 -0,1183 0,197262 0,087765 0,158822 -0,35322 -0,26736 -0,0285 

U_UREA 
mmol/l 0,176724 -0,60421 0,031093 -0,01014 -0,77664 0,184653 -0,51107 0,713341 

N v moči 0,089738 -0,27122 0,018026 0,044585 -0,241 0,083286 -0,67578 0,331406 

U_KREA 
mmol/l 0,389288 -0,26468 -0,00155 0,317379 -0,73727 0,531205 -0,32155 0,724602 

Pobyt na JIP 
celkem 0,744028 0,02131 -0,19143 0,132154 -0,58191 0,940815 -0,31158 0,785829 

Délka 
traumatu -0,07405 -0,53658 0,015817 -0,38275 -0,52319 0,251518 -0,77025 0,384954 

 

Vysvětlivky: Barevně označená pole označují statistickou významnost souvislosti (hladina 

významnosti P 0,05) příslušných dvou veličin při prvním vyšetření; CPT – celkový příjem 
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tekutin; CVT – celkový výdej tekutin; OH – overhydration, převodnění; TBW – total body 

water, celková tělesná voda; ECW – extracellular water, extracelulární voda; ICW – 

intracellular water, intracelulární voda; LTI – lean tissue index, index netučné hmoty; BCM – 

body cell mass, buněčná hmota; FTI – fat tissue index, index tukové hmoty; LTM – lean tissue 

mass, netučná hmota; rel LTM – relativní netučná hmota (vztaženo k tělesné hmotnosti); Fat 

– total lipid mass, celková tuková hmota; rel Fat – relativní tuková hmota (vztaženo k 

tělesné hmotnosti); ATM – adipose tissue mass, tuková hmota; S_UREA – obsah močoviny 

v krevním séru; N v S_UREA – obsah dusíku v močovině; S_KREA – obsah kreatininu 

v krevním séru; U_UREA – množství močoviny vyloučené močí za 24 hod; N v moči – 

množství dusíku vyloučeného močí za 24 hod; U_KREA – množství kreatininu vyloučeného 

močí za 24 hod; S_GLU – obsah glukózy v krevním séru. 

U druhého vyšetření již byla prokázána souvislost mezi tělesným příjmem a výdejem 

tekutin a složením tělních tekutin (viz Graf 4, 5, 6, 7). Významným se ukázal vztah mezi 

tekutinovou bilancí a celkovým pobytem na JIP (viz Graf 8).  

 

Graf 4: Závislost množství celkové tělesné vody na celkovém příjmu tekutin při II. vyšetření 

 

Vysvětlivky: TBW – total body water, celková tělesná voda, CPT – celkový příjem tekutin 

Při druhém vyšetření jsme zjistili, že čím více pacienti přijali tekutin, tím vyšší měli 

naměřený obsah celkové tělesné vody. 
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Graf 5: Závislost převodnění na celkovém příjmu tekutin při II. vyšetření 

 

Vysvětlivky: CPT – celkový příjem tekutin, OH – overhydration, převodnění 

Dále bylo vyhodnoceno, že čím vyšší měli pacienti při druhém vyšetření příjem 

tekutin, tím docházelo k většímu převodnění. 

 

Graf 6: Závislost objemu intracelulární tekutiny na celkovém příjmu tekutin při II. vyšetření 

 

Vysvětlivky: CPT – celkový příjem tekutin, ICW – intracellular water, intracelulární tekutina 

Při druhém vyšetření jsme také zjistili, že čím větší měli pacienti celkový příjem 

tekutin, tím větší u nich byl naměřen objem intracelulární tekutiny.  
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Graf 7: Závislost objemu intracelulárních tekutin na celkovém výdeji při II. vyšetření 

 

Vysvětlivky: CVT – celkový výdej tekutin, ICW – intracellular water, intracelulární tekutina 

Z výsledků druhého vyšetření vyplývá, že čím vyšší byl u pacientů celkový výdej 

tekutin, tím vyšší u nich byla naměřena hodnota intracelulární tekutiny. 

 

Graf 8: Závislost délky pobytu na tekutinové bilanci 

 

Vysvětlivky: TB – tekutinová bilance, Pob – pobyt na JIP celkem 

Při druhém vyšetření se ukázalo, že celkový pobyt pacienta na JIP je přímo úměrný 

tekutinové bilanci, tedy čím pozitivnější tekutinová bilance, tím delší pobyt.
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Tabulka 12: Souhrnná tabulka závislostí jednotlivých veličin z I. a II. měření 

 
CPT CVT Korekce Perspirace Diuréza Drény Sonda Bilance 

Hmotnost [kg] + 
    

+ 
  

Výška [cm] + 
   

- 
   

BMI [kg/m2] + + 
   

+ 
  

OH [L] + 
    

+ 
  

TBW [L] + 
  

+ 
 

+ 
  

ECW [L] + 
  

+ 
 

+ 
  

ICW [L] + + 
 

+ 
 

+ 
  

E/I      
+ 

  
LTI [kg/m2]  

+ 
 

+ 
  

+ 
 

FTI [kg/m2]         
LTM [kg] + + 

 
+ 

  
+ 

 
rel LTM [%]         
Fat [kg]         
rel Fat [%]         
ATM [kg]         
BCM [kg] + + 

 
+ 

  
+ 

 

CPT     
- + 

 
+ 

CVT   
- 

 
+ 

  
- 

Korekce  
- 

    
- + 

Perspirace         
Diuréza - + 

     
-  

Drény + 
       

Sonda   
- 

     
Bilance + - + 

 
-  

   

S_UREA mmol/l + + 
   

+ 
  

N v S_UREA  
+ 

  
+ 

  
- 

S_KREA mmol/l  
+ 

      
S_GLU       

- 
 

U_UREA mmol/l  
- 

  
- 

  
+ 

N v moči         
U_KREA mmol/l + 

   
-  

  
+ 

Pobyt na JIP celkem + 
   

- + 
 

+ 

Délka traumatu 
      

- 

  

Vysvětlivky: Barevně označená pole označují statistickou významnost souvislosti (hladina 

významnosti P 0,05) příslušných dvou veličin při prvním (žlutá) a druhém (modrá) vyšetření 

a zároveň shodu souvislosti při obou vyšetřeních (zelená). Znaménko plus nebo mínus 

určuje, zda je vztah veličin přímo úměrný (+), či nepřímo úměrný (-); CPT – celkový příjem 

tekutin; CVT – celkový výdej tekutin; OH – overhydration, převodnění; TBW – total body 

water, celková tělesná voda; ECW – extracellular water, extracelulární voda; ICW – 
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intracellular water, intracelulární voda; E/I – podíl ECW a ICW; LTI – lean tissue index, index 

netučné hmoty; BCM – body cell mass, buněčná hmota; FTI – fat tissue index, index tukové 

hmoty; LTM – lean tissue mass, netučná hmota; rel LTM – relativní netučná hmota (vztaženo 

k tělesné hmotnosti); Fat – total lipid mass, celková tuková hmota; rel Fat – relativní tuková 

hmota (vztaženo k tělesné hmotnosti); ATM – adipose tissue mass, tuková hmota; S_UREA – 

obsah močoviny v krevním séru; N v S_UREA – obsah dusíku v močovině; S_KREA – obsah 

kreatininu v krevním séru; U_UREA – množství močoviny vyloučené močí za 24 hod; N v moči 

– množství dusíku vyloučeného močí za 24 hod; U_KREA – množství kreatininu vyloučeného 

močí za 24 hod; S_GLU – obsah glukózy v krevním séru. 

Jak je patrné ze souhrnné tabulky, u prvních vyšetření nenacházíme žádnou souvislost 

mezi celkovým množstvím tělních tekutin (TBW) a jejich příjmem či výdejem. Naproti tomu u 

druhých vyšetření vidíme, že obsah tekutin již závisí na jejich příjmu. V závislosti na příjmu 

tekutin se zvyšuje převodnění, celková tělesná voda i obsah extracelulární a intracelulární 

tekutiny. Tekutinová bilance souvisí jak při prvním, tak při druhém vyšetření s celkovým 

příjmem tekutin, diurézou a obsahem kreatininu v moči. Celkový pobyt na JIP je dle výsledků 

při obou vyšetřeních přímo úměrný celkovému příjmu tekutin a výdeji drény. Souvislost 

s tekutinovou bilancí se prokázala v případě druhého vyšetření. 
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Tabulka 13: Výsledky korelační analýzy vztahů vzhledem k rozdílné délce vyšetření mezi 
sledovanými parametry s uvedením hodnot korelačního koeficientu 

 

Délka traumatu při druhém vyšetření (dny) Doba mezi 1. a 2. vyšetřením (dny) 

OH 0,02935 0,05038 

TBW -0,03349 -0,64125 

ECW -0,00099 -0,26756 

ICW -0,03822 -0,5227 

E/I 0,064445 0,045131 

CPT -0,31095 -0,14678 

CVT -0,19158 -0,1554 

DIU -0,16219 -0,04221 

BIL -0,16761 -0,03607 

S_UREA -0,29006 0,324209 

S_KREA -0,12577 0,522464 

U_UREA -0,39912 0,396622 

U_KREA -0,10858 0,314255 

 

Vysvětlivky: Červeně označená pole označují statistickou významnost souvislosti (hladina 

významnosti P 0,05) příslušných dvou veličin, růžová pole označují potenciální statistickou 

významnost (hodnota se blíží kritické hodnotě ± 0,576); OH – overhydration, převodnění; 

TBW – total body water, celková tělesná voda; ECW – extracellular water, extracelulární 

voda; ICW – intracellular water, intracelulární voda; E/I – podíl ECW a ICW; CPT – celkový 

příjem tekutin; CVT – celkový výdej tekutin; DIU – diuréza; BIL – tekutinová bilance; S_UREA 

– obsah močoviny v krevním séru; S_KREA – obsah kreatininu v krevním séru; U_UREA – 

množství močoviny vyloučené močí za 24 hod; U_KREA – množství kreatininu vyloučeného 

močí za 24 hod. 

Tabulka 13 ukazuje výsledky korelační analýzy, která měla za cíl zjistit vliv délky 

traumatu a intervalu mezi vyšetřeními na vybrané sledované parametry. Statisticky 

významný vztah byl nalezen mezi hodnotou TBW a intervalem jednotlivých vyšetření a jako 

další potenciálně významná se jeví závislost ICW a S_KREA na době mezi vyšetřeními.  
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8. DISKUSE 

Cílem práce bylo hodnocení tekutinové bilance polytraumatických pacientů 

s následným statistickým vyhodnocením souvislostí mezi parametry příjem a výdej tekutin a 

hodnotami získanými z vyšetření metodou bioimpedanční analýzy (BIA) a laboratorními 

hodnotami. 

Zkoumaná populace zahrnovala celkem 13 polytraumatických pacientů 

hospitalizovaných na chirurgické JIP, 12 mužů a jednu ženu, věkový průměr byl necelých 40 

let, 1. vyšetření probíhalo nejdříve po 3 dnech na JIP, nejdéle pak po 39 dnech. 

Mezi limity studie je třeba zahrnout velikost skupiny a její nesourodost. Vzhledem 

k velké míře variability klinického stavu nebylo možné pacienty vyšetřovat ve stejných 

časových intervalech. Proto také při skupinovém hodnocení mezi 1. a 2. měřením nedošlo 

k prokázání statisticky významných rozdílů sledovaných parametrů, přestože při 

individuálním tomu tak bylo. 

Pokud se podíváme na změny v tekutinové bilanci, mezi vyšetřeními vidíme u 7 z 11 

pacientů snížení celkového příjmu i výdeje tekutin, a to o 25 ± 12,8 %, respektive 30 ± 13,6 % 

a také diurézy u 8 z 11 pacientů o 33 ± 15,8 %. Ta je hlavní složkou výdeje tekutin.  Tím se 

tekutinová bilance stává v průměru více pozitivní. Pravděpodobně dochází k depozici tekutin 

v souvislosti s počínající reparací tkání.  

Dle údajů získaných z BIA se mezi oběma vyšetřeními průměrně zvyšuje hodnota 

převodnění v závislosti na příjmu tekutin a naopak snižuje obsah celkové tělesné vody a 

intracelulární tekutiny. Při pohledu na jednotlivé pacienty nacházíme u poloviny z nich 

pokles, u druhé nárůst jednotlivých druhů tělesných tekutin (OH, TBW, ICW). U 7 z 12 

pacientů se zvýšila hodnota ECW. Zdá se, že již mohlo započít obnovování homeostázy 

tělesných tekutin, avšak ještě nedošlo k reparaci všech buněčných membrán a tekutina 

nadále uniká do intersticia, kde způsobuje tvorbu edémů. Pokud bychom měli provést 

srovnání se studií prováděnou v Británii [23] ohledně převodnění pacientů čerstvě 

hospitalizovaných na JIP, tak z našich výsledků odpovídajících pacientů vyplývá medián ECW 

31,7 l (oproti 25,2l) a medián parametru převodnění (OH) 9,7 l (oproti 7,2 l). Korelace mezi 

hodnotami ECW a denní tekutinovou bilancí v našem měření nebyla prokázána.  

Co se týká výsledků laboratorních vyšetření krve a moči, mezi vyšetřeními je vidět 

nárůst sérové urey u dvou třetin pacientů o 45 ± 17 %. To může poukazovat na omezenou 
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funkci ledvin - sníženou glomerulární filtraci a zároveň zvýšenou degradaci svalstva 

související s glukoneogenezí. [8] Zvýšená hladina urey v moči byla nalezena u 7 z 12 pacientů 

a může být důsledkem pravděpodobného zvýšení katabolismu bílkovin či krvácení do 

zažívacího traktu. [8] Hodnoty kreatininu, jak sérového, tak v moči, byly u poloviny pacientů 

zvýšené, u druhé snížené, průměrné hodnoty při druhém vyšetření vzrostly. 

Jestliže se zaměříme na výsledky prvního prováděného vyšetření, zjistíme nepřímou 

úměru mezi celkovým příjmem tekutin a diurézou. Je pravděpodobné, že u pacientů 

docházelo k zadržování tekutin v důsledku velkých ztrát při poranění a bylo tak třeba doplnit 

jejich objem.  

Přímo úměrně spolu souvisí celkový výdej a diuréza. Diuréza je hlavní složkou, která 

tvoří celkový výdej tekutin, v našem případě to bylo přibližně 70 %. Naopak s bilancí tekutin 

celkový výdej souvisí nepřímo úměrně – čím pozitivnější bilance, tím menší výdej, tím více 

tekutin bylo zadrženo. To může souviset s propustností kapilár, díky které se intravaskulární 

tekutina hromadí v intersticiu. 

Dále nacházíme nepřímou úměru mezi hodnotami kreatininu v moči a diurézou. 

Vylučování kreatininu odráží funkčnost ledvin, ale i velikost svalové hmoty. Zvýšené 

vylučování je zaznamenáno při počínajícím katabolismu. Hodnoty jsou také zvýšeny svalovým 

traumatem. [8] 

Při druhých vyšetřeních, která probíhala průměrně po 11 dnech hospitalizace, je již 

vidět přímá souvislost mezi příjmem tekutin a obsahem tekutin zjištěným měřením 

bioimpedance. Dochází tedy k depozici tekutin v závislosti na jejich příjmu. Čím vyšší příjem, 

tím vyšší obsah celkové tělesné vody, extracelulární tekutiny, intracelulární tekutiny, ale i 

převodnění. To vyjadřuje rovnice     OH = 0,0022.CPT – 2,5748 odvozená metodou lineární 

regrese. Zřejmě nastává únik tekutiny do intersticia vlivem nekompletní obnovy buněčných 

membrán. Z výsledků lze vyvodit, že hromadění extracelulární tekutiny a převodnění tkání, 

vedoucí k tvorbě edémů v těle a podkoží, v této fázi onemocnění souvisí s podaným 

objemem infuzí. Pokud to umožní klinický stav pacienta, korekce podaných objemů by mohla 

přispět ke snížení této zátěže. 

U celkového výdeje tekutin vidíme souvislost s obsahem intracelulární tekutiny, který 

je přímo úměrný a také s obsahem netučné hmoty a metabolicky aktivní hmoty. Výdej je 
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také přímo úměrný sérovému kreatininu, ovšem nepřímo úměrný obsahu urey v moči. Její 

vylučování závisí na příjmu bílkovin a tělesné aktivitě a je mírou katabolismu bílkovin. [8] 

Jestliže se zaměříme na hodnoty urey a kreatininu naměřené v moči pacientů, 

zjistíme, že jsou přímo úměrné hodnotám celkové bilance tekutin, tedy čím pozitivnější 

bilance, tím vyšší hodnoty poukazující na zvýšený katabolismus v organismu, a tím závažnější 

stav, naopak s diurézou jsou ve vztahu nepřímé úměrnosti. Čím vyšší byla diuréza, tím méně 

docházelo k vylučování urey a kreatininu. 

Při pohledu na tekutinovou bilanci v souvislosti s dobou strávenou hospitalizací na JIP 

zjišťujeme, že pacienti, kteří měli pozitivnější bilanci tekutin, strávili na JIP delší dobu, což je 

v souladu se zmíněnými zahraničními studiemi [16, 17, 22].   

Pokud se zaměříme na tabulku srovnávající souvislosti dat při obou vyšetřeních, 

vidíme shodu ohledně tekutinové bilance. V obou případech je přímo úměrná příjmu tekutin, 

tedy čím větší byl příjem, tím pozitivnější byla bilance, což může mít dle publikovaných 

zahraničních studií [16, 18, 19, 20, 22, 24] negativní dopad na další vývoj zdravotního stavu 

pacienta. Naopak ve vztahu s diurézou se objevuje nepřímá úměra. Tedy čím nižší byla 

diuréza, tím pozitivnější byla tekutinová bilance. 

Další společné výsledky se objevily v souvislosti s pobytem na JIP a celkovým příjmem 

tekutin. Dle našeho sledování spolu přímo úměrně souvisí, tedy čím měli pacienti vyšší 

příjem tekutin, tím delší byla jejich hospitalizace, což pravděpodobně souvisí s vážností jejich 

stavu, i s přihlédnutím k faktu, že stejný vztah nacházíme mezi pobytem na JIP a množstvím 

odpadu z drénů. 

Při hledání možného vztahu mezi dobou vyšetření po poranění a jednotlivými 

parametry se jako významný ukázal vztah intervalu mezi vyšetřeními a obsahem celkové 

tělesné vody. Jako potenciálně významnou můžeme hodnotit souvislost mezi intervalem 

vyšetření a ICW a S_KREA. 

Je třeba zdůraznit, že výzkum v oblasti tekutinové bilance a podávání tekutin vůbec u 

polytraumatických pacientů je teprve na počátku a není tedy mnoho dostupných zdrojů. 

Navíc i výzkum jiných témat u kriticky nemocných se potýká s velkou interindividuální 

variabilitou subjektů, kdy je velice obtížné dát jednoznačná univerzální doporučení.  
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9. ZÁVĚR 

Tato práce se týkala 13 polytraumatických pacientů hospitalizovaných na JIP. Jednalo 

se o 12 mužů a jednu ženu.  

Polytrauma je život ohrožující stav, kdy se organismus může dostat do šoku, který 

navodí selhání krevního oběhu s následnou kriticky sníženou perfúzí orgánů a hypoxicko-

metabolickým poškozením buněčných funkcí. [35] To se poté odráží na dalším rozložení 

tekutin ve tkáních a tekutinové bilanci pacientů. 

Pacienti byli vyšetřováni metodou bioelektrické impedanční analýzy, a to po různé 

době hospitalizace, nejdříve po 3 dnech, nejdéle pak po 39 dnech.  

Jednotlivé složky tekutinové bilance byly dávány do statistické souvislosti 

s hodnotami získanými měřením bioimpedance, vybranými laboratorními hodnotami a 

dalšími zvolenými parametry.  

Ze získaných výsledků vyplývá, že byly nalezeny rozdíly mezi oběma provedenými 

vyšetřeními, které naznačují, jak probíhá obnova organismu po traumatu.  

Zatímco při prvním vyšetření nebyl nalezen vztah mezi celkovým příjmem a výdejem 

tekutin a obsahem celkové tělesné vody, při druhém vyšetření se již objevil vliv příjmu 

tekutin na jejich obsah a rozložení v organismu, související zřejmě s reparací tkání. 

Při porovnání hodnot z 1. a 2. vyšetření se u 64 % pacientů snížil jak celkový příjem, 

tak výdej tekutin, u 72 % pacientů poklesla diuréza, a proto byla u nadpoloviční většiny z nich 

nalezena pozitivnější tekutinová bilance. 

U dvou třetin pacientů byl zjištěn nárůst hodnoty sérové urey o 45 ± 17 % zřejmě 

v důsledku zhoršení funkce ledvin a u více než poloviny i urey v moči v závislosti na 

pravděpodobném zvýšení katabolismu bílkovin. 

Dále byla nalezena přímá souvislost mezi tekutinovou bilancí a celkovým pobytem 

pacientů na JIP. Tento výsledek odpovídá řadě publikovaných zahraničních studií, které 

pozitivní tekutinovou bilanci označují jako faktor negativně ovlivňující zdravotní stav 

pacientů a prodlužující jejich hospitalizaci. Příjem tekutin a obsah drénů se taktéž ukázaly 

jako parametry přímo úměrně související s délkou pobytu na JIP.  
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Z výsledků vyplývá, že individuální úprava příjmu tekutin u polytraumatických 

pacientů, pokud to klinický stav umožňuje, by mohla redukovat tekutinovou zátěž 

považovanou za faktor zhoršující postup regenerace. Zatím však neexistují jednoznačné 

postupy, které by ukázaly, jak přesně v managementu tekutin postupovat, i vzhledem k velké 

rozdílnosti klinického stavu pacientů a celkové složitosti fungování lidského organizmu.  
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10. POUŽITÉ ZKRATKY 

zkratka význam zkratky český význam 

ADH Antidiuretic Hormone Antidiuretický hormon 

AIS Abbreviated Injury Scale Zkrácená stupnice zranění 

AKI Acute Kidney Injury Akutní ledvinné poranění 

APACHE III Acute Physiology and Chronic 
Health Evaluation III 

(klasifikační systém pro 
polytrauma) 

ATM Adipose Tissue Mass Tuková tkáň vč. vázané vody [kg] 

BCM Body Cell Mass Buněčná a metabolicky aktivní 
hmota [kg] 

BCM Body Composition Monitor Monitor složení těla 

BIA Bioelectrical Impedance Analysis Bioelektrická impedanční analýza 
(těla) 

BIS Bioelectrical Impedance 
Spectroscopy 

Bioelektrická impedanční 
spektroskopie 

BMI Body Mass Index Index tělesné hmotnosti; [kg·m-2] 

CNS Central Nervous System Centrální nervová soustava 

CT Computer Tomography Počítačová tomografie 

CPT - Celkový příjem tekutin [ml] 

CVT - Celkový výdej tekutin [ml] 

D - Diuréza [ml] 

ECW Extracellular Water Extracelulární voda [L] 

E/I Quotient ECW and ICW Podíl extracelulárního a 
intracelulárního objemu tekutin 

FAT Total Lipid Mass Celková tuková hmota bez vody 
[kg] 

Fr - Fraktura, zlomenina 

FTI Fat Tissue Index Index tukové hmoty [kg/m2] 

GIT - Gastrointestinální trakt 

ICW Intracellular Water Intracelulární voda [L] 

ISS Injury Severity Score Stupnice hodnocení poranění 

JIP - Jednotka intenzivní péče 

KVI - Kreatinin výškový index [%] 

LTI Lean Tissue Index Index netučné hmoty [kg/m2] 

LTM Lean Tissue Mass Netučná tělesná hmota [kg] 
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Med Median Medián 

N - Dusík 

OH Overhydration Převodnění, hyperhydratace [L] 

PTCLS Posttraumatic Capillary Leak 
Syndrome 

Posttraumatický syndrom zvýšené 
permeability kapilár 

Rel FAT Relative Total Lipid Mass Celková tuková hmota vyjádřená 
ve vztahu k tělesné hmotnosti [%] 

Rel LTM Relative Lean Tissue Mass Netučná tělesná hmota vyjádřená 
ve vztahu k tělesné hmotnosti [%] 

S_GLU - Hodnota glukózy v séru [mmol/l] 

S_KREA - Hodnota kreatinu v séru [mmol/l] 

S_UREA - Hodnota urey v séru [mmol/l] 

Std. D. Standard Deviation Směrodatná odchylka 

Std. E. Standard Error of Mean Střední chyba průměru 

TB - Tekutinová bilance  

TBW Total Body Water Celková tělesná voda [L] 

TFI Total Fluid Intake Celkový příjem tekutin [ml] 

U_KREA - Hodnota kreatininu v moči 
[mmol/l] 

U_UREA - Hodnota urey v moči [mmol/l] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



60 
 

11. SEZNAM TABULEK 

Tabulka 1: Antropometrické údaje pacientů při prvním (I.) a druhém (II.) měření a poznámky 

k jejich pobytu na JIP ................................................................................................................ 28 

Tabulka 2: Popis stavu pacientů ............................................................................................... 29 

Tabulka 3: Jednotlivé složky tekutinové bilance pacientů při prvním (I.) a druhém (II.) měření, 

první část .................................................................................................................................. 36 

Tabulka 4: Jednotlivé složky tekutinové bilance pacientů při prvním (I.) a druhém (II.) měření, 

druhá část ................................................................................................................................. 37 

Tabulka 5: Hodnoty BCM vyšetření při I. a II. měření, první část ............................................. 38 

Tabulka 6: Hodnoty BCM vyšetření při I. a II. měření, druhá část ........................................... 39 

Tabulka 7: Hodnoty BCM vyšetření při I. a II. měření, třetí část .............................................. 40 

Tabulka 8: Laboratorní hodnoty pacientů při prvním (I.) a druhém (II.) měření, první část ... 41 

Tabulka 9: Laboratorní hodnoty pacientů při prvním (I.) a druhém (II.) měření, druhá část .. 42 

Tabulka 10: Výsledky korelační analýzy vztahů mezi sledovanými parametry s uvedením 

hodnot korelačního koeficientu, I. vyšetření ........................................................................... 43 

Tabulka 11: Výsledky korelační analýzy vztahů mezi sledovanými parametry s uvedením 

hodnot korelačního koeficientu, II. vyšetření .......................................................................... 46 

Tabulka 12: Souhrnná tabulka závislostí jednotlivých veličin z I. a II. měření ......................... 50 

Tabulka 13: Výsledky korelační analýzy vztahů vzhledem k rozdílné délce vyšetření mezi 

sledovanými parametry s uvedením hodnot korelačního koeficientu .................................... 52 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



61 
 

12. SEZNAM OBRÁZKŮ 

Obrázek 1: BCM fyziologický model [2015-01-13] ................................................................... 24 

Obrázek 2: Umístění elektrod na noze [2015-01-20] ............................................................... 32 

Obrázek 3: Umístění elektrod na ruce [2015-01-20] ............................................................... 32 

Obrázek 4: BCM přístroj Fresenius [2015-01-13] ..................................................................... 33 

Obrázek 5: Antropometr [2015-01-20] .................................................................................... 34 

Obrázek 6: Vážící lehátko [2015-01-20] ................................................................................... 35 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



62 
 

13. SEZNAM GRAFŮ 

Graf 1: Závislost celkového příjmu tekutin na diuréze při I. vyšetření .................................... 44 

Graf 2: Závislost celkového výdeje tekutin na diuréze při I. vyšetření .................................... 45 

Graf 3: Závislost hodnot U_KREA na diuréze při I. vyšetření ................................................... 45 

Graf 4: Závislost množství celkové tělesné vody na celkovém příjmu tekutin při II. vyšetření 47 

Graf 5: Závislost převodnění na celkovém příjmu tekutin při II. vyšetření .............................. 48 

Graf 6: Závislost objemu intracelulární tekutiny na celkovém příjmu tekutin při II. vyšetření 48 

Graf 7: Závislost objemu intracelulárních tekutin na celkovém výdeji při II. vyšetření ........... 49 

Graf 8: Závislost délky pobytu na tekutinové bilanci ............................................................... 49 

 

  



63 
 

14. POUŽITÁ LITERATURA 

[1] Polytrauma – WikiSkripta. WikiSkripta [online]. 2009 [cit. 2015-03-12]. Dostupné z: 

http://www.wikiskripta.eu/index.php/Polytrauma 

[2] DOLEČEK, M. Péče o polytrauma ve FN Brno. In: Akutne.cz [online]. [cit. 2015-01-18]. 

ISSN 1803-179X. Dostupné z: http://www.akutne.cz/res/publikace/p-e-o-polytrauma-dole-ek-

m.pdf 

[3] ŠRÁMEK, Vladimír, Martin PAVLÍK a Pavel ŠEVČÍK. Polytrauma. Polytrauma [online]. 

[cit.b2015-02-25].bDostupnébz: 

http://www.med.muni.cz/~mpesl/trafficjam/Traumacentrum/Polytrauma.htm  

[4] Crush syndrom – WikiSkripta. WikiSkripta [online]. 2010 [cit. 2015-01-15]. Dostupné 

z: http://www.wikiskripta.eu/index.php/Crush_syndrom 

[5] TRAUMA.ORG: Trauma Scoring: Injury Severity Score. TRAUMA.ORG : Trauma 

Surgery, Injury & Critical Care [online]. [cit. 2015-01-18]. Dostupné 

z: http://www.trauma.org/archive/scores/iss.html 

[6] ZADÁK, Zdeněk. Výživa v intenzivní péči. 2., rozš. a aktualiz. vyd. Praha: Grada, 2008, 

23-28, 101-103. ISBN 8024728443. 

[7] FLEAR, CT. Changes in extracellular fluid after trauma. Proc R Soc Med. [online]. 1973, 

č. 5 [cit. 2015-03-08]. Dostupné z: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC1644950/ 

[8] KOPÁČ, Josef. Lékařská laboratorní diagnostika. 1. vyd. Turnov: Lékařská laboratoř, 

2004, 214-218, 352-356, 443-446.  

[9] ALLISON, SP. Carbohydrate and Fluid Metabolism in Trauma. Proc R Soc Med [online]. 

1973, č. 5 [cit. 2015-03-12]. Dostupné 

z: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC1644962/ 

[10] VOKURKA, Martin a Jan HUGO. Velký lékařský slovník. 5. aktualiz. vyd. Praha: 

Maxdorf, 2005, s. 409, 696. ISBN 80-734-5058-5. 

[11] VYROUBAL, Pavel a Zdeněk ZADÁK. Umělá výživa v klinické praxi. Část 1 – Hodnocení 

nutričního stavu. www.fonsinfo.cz - informační portál pro klinickou biochemii [online]. 

2009,broč.b19,bč.1b[cit.b2015-01-18].bDostupnébz: 

http://web2.stapro.cz/bullfons/12009/klin1.pdf 

http://www.wikiskripta.eu/index.php/Polytrauma
http://www.akutne.cz/res/publikace/p-e-o-polytrauma-dole-ek-m.pdf
http://www.akutne.cz/res/publikace/p-e-o-polytrauma-dole-ek-m.pdf
http://www.med.muni.cz/~mpesl/trafficjam/Traumacentrum/Polytrauma.htm
http://www.wikiskripta.eu/index.php/Crush_syndrom
http://www.trauma.org/archive/scores/iss.html
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC1644950/
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC1644962/
http://web2.stapro.cz/bullfons/12009/klin1.pdf


64 
 

[12] SHEPHERD, Alison. Measuring and managing fluid balance. Nursing times [online]. 

19.7.2011,bč.28b[cit.b2015-02-02].bDostupné 

z: http://www.nursingtimes.net/Journals/1/Files/2011/8/1/Fluid%20balanceCorr.pdf.pdf 

[13] MEHTA, Ravindra L. Continuous renal replacement therapy in the critically ill 

patient. Kidney International [online]. 2005, vol. 67, issue 2, s. 781-795 [cit. 2015-03- 

12]. DOI: 10.1111/j.1523-1755.2005.67140.x. Dostupné z: 

http://www.nature.com/ki/journal/v67/n2/full/4495112a.html 

[14] CVACHOVEC, Karel. Volumová terapie - Anesteziologie, resuscitace - 

ZDN. Zdravi.e15.cz - Zdravotnictví a medicína[online]. 29.11.2010 [cit. 2015-03-08]. 

Dostupné z: http://zdravi.e15.cz/clanek/priloha-lekarske-listy/volumova-terapie-456194 

[15] EDWARDS, Mark R a Michael G MYTHEN. Fluid therapy in critical illness. Extreme 

Physiology [online]. 2014, vol. 3, issue 1, s. 16-25 [cit. 2015-03-08]. DOI: 

10.1186/2046-7648-3-16. Dostupné z: http://www.extremephysiolmed.com/content/3/1/16 

[16] ELOFSON, Kathryn, Daniel EIFERMAN, Kyle PORTER a Claire MURPHY. 1038. Critical 

Care Medicine [online]. 2014, vol. 42, č. 12 [cit. 2015-03-08]. DOI:  

10.1097/01.ccm.0000458535.43301.5e. Dostupné z: 

http://journals.lww.com/ccmjournal/Citation/2014/12001/1038___IMPACT_OF_LATE_FLUID_

BALANCE_ON_CLINICAL.1005.aspx 

[17] YANG, WJ, QG FENG, K WEI, XF ZHAO, C LI a XL CHENG. The impact of early restrictive 

positive fluid balance strategy on the prognosis of patients with severe 

trauma. Zhonghua Wei Zhong Bing Ji Jiu Yi Xue [online]. 2013, roč. 25, č. 1 [cit. 2015-

03-12]. Dostupné z: http://www.cccm-em120.com/weizhongbingguokan/25/36.pdf 

[18] BARMPARAS, Galinos, Douglas LIOU, Debora LEE, Nicole FIERRO, Matthew BLOOM, 

Eric LEY, Ali SALIM a Marko BUKUR. Impact of positive fluid balance on critically ill 

surgical patients: A prospective observational study. Journal of Critical Care [online]. 

2014, vol. 29, issue 6, s. 936-941 [cit. 2015-03-12]. DOI: 10.1016/j.jcrc.2014.06.023. 

Dostupné z: http://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/S0883-9441(14)00254-8 

[19] KALANTARI, Kambiz, Jamison N CHANG, Claudio RONCO a Mitchell H ROSNER. 

Assessment of intravascular volume status and volume responsiveness in critically ill 

patients. Kidney International [online]. 2013-01-09, vol. 83, issue 6, s. 1017-1028 [cit.  

2015-03-12]. DOI: 10.1038/ki.2012.424. Dostupné 

z: http://www.nature.com/doifinder/10.1038/ki.2012.424 

http://www.nursingtimes.net/Journals/1/Files/2011/8/1/Fluid%20balanceCorr.pdf.pdf
http://www.nature.com/ki/journal/v67/n2/full/4495112a.html
http://zdravi.e15.cz/clanek/priloha-lekarske-listy/volumova-terapie-456194
http://www.extremephysiolmed.com/content/3/1/16
http://journals.lww.com/ccmjournal/Citation/2014/12001/1038___IMPACT_OF_LATE_FLUID_BALANCE_ON_CLINICAL.1005.aspx
http://journals.lww.com/ccmjournal/Citation/2014/12001/1038___IMPACT_OF_LATE_FLUID_BALANCE_ON_CLINICAL.1005.aspx
http://www.cccm-em120.com/weizhongbingguokan/25/36.pdf
http://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/S0883-9441(14)00254-8
http://www.nature.com/doifinder/10.1038/ki.2012.424


65 
 

[20] BOUCHARD, Josée, Sharon B SOROKO, Glenn M CHERTOW, Jonathan HIMMELFARB, T 

Alp IKIZLER, Emil P PAGANINI a Ravindra L MEHTA. Fluid accumulation, survival and 

recovery of kidney function in critically ill patients with acute kidney injury.Kidney 

International [online]. 2009, vol. 76, issue 4, s. 422-427 [cit. 2015-03-12]. DOI:  

10.3410/f.1104731.560801. Dostupné z: 

http://www.nature.com/ki/journal/v76/n4/full/ki2009159a.html 

[21] RITZ, P, A SALLE, G SIMARD, J F DUMAS, F FOUSSARD a Y MALTHIERY. Effects of 

changes in water compartments on physiology and metabolism. European Journal of 

Clinical Nutrition [online]. 2003, vol. 57, č. 2, S2-S5 [cit. 2015-03-12]. DOI:  

10.1038/sj.ejcn.1601894. Dostupné 

z: http://www.nature.com/ejcn/journal/v57/n2s/full/1601894a.html 

[22] BÖHMER, Andreas B, Katja S JUST, Rolf LEFERING, Thomas PAFFRATH, Bertil 

BOUILLON, Robin JOPPICH, Frank WAPPLER a Mark U GERBERSHAGEN. Factors 

influencing lengths of stay in the intensive care unit for surviving trauma patients: a 

retrospective analysis of 30,157 cases. Critical Care [online]. 2014, vol. 18, issue 4, s. 

143-152 [cit. 2015-03-22]. DOI: 10.1186/cc13976. Dostupné z: 

http://ccforum.com/content/18/4/R143 

[23] O´CONNOR, M, E GALTREY, CJ KIRWAN a JR PROWLE. Bioimpedance as a measure of 

fluid overload in patients recently admitted to intensive care. Critical care [online]. 

2015, roč. 19, č. 1 [cit. 2015-03-22]. DOI: 10.1186/cc14268. Dostupné 

z: http://ccforum.com/content/19/S1/P188 

[24] SAMMANI, MUSTAFA, Ammar HAMDAN, Nawal SALAHUDDIN, Yasir ALNEMARY, 

Rawan ALQUAIZ, JOSEPH a Khalid MAGHRABI. Positive fluid balance is an 

independent risk factor for acute kidney injury in critically ill patients: results of a 

prospective, cross-sectional study. Critical Care Medicine [online]. 2015, roč. 19, č. 1  

[cit. 2015-03-22]. DOI: 10.1186/cc14270. Dostupné 

z: http://ccforum.com/content/19/S1/P190 

[25] PEREMSKÝ, Zdeněk. Význam měření BCM (Body composition monitor) u pacientů 

s renální insuficiencí. Urologie pro praxi [online]. Konice: Solen, [2013], roč. 14, č. 1 

[cit. 2015-01-12]. Dostupné z: http://www.urologiepropraxi.cz/pdfs/uro/2013/01/05.pdf 

http://www.nature.com/ki/journal/v76/n4/full/ki2009159a.html
http://www.nature.com/ejcn/journal/v57/n2s/full/1601894a.html
http://ccforum.com/content/18/4/R143
http://ccforum.com/content/19/S1/P188
http://ccforum.com/content/19/S1/P190
http://www.urologiepropraxi.cz/pdfs/uro/2013/01/05.pdf


66 
 

[26] Body Composition Monitor - From Technology to Therapy. Fresenius Medical Care 

Internet - BCM - Body Composition Monitor [online]. [cit. 2015-01-13]. Dostupné 

z: http://bcm-fresenius.com/10.htm 

[27] Body Composition Monitor - Glossary. Fresenius Medical Care Internet - BCM - Body 

Composition Monitor [online]. [cit. 2015-01-13]. Dostupné z: http://bcm-

fresenius.com/26.htm  

[28] SHIM, Hong Jin, Ji Young JANG, Seung Hwan LEE a Jae Gil LEE. The effect of positive 

balance on the outcomes of critically ill noncardiac postsurgical patients: A 

retrospective cohort study. Journal of Critical Care [online]. 2014, vol. 29, issue 1, s. 

43-48 [cit. 2015-03-08]. DOI: 10.1016/j.jcrc.2013.08.009. Dostupné 

z: http://www.jccjournal.org/article/S0883-9441(13)00297-9/abstract 

[29] MALBRAIN, Manu L.N.G., Johan HUYGH, Wojciech DABROWSKI, Jan J. DE WAELE, 

Anneleen STAELENS a Joost WAUTERS. The use of bio-electrical impedance analysis 

(BIA) to guide fluid management, resuscitation and deresuscitation in critically ill 

patients: a bench-to-bedside review. Anestezjologia Intensywna Terapia [online]. 

2014-11-28, vol. 46, issue 5, s. 381-391 [cit. 2015-03-08]. DOI: 

10.5603/AIT.2014.0061. Dostupné z: http://czasopisma.viamedica.pl/ait/article/view/40300 

[30] PORUBOVÁ, Silvie. Drenážní systémy a jejich ošetřování – Chirurgie - 

ZDN. Zdravi.e15.cz - Zdravotnictví a medicína [online]. 1.10.2006 [cit. 2015-01-18]. 

Dostupné z: http://zdravi.e15.cz/clanek/sestra/drenazni-systemy-a-jejich-osetrovani-273989 

[31] MARTINÍK, Karel. Výchova ke zdraví a zdravému životnímu stylu: Ovlivnění 

zdravotního stavu dětí a dospívajících výživou. In: Publikace [online]. 2010 [cit. 2015-

01-18]. Dostupné z: http://profmartinik.cz/wp-content/uploads/2010/01/https___doc-0s-4k-

apps-viewer.googleusercontent.pdf  

[32] TYBUREC, Jaromír, Radan KEIL, Jan VEČEŘ a Hana KUBÁTOVÁ. Výživa enterální 

sondou - ZDN. Zdravi.e15.cz - Zdravotnictví a medicína [online]. 2.2.2001 [cit. 2015-

01-18]. Dostupné z: http://zdravi.e15.cz/clanek/priloha-lekarske-listy/vyziva-enteralni-

sondou-133112  

 

 

http://bcm-fresenius.com/10.htm
http://bcm-fresenius.com/26.htm
http://bcm-fresenius.com/26.htm
http://www.jccjournal.org/article/S0883-9441(13)00297-9/abstract
http://czasopisma.viamedica.pl/ait/article/view/40300
http://zdravi.e15.cz/clanek/sestra/drenazni-systemy-a-jejich-osetrovani-273989
http://profmartinik.cz/wp-content/uploads/2010/01/https___doc-0s-4k-apps-viewer.googleusercontent.pdf
http://profmartinik.cz/wp-content/uploads/2010/01/https___doc-0s-4k-apps-viewer.googleusercontent.pdf
http://zdravi.e15.cz/clanek/priloha-lekarske-listy/vyziva-enteralni-sondou-133112
http://zdravi.e15.cz/clanek/priloha-lekarske-listy/vyziva-enteralni-sondou-133112


67 
 

[33] GROFOVÁ, Zuzana. Alternativní vyšetřovací metody v nutriční péči. In: Moderní 

trendy v klinické výživě a metabolické péči: [XXV. kongres SKVIMP: Hradec Králové 

19.-21.2.2009: program a sborník]. Editor Luboš Sobotka, Pavel Těšínský, Dana 

Vaňková. Plzeň: Euroverlag, c2009, 91 s. ISBN 978-80-7177-011-4. 

[34] Dětská anesteziologie a resuscitace: Terapie malnutrice. Dětská anesteziologie a 

resuscitace [online]. 2015 [cit. 2015-04-05]. Dostupné 

z: http://telemedicina.med.muni.cz/pdm/detska-anesteziologie-

resuscitace/index.php?pg=pece--vyziva--malnutrice--terapie 

[35] Šok. Medicabáze.cz - váš online lékařský slovník [online]. 2007 [cit. 2015-03-20]. 

Dostupnékz: 

http://medicabaze.cz/index.php?sec=term_detail&tname=%C5%A0ok&termId=552&h=%C5%

A1ok#jump 

http://telemedicina.med.muni.cz/pdm/detska-anesteziologie-resuscitace/index.php?pg=pece--vyziva--malnutrice--terapie
http://telemedicina.med.muni.cz/pdm/detska-anesteziologie-resuscitace/index.php?pg=pece--vyziva--malnutrice--terapie
http://medicabaze.cz/index.php?sec=term_detail&tname=%C5%A0ok&termId=552&h=%C5%A1ok#jump
http://medicabaze.cz/index.php?sec=term_detail&tname=%C5%A0ok&termId=552&h=%C5%A1ok#jump

