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ABSTRAKT 
Cílem práce bylo stanovení a zhodnocení dusíkové bilance vzhledem k podané nu-

triční podpoře, kompozici těla, energetickému výdeji, utilizaci nutričních substrátů 

a k jejich změnám během hospitalizace. 

Dusíková bilance byla stanovena u 12 mužů a jedné ženy (věk 44 ± 16,4 let) 

s polytraumatem (ISS 40 ± 11) na JIP na základě 2 měření v časovém odstupu 1-7 dní, 

jako rozdíl přijatého a vydaného dusíku. Pacientům byl dále měřen energetický výdej 

a utilizace nutričních substrátů indirektní kalorimetrií, složení těla bioimpedanční analý-

zou a provedeno biochemické laboratorní vyšetření. Korelační analýzou byly zjištěny 

závislosti mezi dusíkovou bilancí a ostatními sledovanými parametry i závislosti na roz-

dílu délky traumatu.  

Celkový příjem bílkovin činil v průměru 1,40 ± 0,69 g.kg-1.d-1. Při této dávce by-

ly zaznamenány negativní hodnoty dusíkové bilance v 1. měření u 9ti pacientů 

a v 2. měření celé skupiny. V práci byly porovnány i výsledky přijmu dusíku parenterál-

ní a enterální cestou. Pro praxi byly zjištěny významné korelace mezi celkovým pří-

jmem dusíku a energetickým výdejem (p = 6,31.10-3; r = 0,6) u 1. měření a naopak 

negativní korelace při 2. měření (p = 0,036; r = -0,59). Dále celkovým příjmem dusíku 

a délkou traumatu (p = 0,036, r = -0,58). Jako důležitý faktor ovlivňující sledované 

parametry se ukázal rozdíl délky traumatu mezi jednotlivými vyšetřeními. Ten kore-

loval se změnami ve složení celkového množství vody (TBW),(p = 0,039; r = -0,57), 

s výdejem N v podobě laboratorních hodnot U_Urea a U_Krea v 2. měření 

(p = 8,5.10-3; r = 0,69 a p = 3,4.10-3; r = 0,80), s  energetickým výdejem (p = 0,041; 

r = 0,57) i se samotnou dusíkovou bilancí vyjádřenou poměrem přijmu a výdeje N 

(p = 6,53.10-3; r = -0,71). 

Práce nepřímo prokázala vhodnost podání zvýšených dávek bílkovin, 

v důsledku vyššího výdeje nad příjmem dusíkem během polytraumatu, které korelo-

valy s nižší mírou převodnění a depozice extracelulárních tekutin při počátečním 

vyšetření. 

Klíčová slova: polytrauma, dusíková bilance, příjem proteinů, parenterální 

a enterální výživa.  



ABSTRACT 

The aim of this thesis was to identify and assess the nitrogen balance due 

to the field of nutritional support, body composition, energy expenditure, utilization 

of nutritional substrates and their changes during the hospitalization. 

Nitrogen balance was determined in 12 men and one woman (age 

44 ± 16,4 years) with multiple injuries (ISS 40 ± 11) in the ICU based on 2 measure-

ments in the time interval of 1-7 days, as the difference between the received and 

the ecrected nitrogen. The energy expenditure and nutritional substrate utilization 

nutritional indirect calorimetry, body composition analysis and blood chemistry 

laboratory were examined at patients. Correlation analysis revealed dependence 

between nitrogen balance and other monitored parameters and also dependence 

on the length of their trauma. 

Total protein intake averaged 1,40 ± 0,69 g.kg-1.d-1. At this dose were re-

corded negative values of nitrogen balance in the first measurement of the 

9-patients and in the second measurement of the whole group. In this work also the 

results of uptake of parenteral and enteral route were compared. In practice, sig-

nificant correlations were found between total uptake and energy expenditure 

(p = 6,31.10-3; r = 0,6) in the first measurement, and on the other hand negative 

correlation during the second measurement (p = 0,036; r = -0,59). Further, correla-

tions between the total length of uptake and trauma (p = 0,036, r = -0,58) were 

found. As an important factor affecting the parameters studied became the differ-

ence between the lengths of trauma examinations apparent. It correlated with 

changes in the composition of the total amount of water (TBW), (p = 0,039;  

r = -0,57), with a dispensing N in the form of laboratory values U_Urea and U_Krea 

in the second measurement (p = 8,5.10-3; r = 0,69 and p = 3,4.10-3; r = 0,80), with 

the energy expenditure (p = 0,041; r = 0,57) and with the nitrogen balance itself 

expressed as the ratio of N intake and excretion N (p = 6,53.10-3; r = -0,71). 

The work indirectly demonstrated the suitability of administration of in-

creased doses of protein, due to higher output than uptake of nitrogen during poly-



trauma, which correlated with lower rates of overhydration and deposition of ex-

tracellular fluid at baseline. 

Keywords: polytrauma, nitrogen balance, protein intake, parenteral and en-

teral nutrition. 
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1. ÚVOD 

V důsledku moderního způsobu života, technizací, intenzifikací sportu 

a především rozvojem motorismu vzniká stále větší počet polytraumat. Ve zdravotnictví 

i společnosti má tento pojem trvale se zvyšující význam. Ve vyspělých státech připadá 

na 1 milion obyvatel 1 000 osob s těžkým traumatem ročně a řadí se na první místo  

v příčinách úmrtí u dětí a dospělých do 35let. Na vzniku se podílejí vysokoenergetické 

mechanismy nejčastěji dopravní nehody (až 50 %), adrenalinové a hobby sporty, kata-

strofy způsobené člověkem a přírodou i stoupající násilné činy. Polytrauma zasahuje 

všechny sféry lidského života, od fyziologické přes psychogenní, sociální a ekonomické. 

Bezprostřední léčení se vyšplhá v průměru na 500 tisíc korun českých, pokud ale dojde 

ke komplikacím, mohou náklady překročit 1 milion korun. Souhrnné důsledky polytrau-

mat pro společnost, spojené i s následky a kvalitou života postižených, jsou ale peně-

zi nevyčíslitelné. Vzhledem k těmto faktům je pochopitelný stále narůstající zájem 

o možnost řešení tohoto problému.  

Stále se zlepšuje urgentní péče, ale důraz se klade i na postakutní péči. 

Na oddělení jednotky intenzivní péče (dále JIP), kde je většina pacientů s polytraumatem 

hospitalizována trpí až 40 % z nich malnutricí. Ta je způsobena změnami metabolismu 

v reakci na akutní postižení a nedostatečnou kompenzací exogenní nutriční podporou. 

K pokrytí energetické potřeby jsou mobilizovány energetické rezervy (glykogen, tuková 

tkáň a bílkoviny). Jestliže se ale organismus nachází v hypermetabolické fázi, reakce 

na stres dochází k přednostnímu využívání proteinů, vzhledem k narůstajícímu významu 

glukoneogeneze, vzniku životně důležité glukózy z nesacharidových substrátů. Proteiny 

jsou získávány odbouráváním svaloviny.  

Ukazatelem tohoto procesu je zvýšené množství dusíkatých látek v plazmě 

a ve zvýšené míře vylučované do moči. Rozdíl přijmu dusíku ve formě aminokyselin 

v nutrici a jeho výdejem je označován jako dusíková bilance, která je spolehlivým úda-

jem o poměru syntézy nebo naopak katabolismu proteinů. Negativní dusíková bilance 

vyjadřuje vyšší katabolismus proteinů a tím i odbourávání svaloviny. Důsledkem katabo-

lizmu neléčeného exogenní umělou výživou je zhoršené hojení ran, obrana pro-

ti patogenům a ochabování svalstva včetně dýchacích svalů. To vede k prodloužení doby 
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rekonvalescence po traumatu a k nárůstu komplikací často i život ohrožujících. Cílem 

umělé výživy je tedy, mimo suplementaci životně důležitých mikro i makronutrientů, 

přispět k zlepšení pozitivní dusíkové bilance. V současnosti je jen velmi málo studií, které 

popisují jakou měrou nutriční podpora, tělesná kompozice, energetický výdej a utilizace 

nutričních substrátů, tuto bilanci ovlivňují. 
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2. ZADÁNÍ – CÍL PRÁCE 

Cílem práce bylo zhodnocení vlivu podané nutriční podpory na dusíkovou bilanci 

u kriticky nemocných polytraumatizovaných pacientů vzhledem ke kompozici těla, ener-

getickému příjmu a výdeji, a utilizaci nutričních substrátů, k jejich změnám v průběhu 

hospitalizace. 
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3. TEORETICKÁ ČÁST 

3.1 Polytrauma 

Polytrauma je definováno jako současné poranění nejméně dvou tělesných sys-

témů, přičemž alespoň jedno z nich bezprostředně ohrožuje základní životní funkce ra-

něného - dýchání, krevní oběh, činnost CNS (dále centrální nervový systém) 

a homeostázu vnitřního prostředí. (Pokorný, 2002) 

Způsobují ho různé vlivy úrazových mechanismů. V popředí stojí vždy fyzikální sí-

ly. Polytrauma je dominantně mechanické poranění. Na celkovém obrazu se podílejí 

i netraumatické vlivy jako je podchlazení, alkohol, mikrospánek či drogy. (Drábková, 

2002) V našich podmínkách patří mezi nejčastější mechanismy úrazu dopravní nehody 

(sražení chodce vozidlem, sražení cyklisty vozidlem), pády z výšky či v opilosti, nárazy 

vlaku, rvačky. 

Při hodnocení statistiky úrazů, dochází i přes jasnou definici polytraumatu, čas-

to k záměně s poraněním sdruženým, kdy dochází k traumatizaci více tělních oblastí, 

ale jejich intenzita, ani v souhrnném pohledu, neohrozí život pacienta. Pro možnost 

srovnání různých skupin polytraumat se proto doporučuje používat skórovací systémy. 

(Vilímová, et. al.. 2006) 

3.1.1 Skórovací systémy polytraumat 

Určení závažnosti polytraumatu, je určujícím hlediskem ke stanovení prognózy 

(poúrazová morbidita a mortalita) i léčebných postupů. Vychází z pozorování snad-

no zjistitelných parametrů základních životních funkcí (počet dechů, krevní tlak, tepová 

frekvence, krevní ztráty), které jsou okamžitě manifestní, protože nejdůležitější 

pro dobrou prognózu úrazu je, co nejnižší časový interval přijmu pacienta 

k nemocničnímu ošetření. (Drábková, 2002) 

Je známo mnoho desítek klasifikačních systémů, jejichž základní vlastností je, 

že mají jednotný, kvantifikovaný a nejjednodušší deskriptivní ráz. Mezi nejznámější 

se řadí např. Trauma Score (TS), Revised Trauma Score (RTS), Acute Physiology And 
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Chronic Health Evaluation (APACHE II) a Injury Severity Score (ISS), který 

je nejpoužívanějším v traumatologii a z hlediska jeho vyžití v mé práci, popíší níže je-

ho základní charakteristiku. 

3.1.1.1 Injury Severity Score (ISS) 

Jedná se v podstatě o jediný v praxi používaný anatomicky zaměřený skórovací 

systém, zohledňující i závažnost poranění. Ke stanovení je potřeba již nemocniční dia-

gnostika, není proto určen pro třídění poranění v terénu. Organismus 

je v tomto systému rozdělen na následující oblasti: hlava, krk, hrudník, povrch těla, páteř 

a končetiny včetně kostí pánve. Každá část může být postižena dle pětistupňové klasifi-

kace viz. tabulka č. 3.1. Celkové ISS se vypočítá jako součet druhých mocnin tří nejvýše 

bodově hodnocených oblastí. ISS může nabývat hodnot od 1 do 75. Jako polytrauma 

se označuje zranění s ISS>25 (tzn. min. jedno poranění s hodnotou 4 a jedno                    

3 - 42+32=25). ISS skóre koreluje i s úmrtností, jež se mění s ohledem na věk. Úmrtnost 

50 % je u skupiny pacientů s věkem 15 - 44 let při ISS=40, ale u starších 65 let již 

při ISS=20. (Baker, 1974), (Pokorný, 2002) 

Tabulka 3.1 Klasifikace ISS 

Pětistupňová klasifikace u ISS 

Klasifikace poranění 
Příklady poranění 

Číslem slovy 

1 lehce kontuze hrudníku 

2 středně fraktura humeru 

3 těžce, bez ohrožení života fraktura báze lební 

4 těžce, s ohrožením života popálení 3. stupně 

5 kriticky fraktura obratle s poškozením míchy 

Zdroj: Pokorný, 2002 (volně převzato) 

3.2 Metabolická odezva na trauma 

Lidský organismus se chová jako termodynamická soustava, získávající ener-

gii z chemických vazeb látek přijatých potravou a přeměňující ji na mechanickou, elek-

trickou a tepelnou energii. Při patologickém procesu, ke kterému řadíme i polytrauma, 

však dochází ke změně metabolismu, ukládání i mobilizaci energetických zdrojů. Celkově 
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se tělesný metabolismus v reakci na akutní onemocnění zrychluje. Hovoříme 

o hypermetabolizmu, který odpovídá tíži postižení organismu a zakládá 

se na kombinaci humorálních, nervových i zevních vlivů. V prvé řadě jsou mobilizovány 

energetické zásoby (glukóza, aminokyseliny (dále AMK) a tuky) k pokrytí poptávky 

po energii při obranných reakcích proti patogenům a regeneraci poškozených tkání, ná-

sledně dochází k jejich transportu k místu postižení. Jako zdroj energie v těle slouží cukry 

a tuky. Zásoba sacharidů (ve formě glykogenu) je velmi rychle vyčerpána (kolem 

12ti hodin), Více než 80 % tělesné energie je uloženo v tucích, ale tkáně, které hrají 

přední roli v reakci na stres (leukocyty, mozek), nejsou schopny tuk přímo využívat. Pro-

to musí být dále syntetizovaná glukóza z necukerných prekurzorů, především AMK, 

v procesu glukoneogeneze. Hlavním zdrojem AMK je svalová bílkovina. Katabolismus 

svalů a dlouho trvající mobilizace esenciálních složek (esenciální mastné kyseliny, vita-

miny a stopové prvky) má za následek zpomalení reparace a oslabení obranných reakcí. 

Tento stav může v případě vyčerpání přibližně 25 % hmotnosti tělesné bílkoviny vést až 

k selhání imunitních reakcí a orgánů (srdce, plic a ledvin) až ke smrti. K rychlejšímu se-

lhání dochází v případě, kdy před traumatem trpěl pacient malnutricí.  

Důležitost poznatků o metabolické odpovědi na stres ukazuje zájem o toto téma 

již v minulém století, kdy roku 1942 definoval sir Davis Cuthberson hypometabolickou 

a hypermetabolickou fázi šoku. Pochopení podstaty metabolických dějů na molekulární 

úrovni během jednotlivých fází je důležité i pro následnou odpověď organismu 

na energetickou bilanci, která může být vhodně korigovaná prostřednictvím nutriční 

podpory. (Zadák, 2009) 

3.2.1 Hypometabolická fáze šoku (ebb - odlivová) 

Charakteristickou bezprostřední (od inzultu do 24 - 48 hodin) odpovědí organis-

mu na trauma je celkové hypoxické a toxické potlačení metabolismu tkání, snížením 

spotřeby kyslíku, minutového srdečního objemu a tělesné teploty. V důsledku zvýšené-

ho uvolnění katecholaminů a vlivu stresových steroidů na ně, dochází k výrazné vazo-

konstrikci na periferii. Je aktivován sympatický nervový systém a hypotalamo-adrenální 

osa. Zvyšuje se glykemie, která vede k rozvoji glukózové intolerance při inzulinové re-

zistenci tkání. Aktivací lipolýzy, přes hormonsenzitivní lipázu, se explozivně zvyšuje 
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množství volných mastných kyselin, které nezvládne organismus rychle metabolizovat 

a dochází k jejich hromadění v plazmě. Vazokonstrikce a snížení minutové-

ho srdečního objemu vede k hromadění laktátu s následnou metabolickou acidózou. 

Hypoxie a kumulování katabolitů vyústí v poškození kapilár, charakteristické zvýšenou 

permeabilitou a únikem (sekvestrací) tekutin do intersticia. Vzdálenost mezi kapilárou 

a intersticiem se sekvestrací zvětšuje, což vede k zhoršenému transportu živin a kyslíku 

do buňky a zároveň ztíží odstraňování produktů katabolismu z buňky ven. Následkem 

je poškození membránových transportních mechanismů. Dochází tak k zvýšení množství 

intracelulárního natria, vody a katabolitů uvnitř buňky a zvětšení jejího objemu. Soubor 

těchto procesů vede k energeticko-dynamickému buněčnému kolapsu a je označován 

jako Sick cell syndrom. Včasný a úspěšný zásah do kaskády dějů Ebb-fáze šoku je cílem 

k příznivé prognóze pacienta. (Zadák, 2009) 

3.2.2 Hypermetabolická fáze šoku (flow – přílivová) 

Po příznivém překonání hypometabolické fáze přechází metabolismus pacienta 

do období tzv. flow fáze šoku. Ta nastává po 48 hodinách a zcela se rozvíjí kolem 5. až 

7. dne po traumatu. Obecně se jedná o období reparace, kdy je organismem dosažena 

metabolická a energetická rovnováha, jež umožní přežít závažné poškození. Flow fáze 

se vyznačuje celkově zvýšeným metabolismem-hypermetabolismem. Tento stav 

je charakteristický zvýšenou spotřebou kyslíku, zrychleným oběhem a viscerální vazodi-

latací, čímž se zvyšuje prokrvení jater a ledvin. Prostřednictvím lokálních mediátorů 

a humorální reakce tak dochází v těchto oblastech k zvýšení metabolického obratu. Mi-

nutový srdeční objem je normální až zvýšený a spíše má stoupající tendenci. Přetrvávají-

cí zadržování natria a hypervolemie často vede ke generalizovaným edémům. Typickým 

důsledkem těchto procesů je zvýšená spotřeba energických substrátů ze zásob (proteinů 

a tukové tkáně). V důsledku glukózové intolerance a inzulinové rezistence dochází k vze-

stupu hladin glukózy v plazmě, hovoříme o tzv. stresovém, traumatickém diabetu. Hla-

dina glukózy ale postupně klesá, díky zvýšeným nárokům na periferní utiliza-

ci v reparovaných tkáních. V rozvinuté flow fázi dochází k extrémnímu zvýšení glukoneo-

geneze, kterou nelze potlačit ani exogenně přiváděnou glukózou. 
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Charakteristickou návratu k normálnímu metabolismu je preferenční využití mo-

bilizace a oxidace mastných kyselin (dále MK) před utilizací aminokyselin (dále AMK). 

Využití MK ve flow fázi však nedosahuje žádoucích hodnot, jako je tomu 

u nestresového hladovění (lačnění). Dochází k masivnímu uvolnění MK, které nejsou 

efektivně vychytávány v játrech, a tím se projevuje jejich negativní vliv v podobě steató-

zy jater a ovlivnění neuronů.  

S využitím bílkovin jako zdrojem energie ve flow fázi, je spjat výrazný svalový ka-

tabolismus, který vede k úbytku proteinových zásob i tělesné hmotnosti. Vzniklé AMK 

slouží nejen ke krytí energetických potřeb, ale dále k reparaci tkání a syntéze proteinů 

akutní fáze. Ty mají nezastupitelnou funkci v oblasti obrany proti patogenům, v procesu 

hojení a ochrany tkání před rozpadavými produkty nekrotických tkání. Ukazatelem kata-

bolismu proteinů a vylučování zadržených dusíkatých látek je odpad dusíku, který 

v této fázi narůstá proměnlivě, v závislosti na odbourávání proteinů. (Zadák, 2009) 

Metabolické reakce na kritický stav v ebb a flow fázi souhrnně demonstruje ta-

bulka č. 3.2. 
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Tabulka 3.2 Charakteristika metabolické odpovědi organismu na kritický stav 

 
Hypometabolická (ebb) 

fáze 
Hypermetabolická (flow) 

fáze 

Spotřeba O2 ↓ ↑ 

Tělesná teplota ↓ ↑ 

Periferní rezistence ↑ ↓ 

Srdeční minutový objem ↓ ↑ 

Odpad N2 - ↑ 

Glykémie ↑ ↑ 

Glukoneogeneze ↓↑ ↑ 

Laktát ↑ - 

Volné mastné kyseliny ↑ ↑↑ 

Katecholaminy, glukagon, korti-
zol 

↑↑ ↑ 

Inzulin ↓ ↑ 

Inzulinová rezistence ↑ ↑ 

Produkce cytosinů ↑ ↑ 

REE ↓ ↑ 

Zdroj: Zadák, 2009, (převzato) 

REE – Resting energy expenditure; klidový energetický výdej 

↑ – zvýšení 

↑↑ – střední zvýšení 

↓ – snížení 

↓↑ – snížení nebo zvýšení 

Metabolickou odpověď na trauma lze souhrnně z hlediska probíhajících dějů po-

psat zvýšenou glykogenolýzou a glukoneogenezí v játrech, které zabezpečují přívod glu-

kózy, jako životně důležitého zdroje energie, do místa rány a orgánů na ní závislých 

(např. erytrocyty, leukocyty, mozek). Zvyšuje se lipolýza, při níž vznikají volné MK ja-

ko zdroj energie a glycerol pro glukoneogenezi. Snižuje se syntéza bílkovin svaloviny 

na úkor stoupající produkce viscerálních proteinů. Dochází k rozkladu svalových bílkovin, 

při čemž vzniklé AMK jsou využity jako substráty pro glukoneogenezi a část pro hojivé 

procesy, tvorbu proteinů akutní fáze i imunitní systém. (Kazda, 2012) 

3.2.3 Hormonální regulace organismu při stresu 

Každé tělesné poškození vyvolá okamžitou neuroendokrinní stresovou odpověď 

iniciovanou mozkem, která je jednotná, nezávislá na typu poškození a je rovna jeho tíži. 

Může být do jisté míry ovlivněna věkem pacienta, stavem výživy a latentními chorobami. 
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Cílem takovéto odpovědi je rychle mobilizovat endogenní rezervy, a tím poskytnout do-

statek energie a AMK pro obranné mechanismy, a umožnit tak přežití jedince. Neuroen-

dokrinní reakce má vliv na bilanci vody a elektrolytů prostřednictvím antidiuretické-

ho hormonu a aldosteronu. Stimuluje nejen rozkladné procesy katabolickými hormony 

adrenalinem, noradrenalinem, glukagonem a glukokortikoidy, ale i anabolické vlivem 

růstového hormonu (somatotropinu-STH) a inzulinu.   Viz obrázek č. 3.1 (Musil, 2002) 

Metabolickou odpověď na trauma zprostředkovává systém mediátorů, kte-

rý má 3 složky. Zahrnuje centrální nervový soustavu (dále CNS), endokrinní a buněčný 

mediátorový systém. Autonomní centrum v hypotalamu kontrolující činnost CNS získává 

po traumatu mnoho podnětů, zahrnujících aktivaci receptorů poklesem objemu a tlaku 

při šoku, zvýšenou hladinu cirkulujících cytokinů a aferentní impulsy přenesené perifer-

ními nervy z místa traumatu. Tyto podněty indukují nejen přímou sympatikoadrenergní 

aktivitu, čímž dochází k zvýšení sekrece katecholaminů (adrenalin, noradrenalin) ve dře-

ni nadledvin, které je při menším traumatu jen přechodné, ale v případě větší-

ho postižení může trvat i dny až týdny, ale navíc vyvolají v hypotalamu uvolnění faktorů, 

které stimulují hypofýzu k zvýšení sekrece adrenokortikotropního hormonu (dále ACTH), 

růstového hormonu (dále GH), prolaktinu, a naopak k snížení gonadotropinu. (Kazda, 

2012) 

Z hypofýzy se tedy uvolní anabolické i katabolické hormony. Katabolické děje 

převládnou a odpověď organismu na stres je charakteristická hypermetabolizmem. Do-

chází ke komplexním změnám v endokrinním systému. Vlivem ACTH dochází k vyplavení 

klíčového katabolického hormonu kortizolu z kůry nadledvin. Společně s katecholaminy 

potencuje glykogenolýzu a glukoneogenezi v játrech,lipolýzu v tukové tkání a proteolýzu 

kosterního svalstva. (Musil, 2002) 

Mění se také hladiny hormonů štítné žlázy. Tyroxin klesá v souvislosti 

se sníženým počtem jeho vazebných bílkovin, u trijodthyroninu narůstá počet inaktivní 

formy, jako důsledek změny enzymatické aktivity v játrech. V reakci na trauma 

se zvyšuje uvolnění GH, který má v závislosti na různých tkáních anabolické ne-

bo katabolické vlastnosti. Vede k zvýšení glykémie, lipolýzy i spotřebě MK. To-

to působení umožňuje růstový faktor uvolněný z jater. Při těžkém traumatu však je-

ho produkce klesá a způsobuje omezení jeho účinku na syntézu bílkovin. (Kazda, 2012) 
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Obrázek 3.1 Humorální odpověď na trauma 

Zdroj: Zadák, 2009 (převzato) 

Hladina základního anabolického hormonu inzulinu je při stresu významně zvýše-

ná. Účinky inzulinu (snížení hyperglykemie, redukce glukoneogeneze a katabolismu pro-

teinů, zlepšení dusíkové bilance) jsou bohužel v reakci na stres snížené. Hyperinzuline-

mie se vyvíjí jako odpověď na hyperglykemii, která ale nemůže být snížena zvýšením 

hladiny inzulinu. Tento fenomén je označován jako inzulinová rezistence. Typická 

pro inzulin-dependentní periferní tkáně, kde je přednostně využívána k utilizaci glukóza. 

Na hyperglykémii, vzniklé především glukoneogenezí, se podílí zvýšená koncentrace 

stresových (katabolických) hormonů v krvi, které antagonizují účinky inzulinu. Ovlivnění 

metabolizmu při stresu probíhá různou rychlostí, od okamžité metabolické odpovědi na 

trauma až po metabolické reakce, které jsou z důvodu přežití jedince udržovány po delší 

dobu až několik dní. Rychlost a dobu účinku jednotlivých hormonů shrnuje tabul-

ka č. 3.3. (Zadák, 2009) 
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Tabulka 3.3 Přehled působení katabolických a anabolických hormonů a rychlost jejich 
účinku  

Hormon 
Rychlost me-

tabolické 
odpovědi 

Katabolizmus 
proteinů 

Syntéza pro-
teinů 

Ztráta intravenózní-
ho volumu 

Energetický 
výdej 

Tyroxin - ↑ - ↑ ↑↑ 

Androge-
ny - - ↑ ↓ ↑ 

STH D - ↑ ↓ ↑ 

Kortizol D ↑ - ↑ ↑↑ 

Glukagon H ↑ - ↑ ↑ 

Inzulin H ↓↓ - ↓ - 

Adrenalin M (↓) (↑) - ↑↑ 

Zdroj: Zadák, 2009 (převzato) 

↑ - zvýšení; ↓ - snížení; D - dny; H - hodiny; M - minuty 

Důležitým pozitivem hypermetabolické fáze odpovědi na stres regulované kata-

bolickými hormony je využití energetických rezerv potřebnými tkáněmi. Leukocyty 

a buňky důležité pro reparaci poškozených tkání nejsou schopné utilizovat MK a jsou 

plně závislé na dodávce glukózy. Po rychlém vyčerpání její zásoby z glykogenu glykoge-

nolýzou, je potřeba glukózy kryta intenzivní glukoneogenezí tzn. tvorbou glukózy 

z nesacharidových látek (prekuzory vzniklé katabolizmem sacharidů, glukoplastické AMK 

a glycerol). (Zadák, 2009; Ledvina 2004) 

V procesu mobilizace endogenních rezerv se vedle hormonální regulace uplatňují 

i další faktory. Podobně jako u sepse, dochází i u neinfekčních stavů (i polytrauma) 

k obranné reakci, definované jako syndrom systémové zánětlivé odpovědi (SIRS), 

při které dochází k lokálnímu i systémovému uvolnění prozánětlivých cytokinů, metabo-

litů kyseliny arachidonové, proteinů akutní fáze, faktorů komplementu 

a koagulačního systému. Vliv těchto působků na metabolismus vystihuje experiment. 

Zdravým pacientům byly aplikovány infuze s katabolickými hormony, které vedly 

k svalovému rozkladu a odpovídajícím odměnám v metabolismu lipidů a glukózy. Změny 

ale nebyly tak výrazné, jako po traumatu, což lze zdůvodnit právě absencí cytokinů 

a inzulinové rezistence. Zvýšená produkce cytokinů stimuluje proteolýzu, zvyšuje cévní 

permeabilitu a podporuje vznik inzulinové rezistence. Spoluúčast neuroendokrinního 

a cytokinového vlivu při hypermetabolické fázi stresu je příčinou, že samotná výživa ne-
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může následky metabolických potřeb jedince kompenzovat. Ztráta hmotnosti i netučné 

hmoty po traumatu je nevyhnutelná, ale bez podávání exogenní výživy by mohla být 

mnohem větší a spojená s negativními vlivy na prognózu a délku rekonvalescence. 

(Kazda, 2012) 

3.3 Význam biologické hodnoty proteinů 

Proteiny, a látky s kratším peptidickým řetězcem, v těle zabezpečují mnoho ži-

votně důležitých funkcí: 

 vytváření struktur buněk a tkání 

 enzymovou katalýzu 

 transport látek přes membrány a živin, metabolitů a plynů tělními tekutinami 

 chod speciálních fyziologických funkcí - svalový pohyb kontraktilními elementy 

svalu, vznik a přenos nervového vzruchu  

 regulační funkce-především ovlivňují expresi genetické informace mezi DNA 

a RNA, podstatná část hormonů jsou bílkovinného původu (inzulin, kortikotropin) 

 kontrolu růstu a diferenciace buněk – expresí genů a růstovými faktory i cytokiny 

 obranné funkce – vytvářením imunoglobulinů a cytokinů a podobných látek 

(Ledvina, 2004) 

Mimo to jsou také rozsáhlým zdrojem energie, který ale musí být chráněn 

před vyčerpáním. Při překonání hranice ztráty proteinů jsou narušeny jejich zabezpečo-

vací funkce. Základními strukturními jednotkami proteinů jsou aminokyseliny (AMK), 

vznikající v trávicím traktu postupným hydrolytickým odbouráváním bílkovin. Pouze 

20 AMK je kódováno geneticky a jsou rozpoznány při přenosu informací mezi DNA 

a RNA. Část těchto AMK je organismus schopen si sám syntetizovat, hovoříme 

o neesenciálních (postradatelných) AMK. Druhá skupina představuje esenciální (nepo-

stradatelné) AMK, které musí být dodávány z vnějšího prostředí výživou. Mezi ně patří 

valin, leucin, izoleucin, metionin, treonin, fenylalanin, lysin a tryptofan. Některé AMK 

mají zvláštní postavení. V těle existuje metabolická cesta k jejich syntéze, ale vlivem urči-
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tých situací nebo patologického stavu, je jejich produkce omezena a musí být stejně ja-

ko esenciální AMK dodávány výživou. Tento fenomén podmíněné esenciality má mimo-

řádnou důležitost právě u kriticky nemocných. (Ledvina, 2004; Zadák, 2009) 

3.3.1 Metabolizmus proteinů a aminokyselin a jeho změny v akutním 

stavu 

V lidském organismu neustále probíhá intenzivní metabolizmus AMK a bílkovin. 

Na rozdíl od tuků a sacharidů se v podstatné míře neakumulují do zásoby. Používají 

se jako zdroj energie, ale jejich proměnlivě velká část v závislosti na různých situacích, 

se využije k syntézám vlastních bílkovin i jiných látek dusíkatých i nedusíkatých. Hodnota 

využitelné energie veškerých bílkovin v lidském těle se pohybuje kolem 125 400 kJ 

(16,7 kJ/g). Potenciální energetickou rezervu však, pro případ dlouhodobého hladovění, 

představují pouze svalové proteiny. (Musil, 2004) 

Vlastní tělesné proteiny musí být syntetizovány de novo z AMK. Potravou přivá-

děné AMK jsou vychytávány tkáněmi (především játry) z krve, kde spolu s AMK uvolně-

nými endogenní degradací bílkovin, tvoří hotovost AMK (aminokyselinový pool). Ten 

je za fyziologického stavu relativně konstantní. Jestliže jsou z něho ale AMK ve zvýšené 

míře odváděny pro syntézu, exkreci nebo obnovu bílkovin, musí se pro udržení rovno-

váhy zvýšit také jejich přísun. I přes to, že aminokyselinový pool představuje pouze 

1 % AMK v lidském organismu, tvoří mechanismus přesunu AMK mezi orgány a podílí se 

na dusíkové bilanci. Viz. obrázek č. 3.2. (Musil, 2002; Ganong, 2005) 

 

Obrázek 3.2 Toku volných aminokyselin v lidském organizmu 

Zdroj: Musil, 2002 (převzato) 

Při hladovění a s ním spojeným katabolismem dochází nejen k zvýšenému 

a nerovnoměrnému spotřebování AMK jako náhradního substrátu místo tuku, 

ale při vzniku glukózové intolerance a zastavení přísunu sacharidů jsou AMK nezbytným 
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zdrojem energie a prekurzorů pro glukoneogenezi, kdy jsou pro syntézu glukózy využity 

glukoplastické AMK (alanin, glutamin, histidin, prolin, valin, izoleucin, arginin a treonin). 

Při katabolizmu svalů se uvolňuje nejvíce alanin a dále glutamin. V kosterním svalu 

je syntetizován z pyruvátu a dárcem amino-skupiny jsou AMK s rozvětveným řetězcem 

(BCAA-valin, leucin, izoleucin). Tvorba alaninu a jeho vyplavení ze svalu do oběhu 

je stimulována při fyzické zátěži či hladovění. Právě při těchto stavech je kooperace sval-

stva a jater, kdy ve svalu vzniká alanin, v játrech z alaninu glukoneogenezí glukóza, která 

je ve svalech využita a zpětně přeměněna přes pyruvát transaminací opět na alanin, vyu-

žívána při získávání energie z AMK. (Holeček, 2006) 

V kritických stavech se rozvíjí kwashiorkorový typ malnutrice, při kterém 

je zablokované nejen účelné využití glukózy ale je i významně sníženo až přeruše-

no využití MK jako zdroje energie. Původcem energie, při takovéto situaci typické 

pro nejtěžší stavy katabolismu a stresu u kriticky nemocného, jsou právě AMK. (Zadák, 

2009) 

Katabolismus většiny AMK probíhá obecně ve 2 krocích. Za prvé dochází u AMK 

k odstranění aminoskupiny za vzniku uhlíkového skeletu a amoniaku. Aminoskupina 

je odstraněna ve sledu 2 reakcí-transaminace s následnou deaminací. V druhém kroku 

z amoniaku vzniká urea (močovina) a uhlíkový skelet je využit pro tvorbu energie (oxida-

ce až na CO2) či další syntéze. Tyto reakce se odehrávají v játrech, které mají ke katabo-

lismu AMK i detoxikaci amoniaku cestou syntézy urey kompletní enzymatickou výbavu. 

Hlavním zdrojem amoniaku je oxidativní deaminace glutamátu, dále vzniká 

při degradaci purinů a v menší míře činností střevních bakterií a při syntéze hemu. Amo-

niak je pro organizmus toxický a přesáhne-li hladinu 50 μmol.l-1 je postižen nervový sys-

tém. Přestože vzniká poměrně ve značném množství, je do oběhu uvolňována pouze 

část a koncentrace v periferní krvi je téměř nulová. Vysvětlení představuje jeho přeměna 

na netoxickou transportní formu glutaminu, ve které je amoniak přenášen z periferie 

do jater. Finálním produktem rozkladu amoniaku je v lidském organismu urea. Denně 

vzniká v játrech 20 – 40 g urey, která je nakonec vyloučena ledvinami. Syntéza urey 

v játrech probíhá ve sledu reakcí označovaného jako ornitinový cyklus a souhrnně ji lze 

popsat reakcí: (Rovnice č. 3.1); (Holeček, 2006) 
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Rovnice 3.1 Souhrnná reakce vzniku močoviny 

 

Zdroj: Holeček, 2006 (převzato) 

Koncentrace AMK v krevní plazmě je výsledkem rozdílu mezi jejich vstupem 

do krevního řečiště (vstřebání z GIT, proteolýza a endogenní syntéza) a jejich utilizací 

ve tkáních (proteosyntéza a oxidace). Pouhý aminogram poskytuje tedy jen omezenou 

informaci o metabolismu proteinů a AMK nelze tak určit příčinu možné nerovnováhy. 

Při nadměrném katabolismu proteinů je u vážných stavů jako sepse a polytrauma akti-

vována proteosyntéza ve viscerálních tkáních a aminogram je tímto postižen, ale i přes 

to může s přihlédnutím ke specifické situaci (stav nalačno, druh, rozsah a fáze onemoc-

nění) poskytnout důležité informace. (Holeček, 2006) 

Hladina vylučovaného kreatininu slouží jako ukazatel katabolismu svalové tkáně. 

Kreatinin se tvoří denně v konstantním množství (asi 1,7 % z celkového svalového krea-

tinu) při nevratné fosforylaci a je odstraněn močí. Celková hladina kreatininu nevychází 

pouze z kreatininu syntetizovaného ve svalu, ale část je přijímána i potravou. 

Pro objektivní stanovení je proto nutné provádět sběr moči celých 24 hodin, 

popř. pro vyšší přesnost 3 dny za sebou. Tím se zabezpečí vyloučení cirkadiánní-

ho kolísání při rozdílném stravování. Exkrece kreatininu se vyjadřuje ve vztahu k tělesné 

hmotnosti nebo k výšce. Druhý jmenovaný vztah se používá častěji z důvodu minimální 

změny výšky při malnutrici, na rozdíl od hmotnosti. Průměrné hodnoty vyloučené-

ho kreatininu dosahují u mužů 23 mg.kg-1 a u žen od 17 - 18 mg.kg-1 ideální tělesné 

hmotnosti. Významnou proměnou je i stáří pacienta. S narůstajícím věkem dochází ke 

snížení poměru svalstva na kilogram hmotnosti, obsahu kreatininu ve svalu a také 

k většinou k menšímu přijmu masa ve stravě. Množství svalové hmoty se v klinické pra-

xi vyjadřuje jako kreatinin-výškový index (KVI). Rovnice porovnává vylučování kreatininu 

za 24 hodin u vyšetřovaného s exkrecí kreatininu, jež odpovídá zdravému jedinci se stej-

nou tělesnou výškou. (Zadák, 2009)  

                          

 



 
 

23 

 

 

 

 

 

Zdroj: Zadák, 2009 (převzato) 

KVI - kreatinin výškový index [%] 

KN - naměřená hodnota odpadu kreatininu do moči za 24 hodin  

KT - hodnota kreatininu vyloučená do moči odečtená z tabulek pro zdravého jedince stejné výšky 

Hodnota KVI 90-100 % odpovídá normálnímu stavu svalové tkáně, méně 

než 80 % snížení svalové hmoty, 60 % představuje středně velký úbytek svalů a méně 

než 60 % těžký deficit svalové hmoty, který je již spojený s funkčními poruchami. 

KVI může být ovlivněna především nepřesným sběrem moči, dietou bohatou na maso 

a psychickým i fyzickým stresem. I přes tyto nevýhody může, při dodržení doporučených 

podmínek, a zajistit klinicky použitelná data o stavu svalové hmoty pacienta. (Zadák, 

2009) 

Při polytraumatu klesají zejména hladiny AMK glycinu, histidinu, asparaginu 

a taurinu. Důkazem rozpadu kontraktilního svalového proteinu je 3 – methylhistidin. 

Při zvýšené proteolýze je uvolněn ze svalu, není metabolizován a je odstraněn z těla mo-

čí. Jeho hladina vykazuje při polytraumatu až trojnásobné navýšení. Dále dochází 

při katabolismu k zvýšení koncentrace fenylalaninu i jeho poměru fenylalanin-tyrozin. 

Plazmatické hladiny AMK jsou vždy výsledkem více faktorů. Mezi ně patří rychlost uvol-

ňování, dostupnost bílkovinných rezerv, aktivita proteosyntézy, rychlost jejich utilizace 

a vylučování. Tyto vlivy tvoří nerovnováhu aminogramu v plazmě, avšak jsou vel-

mi účelné. Cílem nutriční podpory není za každou cenu vrátit aminogram do normy, 

ale přívodem AMK a jejich optimálním složením se snažit o dosažení dusíkové rovnováhy 

nebo zlepšení negativní dusíkové bilance. (Zadák, 2009) 

3.3.2 Dusíková bilance 

Dusíková bilance je obecně vyjádřena (Rovnice č. 3.3) rozdílem přijmu dusíku (N) 

ve formě AMK (Nin) a jeho výdeje ve formě dusíkatých látek (Nout), které jsou především 

    
           

           
     

 

Rovnice 3.2 Výpočet kreatinin-výškového indexu 
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vyloučeny močí. K malým ztrátám proteinů dochází prostřednictvím GIT a dále kůží 

a jejími adnex. 

Rovnice 3.3 Obecné vyjádření dusíkové bilance 

 

Zdroj: Zadák, 2009 (převzato) 

Dusíková bilance tedy vyjadřuje míru syntézy nebo naopak katabolizmu proteinů. 

Její negativní hodnota vypovídá o tom, že množství katabolizovaných bílkovin 

např. v akutním stavu je větší než jejich syntéza. Příjem dusíku se u pacientů 

s definovanou parenterální nebo enterální výživou stanoví velmi snadno z množství po-

dávaných AMK. Výdej dusíku lze přesně zjistit speciálními metodami (Kjehdalova 

a chemoluminometrická) ve specializovaných (výzkumných) zařízeních. V praxi 

se musíme spokojit s odhadem ztrát celkového dusíku močí, který vychází ze ztráty dusí-

ku močoviny. (Rovnice č. 3.4), (Zadák, 2009) 

 

 

Zdroj: Kazda, 2012 

U_Urea - koncentrace urey v moči za 24 h; [mmol.l-1] 

Faktor 0,0336 představuje součin hodnoty přepočtu mmol urey na g N urey 

(0,028) a hodnoty 1,2, která představuje ztráty celkového N močí za předpokladu, 

že dusík urey tvoří přibližně 84 % celkového N v moči. Někdy se využívá hodnota katabo-

lického dusíku, která navíc zohledňuje ztráty N prostřednictvím změny urey v tělních 

tekutinách a extrarenálního výdeje (stolice, kůže). Celkový katabolický dusík vyloučený 

za 24 hodin vypočítáme ze vztahu (Rovnice č. 3.5): (Kazda, 2012) 

  

                  

 

               
 

   
         

    

 
         

Rovnice 3.4 Výdej dusíku močí 
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Zdroj: Zadák, 2009 

U_Urea - koncentrace urey v moči za 24 h; [mmol.l-1] 

V - diuréza za 24 h; [l] 

Z - extrarenální ztráty N za 24h; [g] 

S různým příjmem N se bude jeho výdej močí lišit, zatímco ztráty stolicí a kůží se 

v podmínkách mírného podnebí a obyčejné západní stravy výrazně měnit nebudou. Ex-

trarenální výdej N se obvykle pohybuje kolem 4 g.den-1. Denní ztráty N kůží 

a jejími adnex závisí na tělesné teplotě, při 37°C je to 1 g, při 38 - 39°C 1,5 g 

a při 39 - 40°C až 1,8g. Výdej N stolicí je do jisté míry závislý na obsahu vlákniny 

v potravě. Její zvýšení vede k podpoře střevní bakteriální flory a tím se vzrůstají i fekální 

ztráty. Množství N ve stolici se vypočítá jako součin hmotnosti a koeficientu 0,03. (Rov-

nice č. 3.6). (Kazda, 2012; Sobotka 2011) 

 

 

U_Urea - koncentrace urey v moči za 24 h; [mmol.l-1] 

Celkový výdej N je tedy vyjádřen součtem výdeje N močí a stolicí: (Rovnice č. 3.7) 

 

 

Jestliže známe hodnotu výdeje N v g, můžeme určit i množství proteinů potřeb-

ných k teoretickému vyrovnání dusíkové bilance. Vycházíme z předpokladu, že 1 g N 

je obsažen v 6,25 g bílkovin a to odpovídá přibližně 25 g svalové tkáně. Denní potřeba 

proteinů se tedy rovná celkovému výdeji N vynásobenému koeficientem 6,25. 

u polytraumat dochází k těžkému dusíkovému katabolismu se ztrátami N řádově několik 

desítek g za den. To je spojeno s rozpadem svalových i plazmatických proteinů. Denní 

ztráta 20ti g N nesubstituovaná umělou výživou představuje ztrátu 125 g proteinů, 

což odpovídá ztrátě 500 g svalové hmoty denně. Důsledky katabolismu proteinů 

pro pacienta jsou shrnuty níže u malnutrice. 

                                    

                               

 

                                        

 

Rovnice 3.5 Katabolický dusík 

Rovnice 3.6 Výdej dusíku stolicí 

Rovnice 3.7 Celkový výdej dusíku 
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U kriticky nemocných, vlivem často zhoršené funkce ledvin a změn hydratace, 

se vylučování urey mění v čase. U těchto případů využíváme pro výpočet celkové dusíko-

vé bilance korigovanou rovnici (Rovnice č. 3.8). (Zadák, 2009) 

 

 

Nin - přísun N; [g.den-1] 

N v S_Urea - dusík močoviny v plazmě; [g.l-1] 

TBW - Total body water; celková tělesná voda; [l] 

3.4  Malnutrice 

ESPEN (The European Society for Clinical Nutrition and Metabolism- Evropská 

společnost pro klinickou výživu a metabolismus) připouští, že pojem malnutrice může 

zahrnovat klinicky významnou nadváhu, ale v praxi se pod tímto označení rozumí přede-

vším podvýživa. (Stratton, 2003; Lochs 2006) Proto byla navrhnuta definice, která zahr-

nuje nejen fyzické změny ve složení těla, ale i klinické důsledky. Dle ESPEN je malnutrice 

definována, jako stav vyplývající z nedostatku přijmu výživou, vedoucí ke změně složení 

těla (dané poklesem netučné hmoty (text (LTM)) a metabolicky aktivní hmoty (BCM), 

ke snížení fyzické a psychické funkce a k narušení klinických výsledků 

před onemocněním. (Jahoor, 2005; Norman, 2008) 

Je odhadováno, že se podvýživa vyskytuje u 30 - 60 % hospitalizovaných pacien-

tů, přičemž 30 % případů se rozvine až teprve v nemocnici (nemocniční, iatrogenní mal-

nutrice) u 40 % nemocných malnutrice prodlužuje hospitalizaci, zvyšuje počet komplikací 

a náklady na léčbu. U 3 - 4 % pacientů je situace natolik závažná, že může v případě ne-

léčení ohrozit život. (Křížová, 2014) 

Obecně může být malnutrice způsobená neadekvátním příjmem potravy, poru-

chou trávení (digesce), poruchou vstřebávání (resorpce), poruchou metabolismu ne-

bo zvýšenými ztrátami či potřebami organismu. V důsledku abscesů, infekce, polytrau-

matu, MODS (multiorgan dysfunction syndrome-syndrom multiorgánové dysfunkce), 

sepse, operačních výkonů, nádorů, endokrinopatie a katabolických stavů různé-

ho původu dochází k zvýšené potřebě energie z potravy nebo k zvýšeným ztrátám, 

                                                                       

 

Rovnice 3.8 Celková dusíková bilance 
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v těchto případech není organismu schopen požadavky krýt a také dochází k malnutrici. 

(Křížová, 2014; Zadák 2009) 

3.4.1 Typy malnutrice 

Rozlišujeme 2 základní typy malnutrice: 

1) Marantický typ (marasmus)-proteino-kalorická, prosté hladovění 

2) kwashiokorový typ-stesová, stresové hladovění 

3.4.1.1 Prosté hladovění (marasmus) 

Je vyvoláno především nedostatkem energie z potravy. Tento typ malnutrice 

je charakteristický pro jinak zdravé jedince s omezeným příjmem stravy, s malabsorpcí 

nebo poruchou trávení.(Křížová, 2014) S ohledem k charakteristice naši skupiny pacientů 

se budu podrobněji věnovat druhému typy malnutrice. 

3.4.1.2 Stresové hladovění (kwashiorkor) 

Stresové hladovění se objevuje u do té doby zdravých, normálně živených lidí, 

náhle vystavených stresu, nejčastěji polytraumatu, popáleninám, rozsáhlé operaci, více-

orgánovému selháním nebo jinému těžkému onemocnění. (Musil, 2002) Nebezpečí tkví 

v poměrně rychlém rozvoji klinického obrazu během několika dní (na rozdíl od prosté-

ho hladovění). Charakteristikou stresového hladovění je pokles sérového albuminu spo-

jeného s rozvojem edému. Vlivem hormonů, cytokinů a tromboxanů je postižena kapi-

lární permeabilita, která vede k přestupu proteinů, natria a s tím i vody 

do intersticiálního prostředí. Redistribuce tekutin a snížení hladiny albuminu extravasku-

lárně je spojena se vznikem generalizovaného otoku. Úbytek náplně v cévách je kom-

penzován stimulací sekrece aldosteronu a antidiuretického  hormonu, což ještě pro-

hloubí generalizovaný edém dalším zadržováním vody a natria. 

Trauma nebo infekce vyvolají vzestup katabolických hormonů (katecholaminů, 

glukagonu a kortizolu) spojený se stimulací lipolýzy,následnou glukózovou intolerancí 

a glukoneogenezí. Tyto děje vedou k odbourávání tělesných viscerálních proteinů 
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(plazmatické bílkoviny, tkáně GIT) ale i somatických (svalstvo). Vlivem hormonů dochází 

k inzulinové rezistenci a tím k hyperglykemii. Zvýšená hladina glukózy 

a hyperinzulinemie potlačují lipolýzu a oxidaci MK. Jako jediný substrát v této krizové 

situaci se nabízejí proteiny.  

Zásoby bílkovin nejsou spotřebovávány pouze ke krytí energetických potřeb, 

ale dochází k jejich transferu do prioritních oblastí spojených s přežitím (syntéza protei-

nů akutní fáze a reparace poškozených tkání). Typická je zvýšená potřeba glutaminu 

pro rychle se obnovující buňky imunitního systému, kostní dřeně, střevní výstelky 

a hojicích se ran. V této situaci označujeme stav, kdy deficit AMK či dalších složek stravy 

vlivem zvýšených nároků organismu nebo katabolismu za normálního stavu neesenciál-

ních, vede k jejich esencialitě, jako fenomén potenciálně esenciálních nutrietů.  

U malnutrice vyvolané prostým hladověním můžeme účinně zasáhnout nutriční 

podporou, toto pravidlo neplatí u stresového hladovění. U pacienta v kritickém stavu 

s těžkým katabolismem je metabolismus postižen primárně nedostatečnou perfúzí 

a oxygenací tkání. Bez ovlivnění základní patologické příčiny, nedojede ani zvýšeným 

přísunem bílkovin a energie exogenně, k zajištění vyrovnané nebo pozitivní dusíkové 

bilance, která zůstává stále negativní s denním odpadem dusíku až 40 g.den-1 = 250 g 

bílkovin. Nadměrný přísun dusíku má pouze negativní účinky. Doporučená denní dávka 

proteinů se pohybuje kolem 1,0-1,5 g.kg-1 hmotnosti na den s pozitivním vlivem 

na proteosyntézu. (Zadák, 2009) 

3.4.2 Klinické následky malnutrice 

Malnutrice je vždy spojena se snížením tělesné hmotnosti, tedy se ztrátou těles-

ného tuku i aktivní buněčné hmoty, zejména svalové. Dochází k úbytku buněčných bílko-

vin, k poruchám fyziologických funkcí až k orgánovým dysfunkcím. Vlivem podvýživy 

vznikají různá onemocnění, nejčastěji infekční choroby, onemocnění GIT a dýchací sou-

stavy. To zhoršuje průběh onemocnění, zvyšuje procento komplikací, prodlužuje pobyt 

v nemocnici a může stát i za úmrtím nemocného. (Musil, 2002) 

K nejzávažnějším důsledkům podvýživy, vlivem katabolismu bílkovin, patří úbytek 

kosterní svaloviny, spojená se sníženou mobilitou, vyšší incidencí pádu a zhoršenou re-
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habilitací. Jsou oslabeny i dýchací svaly, čímž dochází k zvýšení rizika rozvoje bronchop-

neumonie, hypoventilace, respirační insuficience a případnému prodloužení umělé ven-

tilace. Při dlouhodobé malnutrici může docházet k atrofii srdce s následnou bradykar-

dii až srdečním selháním. V důsledku absence plazmatických bílkovin dochází k snížení 

onkotického tlaku, přestupu tekutin do intersticia a k vzniku otoků. Snížení jejich hladin 

je spojeno s poruchou transportu důležitých látek včetně léčiv do cílových tkání. Malnut-

ricí je postižen i trávicí trakt, jehož buňky mají vysoký obrat a vlivem katabolismu dochá-

zí k zpomalení jejich obnovy. Výsledkem je střevní atrofie s dysfunkcí GIT. Vlivem nedo-

statku bílkovin je porušena i funkce imunitního systému. Snižuje se syntéza imunoglobu-

linů a tím se zvyšuje procento závažných infekčních komplikací. Významně je také posti-

žen proces hojení ran. Poruchy vnitřního prostředí vedou k narušení termoregulace, spo-

jené se sníženou schopností zvýšit teplotu při infekci a sníženým přizpůsobením 

na chlad. (Křížová, 2014) 

Z uvedených klinických důsledků vyplývá nutnost řešení malnutrice, a to včasnou 

diagnostikou a nutriční podporou. 

3.5 Základní principy enterální a parenterální výživy 

Indikací k nasazení nutriční podpory je neschopnost pacienta přijímat potravu 

po dobu delší než 3 dny, porucha stavu výživy před začátkem terapie nebo vzniku one-

mocnění a příjem nemocného na JIP. Mezi hlavní příčiny neschopnosti normálního 

příjmu potravy patří poruchy GIT s narušeným trávením a absorpcí živin, nefarmakolo-

gicky řešitelné průjmy a zvracení, kachektická onemocnění, rozsáhlé operace, traumata 

a infekce, které jsou spojené s nechutenstvím a především výrazně zvýšeným energetic-

kým výdejem, kdy kompenzaci potřebné energie a nutrientů nelze vyřešit perorálním 

příjmem stravy. (Zadák, 2009) 

Pod pojmem enterální výživa se rozumí perorální příjem tekutých farmaceutic-

kých přípravků, nebo jejich podávání sondou či různými vývody (stomiemi) přímo 

do některé části trávicího traktu. Tento způsob výživy je upřednostňován u pacientů, 

kteří nemohou přijímat běžnou stravu a současně mají plně funkční trávicí soustavu. 

Hlavní předností enterální výživy je udržení strukturální a funkční celistvosti GIT spojené 
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se zamezením atrofie sliznice a podporou obranných funkcí. Dále zlepšuje využití živin, 

nezatěžuje pacienta, je bezpečná a levná. Enterální výživa je tedy jakým si „zlatým stan-

dardem klinické výživy“ a je využita všude tam, kde nejsou kontraindikace podávání vý-

živy do střeva, mezi ně patří střevní neprůchodnost, opakované zvracení a průjem, krvá-

cení do GIT, těžká malabsorpce, záněty a perforace GIT. (Musil, 2002) 

Parenterální výživa zahrnuje podávání živin mimo GIT, tedy přímo 

do cévního systému (centrální nebo periferní žíly). Jedná se o způsob nefyziologické do-

dávky nutrientů do těla a s tím souvisí i větší riziko komplikací. V současné době 

je proto parenterální výživa vyhrazena pro pacienty, u nichž je kontraindikovaná ente-

rální výživa. (Kohout, 2009) 

Enterální a parenterální výživa ale nestojí proti sobě, ale často se kombinují ne-

bo se využívají následně za sebou. V nejtěžším stavu je u pacienta nutné využít parente-

rální výživu, ale při zlepšení se přechází na enterální výživu, kvůli udržení funkce GIT. 

Souhrnným cílem obou typů nutriční podpory je zabezpečit energetickou a nutriční po-

třebu, u pacientů neschopných přijímat potravu. Nejlepším způsobem zajištění výživy je 

perorální příjem, k němuž se snažíme pacienta navrátit co nejrychleji s ohledem 

na okolnosti. Pro nemocného má příjem potravou nezastupitelně silný pozitivní psycho-

logický vliv v jeho uzdravování. (Zadák, 2009) 

3.6 Energetický metabolismus a jeho měření 

Lidský organismus je otevřený systém v ustáleném stavu mezi příjmem 

a výdejem energie. Jejím zdrojem je energie chemických vazeb jednotlivých živin přijí-

maných ve stravě. Ta je v organismu využita pro tvorbu nových chemických vazeb, 

pro práci svalstva, pro vznik elektrické energie (membránový a akční potenciál) 

a pro tvorbu tepla. Tělo se chová jako termodynamicky vyvážená soustava držící stálou 

teplotu při spotřebě energie. Její využitelné množství se liší v závislosti na typu živiny. 

Energetickou hodnotu živin popisuje veličina fyziologické spalné teplo. Definované ja-

ko množství energie z živiny uvolněné v organismu. Sacharidy a lipidy mají fyziologické 

spalné teplo shodné s fyzikálním, které udává množství energie z živiny uvolněné 
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při spálení v kalorimetru. Rozdíl je u proteinů, kde je fyziologické spalné teplo nižší 

v důsledku nekompletní utilizace AMK při oxidaci za vzniku urey. (Holeček, 2006)  

Hodnoty fyziologického spalného tepla makronutrientů nabývají těchto hodnot: 

lipidy 37,8 KJ.g-1 (9 kcal.g-1), sacharidy 16,8 KJ.g-1 (4,1 kcal.g-1) a proteiny 16,8 KJ.g-1 

(4,1 kcal.g-1). (Zadák et. al., 2011)  

3.6.1 Energetický výdej 

Energetický výdej, potřeba (EE-energy expenditure) je množství energie potřebné 

u organismu k udržení energetické bilance ve fyziologickém stavu. (Zadák, 2011) 

3.6.2 Metody měření energetického výdeje 

Přesné stanovení energického výdeje je podmínkou pro řízení výživy pacientů, 

kteří ji nemohou sami přijímat stravou a jsou tedy odkázání na enterální či parenterální 

výživu. Nejen nedostatečné, ale i nadbytečné množství přiváděných živin a energie, mů-

že mít pro pacienta nepříznivé metabolické následky. K získání hodnoty EE se využívá 

metod používaných ve výzkumu (přímá kalorimetrie, metoda dvojitě značené vody) 

ale v klinické praxi se nejčastěji setkáme s nepřímou kalorimetrií. (Holeček, 2006; Pea-

ke, 2011) 

S ohledem na téma této práce se touto problematikou nebudu zabývat hlouběji 

a popíši pouze základní princip metody. 

3.6.2.1 Nepřímá (indirektní) kalorimetrie 

Metoda je založena na poznatku, že spotřeba kyslíku organismem je lineárně zá-

vislá na energetickém výdeji. Při indirektní kalorimetrii se tedy exaktně měří spotřeba 

kyslíku (O2) využitého k utilizaci nutričních substrátů a současně i množství 

vydechovaného oxidu uhličitého (CO2), který při tomto ději vniká spolu s vodou za vniku 

tepla a energie ve formě ATP. (obrázek č. 3.3) (Zadák, 2011) 
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Obrázek 3.3 Schéma principu indirektní kalorimetrie 

Zdroj: Zadák, 2011 (převzato) 

Dnešní kalorimetry jsou založeny na principech dechové analýzy (breath-by-

breath), diluční technice nebo na technologii směšovacích komor. K měření využívají 

„otevřený systém“ zajištěný dvoucestním ventilem, u uměle ventilovaného pacinta 

(obrázek č. 3.4) či kontinuální cirkulací vzduchu, u spontánně dýchajících (obrázek č. 3.5)  

Obrázek 3.4 Vyšetření indirektní kalorimetrie s mísící komorou u uměle ventilované-
ho pacienta 

Zdroj: Zadák, 2011 (převzato) 

 

Obrázek 3.5 Vyšetření indirektní kalorimetrie pomocí kanopy 

Zdroj: Zadák, 2011 (převzato) 
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Základními součástmi kalorimetru jsou vzduchové čerpadlo, analyzátor spotřeby 

O2, analyzátor vydechovaného CO2, průtokové čidlo schopné měřit objem 

vdechovaného a vydechovaného vzduchu a procesor k následnému vyhodnocení 

získaných hodnot a zpracování dat. (Zadák, 2009) 

Samotné měření probíhá tak, že pacient leží na zádech pod kanopou nebo mají 

dechovou masku fixovanou na obličeji. Vzduchové čerpadlo kalorimetru umožňuje 

průtok definovaného objemu vzduchu, který pacient vdechuje (za spotřeby O2) 

a zároveň do něj vydechuje CO2. Vzduch je odváděn do analyzátoru plynů, kde je přesně 

vyhodnocena hladina obou sledovaných plynů (VO2 a VCO2). Ze získaných hodnot 

software vypočte EE a utilizaci jednotlivých substrátů. (Zadák, 2011) 

Poměr utilizace jednotlivých živin využitých pro tvorbu energie lze zjistit pomocí 

respiračního koeficientu a množství dusíku (N) vyloučeného ve formě urey močí. 

Respirační koeficient (RQ) je matematicky vyjádřen jako podíl vydechovaného CO2 

a vdechovaného O2 (Rovnice 3.9). Hodnota RQ je pro jednotlivé makronutrienty odlišná 

viz tab. č. 3.4 Spálením živin se uvolňuje spalné teplo, a konečným produktem v případě 

sacharidů a lipidů je voda a CO2. Proteiny poskytují jako konečný produkt močovinu, 

která ještě obsahuje energii, ale tělo ji není schopno využít a vylučuje ji močí. Problém, 

že RQ je výsledkem utilizace tří živin, a proto jeho hodnota obvykle nevypovídá 

o poměrech v jejich využití (pokud není roven 0,7 nebo 1), je korigován stanovením 

energie uvolněné při neúplném metabolismu proteinů a následným výpočtem 

tzv. nebílkovinného RQ (NRQ) (Rovnice č. 3.10). Množství uvolněné energie při oxidaci 

proteinů se stanoví na základě vyloučení N ve formě urey močí (UN). Vychází 

se z předpokladu, že 1 g N močoviny je ekvivalentní katabolizmu 6,25 g bílkovin 

za spotřeby 5,92 l O2 a za uvolnění 4,75 l CO2. (Holeček 2006; Zadák 2011) 
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Zdroj: Zadák, 2011 (převzato) 

VO2 - spotřeba kyslíku [l.den-1] 

VCO2 - Výdej oxidu uhličitého [l.den-1] 

Rovnice 3.10 Výpočet nebílkovinného respiračního koeficientu 

 
 
 
 

Zdroj: Zadák, 2011 (převzato) 

UN - odpad N v moči [g.den-1] 

 

Tabulka 3.4 Spotřeba O2, výdej CO2, RQ a tvorba energie z jednotlivých zdrojů 

Substrát 
(na 1 g) 

O2[l.g-1]  CO2 [l.g-1] RQ 
Energetická hodnota 

[kcal.g-1] 

Sacharidy 0,829 0,829 1 4,18 

Tuky 2,19 1,427 0,71 9,46 

Proteiny 0,966 0,782 0,81 4,32 

Zdroj: Zadák, 2011 (převzato) 

3.7 Bioimpedanční analýza (BIA) 

Této metody se využívá v klinické praxi ke stanovení složení těla. Je založena 

na principu rozdílného odporu vůči střídavému elektrickému proudu (impedance)u tu-

kové (ATM-Adipose Tissue Mass) a tukuprosté tělesné hmoty (LTM-Lean Tissue Mass). 

Rozdíl mezi oběma komponentami organismu spočívá v odlišném obsahu 

a distribuci vody a elektrolytů. (Kyle, 2004) Tuková tkáň vykazuje, díky nízkému obsahu 

vody a elektrolytů, vysoký odpor. Zatímco LTM je na vodu bohatá a při nepřítomnosti 

patologického procesu je její množství konstantní. Impedance závisí na frekvenci 

   
    

   
 

 

    
           

          
 

Rovnice 3.9 Výpočet respiračního koeficientu 
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a intenzitě střídavého proudu. Proud o nízké frekvenci prochází tělem především extra-

celulárním prostorem. To je způsobeno složením a dielektrickými vlastnostmi buněčné 

membrány, která průchodu brání (vykazují kapacitní odpor). Se vzrůstající frekvencí 

se zvyšuje průchod proudu přes membrány a šíří se tedy i intracelulárním prostorem 

a impedance klesá. Další složky těla (kosti, vzduch) se chovají jako izolanty a nemusí 

se tedy brát v potaz. (Baumgartner et. al.., 1988, Selberg, 2002, Zadák 2011) 

Přesnost odhadů tělesného složení se pohybuje s odchylkou kolem 1,5 kg ATM 

a LTM. K vyšší citlivosti (odchylka v rozmezí1,0 kg ATM a 0,7 kg LTM) vedou metody vyu-

žívající 3 - 4 prostory. Při našem měření byla využita metoda 3 prostor (BCM - Body 

Composition Monitor), která dokáže odlišit svalovou hmotu od přetížení patologickou 

tekutinou. Monitor složení těla odděluje přebytečnou vodu (OH - overhydration) 

z tukuprostých a tukových tkání lidského těla. Tento model popisuje obrázek č. 3.6 

a pro tělesnou hmotnost platí vztah (Rovnice č. 3.11). 

 

Obrázek 3.6 Model složení lidského těla 

Zdroj: http://www.bcm-fresenius.com/10.htm (převzato) 

 

 

Zdroj: http://www.bcm-fresenius.com/10.htm (převzato) 

 

                            

 

Rovnice 3.11 Vztah složení těla modelu 3 prostorů BCM 
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Kromě využití bioimpedance ke stanovení kompozice těla, lze BIA použít k získání 

informací o hydrataci tkání a integrity buněčných membrán. K významným změnám do-

chází při patologických procesech vlivem zvýšené distribuce vody u edémů, ascitu 

a zadržování tekutin v jiných částí těla a dutinách. (Barbosa-Silva, 2005) 

V praxi lze využít přístroje založené na jednotné frekvenci, obvykle 50 kHz, kte-

ré umožňují stanovení TBW (Total Body Water-Celkovou tělesnou vodu) a ATM empiric-

kými rovnicemi, nebo multifrekvenční BIA. Vlny o nízké frekvenci (méně než 50 kHz) 

se využívají k výpočtu extracelulární vody (ECW) a vysoké (100 - 200 kHz) po průchodu 

membrán pro výpočet TBW. Predikce ECW u kriticky nemocných je přesnější při použití 

multifrekvenční bioimpedance. (Kyle, 2004) Studie provedené u pacientů na JIP více-

frekvenčním zařízením stanovují hodnotu funkce buněčné membrány jako tzv. „ill-

ness maker“. Při využití vyšších frekvencí je díky umožněnému přestupu přes membrány 

impedance nižší. Poměr impedancí při 200 kHz a 5 kHz je za normálních podmínek menší 

než jedna. Změna funkce membrány vlivem patologie vede k její menší odolnos-

ti vůči proudu a hodnota poměru impedancí se zvyšuje až k jedné. Hodnota „illness ma-

ker“ ovlivňuje prognózu. Pacienty, kteří zemřeli na JIP měli významně vyšší tu-

to hodnotu. (Gonzalez et. al., 2009)  

Měření bioimpedance je v dnešní době čím dál častěji využíváno k zjištění složení 

těla. Z určitého hlediska může dojít k ovlivnění výsledků (kvalita elektrod, odpor kůže 

a individuální tloušťka), ale z praktického hlediska se jedná o velice přínosnou metodu, 

která umožňuje rychle reagovat na aktuální kompozici těla především u pacientů 

v kritickém stavu s rozsáhlou distribucí tekutin. (Zadák, 2009) 
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4. EXPERIMENTÁLNÍ ČÁST 

4.1 Charakteristika pacientů 

Vyšetření byla realizována na oddělení jednotky intenzivní péče urgentní medicí-

ny (dále JIP 1) FN Hradec Králové. Výběr pacientů a indikaci k vyšetření prováděl vedoucí 

lékař JIP 1 MUDr. Eduard Havel, Ph.D. Vlastní vyšetření probíhala pod vedením školitele 

Doc. PharmDr. Miloslava Hronka, Ph.D. a PharmDr. Miroslava Kovaříka, Ph.D. 

Studie byla provedena na 13ti členné skupině (12 mužů a jedna žena). Jedna-

lo se o polytraumatizované pacienty ve věku 44 ± 16,4 let (19 až 75 let), s tělesnou 

hmotností u 1. měření 93,9 ± 27,2kg (51,6 až 146,3 kg) u 2. měření 93,3 ± 26,3 kg, s výš-

kou 175,9 ± 7,8 cm (157 až 185 cm) a délkou traumatu (ode dne přijetí na JIP) 18,6 dne 

(3 až 39 dnů). Více než 69 % vyšetřovaných pacientů bylo ventilováno, ostatní dýcha-

li spontánně. Další antropometrické výsledky shrnuje tabulka č. 5.2 a 5.3. 

Vyšetření každého pacienta bylo vždy provedeno 2 krát s odstupem 1 – 7 dní 

(viz. rozdíl délky traumatu u 1. a 2. měření). V celkovém hodnocení byly porovnány vždy 

výsledky z prvního měření oproti druhému. 

Některé údaje v tabulkách chybí, jsou označeny NSZV (nepodařilo se získat vý-

sledky), je tomu tak z důvodu absence biochemických laboratorních výsledků v den vy-

šetření.  

Tabulka č. 5.1 shrnuje bližší informace o typu zranění, především se jedna-

lo o mnohočetné fraktury (končetin, žeber, pánve), kontuze mozku, ledvin a tržné rány. 

Dále je v tabulce uvedena i závažnost poranění (ISS - klasifikace). Nejčastější příčinou 

pro hospitalizaci pacienta byla dopravní nehoda.  
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4.2 Přístrojové vybavení a metodika vyhodnocení dat  

Pro získání výsledků energetické potřeby a metabolismu jednotlivých substrátů 

byla ve studii použita metoda indirektní kalorimetrie (IC), pro stanovení skladby těla me-

toda bioimpedanční analýzy, které jsou přesněji popsány níže. 

Součástí každého vyšetření bylo i stanovení základních antropometrických dat. 

Tělesná výška byla propočtena z predikčních rovnic využívající měřené délky podkolení. 

Pro přesnou hmotnost byl pacient zvážen přesunem na lehátko se zabudovanou digitální 

váhou s provedením odpočtu váženého materiálu jako ložní prádlo, kanyly, bandáže, 

atd. Následoval výpočet BMI (Body Mass Index), měření obvodu paže (OP), jehož měření 

bylo provedeno flexibilním páskovým metrem a kaliperací byla změřena síla kožní řasy 

nad tricepsem. Použit byl kaliperznačky Best K-501 (Trystom, CR).  

Měření byla doplněna o informace z denních dekurzů - základní informace 

o pacientovi – (věk, anamnéza, důvod a doba hospitalizace, diagnóza, medikace), hod-

noty z biochemické laboratoře, informace o příjmu a výdeji tekutin, typu a množství po-

užité výživy. 

4.2.1 Indirektní kalorimetrie 

K vyšetření metodou IC byl použit kalorimetr VmaxSeries, V6200 Autobox, (Sen-

sorMedics Corporation, California, USA). 

S ohledem na hospitalizaci pacienta na JIP a jeho stav, jsme se snažili o vytvoření 

nejoptimálnějších podmínek, tak aby byly dodrženy zásady správného měření IC. Vyšet-

ření probíhalo v poloze na zádech, se zajištěním poměrného duševního a fyzického klidu 

(tzn. během měření byl omezen vstup a pohyb personálu po pokoji, vyvarování se ruši-

vým elementům (rozsvěcování světel, mluvení)). U vyšetřovaného byla indikována par-

enterální nebo enterální výživa. Spontánně dýchající pacienti byli vyšetřováni prostřed-

nictvím kanopy a ventilovaní zapojením do otevřeného systému s mísící komorou.  

  



 
 

39 

 

4.2.2 Bioimpedanční analýza 

Pro získání dat o složení těla pacientů byl využit Body Composition Monitor (vý-

robce Fresenius Medical Care, Francie). Vyšetřením byly opatřeny hodnoty zastoupení 

vody v těle (OH - převodnění,  TBW - celková tělesná voda, ECW - množství extracelulár-

ní vody, ICW - množství intracelulární vody, E/I  - poměr množství extra a intracelulární 

vody) a svalové a tukové tkáně (LTI - index netučné tělesné hmoty,FTI - index tučné tě-

lesné hmoty, LTM - netučná tělesná hmota, Fat - tělesný tuk, ATM - hmotnost tukové 

tkáně, BCM - metabolicky aktivní tělesná hmota). 

4.2.2.1 Popis průběhu měření 

Pacientovi v poloze vleže byly, po odmaštění kůže, přilepeny celkově 4 elektrody 

– 2 na horní a 2 na dolní končetinu v pravé nebo levé polovině těla. Vždy tak, že jedna 

elektroda byla přilepena těsně za klouby prstů v záprstí a druhá v ohybu zápěstí/kotníku 

viz obrázek č. 4.1.  Elektrody se připojily kabelem k BCM (Body Composition Monitor). 

Po zadání věku, výšky a hmotnosti byly po 2 min. zobrazeny výše uvedené ukazatele 

složení těla. Výsledky se automaticky ukládaly na Patient Card, z které byly přenášeny 

prostřednictvím programu Fluid management do počítače.  

Obrázek 4.1 Rozložení elektrod při BCM 

 

Zdroj: Kyle et. al.l., 2004 (převzato) 
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4.3 Statistické zpracování a vyhodnocení dat 

K zápisu a vyhodnocení získaných výsledků byl využit program Microsoft Office 

Excel 2007. Prostřednictvím vybraných funkcí z nástroje Popisná statistika, Median, 

Průměr, Minimum, Maximum, Směrodatná odchylka, Standardní chyba průměru, byla 

data vyhodnocena. Vztah mezi sledovanými parametry byl hodnocen korelační analýzou 

a lineární regresí. 

Pro zjištění statistické významnosti naměřených výsledků (p-value, r-value) byl 

použit program GraphPad Prism 6. 
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5. VÝSLEDKY 

Základem práce bylo nalezení vztahů mezi složkami dusíkové bilance a ostatními 

sledovanými parametry. Zhodnotit tak, jakým způsobem bychom mohli zasáhnout 

ke zlepšení negativní dusíkové bilance. V následujících tabulkách jsou shrnuty výsledky 

získané měřením IC, BIA a biochemické laboratorní výsledky. Konkrétně tabulka 

č. 5.4 - 5.7 shrnuje parametry získané pomocí BIA o složení těla, tabulka č. 5.8 a 5.9 se-

skupuje biochemické laboratorní výsledky včetně důležitých koncentrací N a tabulka 

č. 5.10 - 5.15 prezentuje parametry získané IC, to znamená energetický výdej a utilizaci 

jednotlivých substrátů. Tyto výsledky jsme použili v korelační analýze k zjištění vztahů 

s hodnotami vstupů a výstupů spojených s  dusíkovou bilancí. Podrobně se tedy budu 

dále zabývat pouze těmito výsledky.  

Korelační analýza nám poskytla informace o vzájemném vztahu mezi příjmem, 

výdejem a bilancí dusíku a ostatními markery. Za statisticky významné jsou považovány 

korelace s hodnotou p < 0,05. Tyto shrnují tabulky č. 5.19 - 5.23. Pro přehlednost jsou 

významné korelace vyjádřeny grafy (graf č. 5.1 – 5.8). 

5.1 Dusíková bilance 

Tabulka č. 5.16 až 5.18 shrnuje výsledky pro zhodnocení dusíkové bilance. Sledo-

vané parametry byly hodnoceny po obě vyšetření, proto rozdělení na 1. měření a 2. mě-

ření. Pro zohlednění rozdílné doby vyšetření byly provedeny rozdíly hodnot obou vyšet-

ření.  

Denní příjem dusíku (N), [g] byl stanoven na základě podané nutriční podpory. 

Byl rozdělen dle způsobu aplikace výživy na příjem N parenterální (parent.), enterální 

(enteral.) a celkový daný součtem. Jednotlivé hodnoty byly pro vyšší přesnost vztaženy 

na kg hmotnosti pacienta. Příjem dusíku byl vypočítán ze vztahu, kdy 100 g bílkovin od-

povídá přibližně 16 g N. Při 1. měření dosahoval celkový příjem N v průměru 

18,01 ± 5,54 g. d-1 a 0,21 ± 0,11 g.kg-1.d-1 (112,56 ± 34,63 g. d-1 a 1,31 ± 0,69 g.kg-1.d-1 

proteinů). U 2. měření byl celkový příjem N roven 20,78 ± 7,20 g. d-1 
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 a 0,24 ± 0,10 g.kg-1.d-1 (129,89 ± 45,00 g. d-1 a 1,50 ± 0,63 g.kg-1.d-1 proteinů. Tyto příjmy 

se řadí k doporučeným nižším hodnotám.  

Výdej N byl rozdělen na výdej močí, výdej stolicí a celkový. Výdej N močí byl spo-

čítán dle rovnice č. 3.4 viz. kapitola 3.3.2 Dosahoval v průměru hodnot při 1. měření 

25,72 ± 9,73 g. d-1 a u 2. měření 33,12 ± 15,17 g. d-1. Odpad N ve stolici se vypočítal 

podle rovnice č. 3.6 viz. kapitola 3.3.2 a jeho hodnota se u obou měření pohybovala ko-

lem 2,8 g.d-1. Tato hodnota odpovídá normě. Celkový výdej byl roven součtu výdeje mo-

čí a stolicí. V průměru nabýval hodnot při 1. měření 25,72 ± 9,73 g. d-1 a u 2. měření 

33,12 ± 15,17 g. d-1.  

Celkový výdej a příjem byly dosazeny do rovnice č. 3.7 a stanovila se dusíková bi-

lance. Jak vyplývá již z průměrných hodnot, výdej N přesahoval jeho příjem. Proto dusí-

ková bilance dosahovala v 1. měření u 9ti pacientů negativních hodnot a při 2. měření 

se dusíková bilance ještě prohloubila a záporná čísla se vyskytovala u 12ti pacientů. Zvý-

šený výdej N u 2. měření odpovídá současným poznatkům o odpovědi na trauma v hy-

permetabolické fázi. Dochází k aktivaci glukoneogeneze a vyšším nárokům na potřebu 

AMK, získaných mimo jiné myolýzou kosterního svalstva.  

Dále jsme stanovili další ukazatel pro zhodnocení příjmu a výdeje N poměr daný 

jejich podílem. Jestliže se jeho hodnota blíží 1, jsou obě složky v rovnováze tzn. i vyrov-

naná dusíková bilance. V případě hodnot < 1 ukazuje poměr na zvýšené hodnoty výdeje 

a negativní dusíkovou bilanci, naopak při čísle > 1 je příjem vyšší a bilance je pozitivní.  

 

 



 
 

Tabulka 5.1 Klasifikace traumatu 

ISS – Injury Severity Score; skórovací systém pro klasifikaci traumatu  

Pacienti Typ traumatu ISS 

Pacient TM 
Autonehoda, fr. pánve, fr. obou ramének stydkých kostí, fr. báze lební, fr. pravého klíčku, fr. pravého žebra, fr. nosu, fr. dolní 
čelisti, tržné rány 

57 

Pacient KM 
Nekrektomie pahýlu LDK, fr. 1. žebra vpravo, fr.manubria sterni, fr. těla lopatky vlevo, lacerace sleziny s peris-
plen.hematomem, tříštivá fr. femuru, zlomenina hlezna vlevo., tržné rány hlavy a stehna vlevo oboustranná pneumonie 

50 

Pacient NJ 
Autonehoda, traumatická lacerace hrudní aorty, mnohočetné fr. báze lební, vícečetné fr. stěn maxilární sinů, fr. zygomatic-
kého oblouku, kalvy TP v pr., fr. II-X žebra vpravo, plicní kontuze, fr. manubria sterni, kontuze pr. laloku jater, fr. ramínek 
stydké kosti, fr. pravé klíční kosti 

41 

Pacient MJ 
Autohavárie čelní náraz, subarachnoideální krvácení a kontuze mozku frontotemporálně vlevo, fr. báze přední a střední jámy 
lební, seriová fr. 7. - 11 žebra, drobný hemothorax a pneumothorax, těžká kontuze plíce vpravo, drobná kontuze vlevo, fr. 
příčných výběžků obratlů L1-L4 

36 

Pacient KA 
Subdurální krvácení fronto-temporální, fr. horní krycí plotny a L2 obratle, prokrvácené pr. nadlevinky, otevřená rána pravé-
ho hlezna, fr. kolene L a palce L ruky, Hematom m. Ileopsoas 

21 

Pacient ZM 
Traumaticko-hemorhagický šok, lacerace pravého jaterního. laloku s krvácením, hemoperitoneum,lacerace plíce vpravo, he-
mopneumotorax vlevo, hemothorax vpravo, fr. klíčku vlevo, fr. žeber XIX. a V. vpravo, hemihepatektomie, tamponáda, sutura 
bránice, ileostomie 

45 

Pacient UJ 
Chodec sražen kamionem, četné fr. obličejového skeletu, pneumothorax 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 

Pacient BJ Fr. horního konce pažní kosti zavřená, (Den hospitalizace 39) 45 

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

Pacient ŠM Polytrauma, mnohočetné fraktury, Hem-traumatický šok III.stupně 27 

Pacient MP Autonehoda, lacerace sleziny, avulze ledviny vlevo, ruptura bránice 54 

Pacientka 
HK 

Pád z 10 m, pronikající rány v obličeji, fr. obličejového skeletu, tenzní PNO P, fr. L3 s úlomky v páteřním kanálu, st. 
po osteosyntéze L2 a L4-S1, krvácení do oblasti psoátů, hematom v podjaterní krajině, fr. diafýzy femuru vpravo (otevřená), 
lacerace měkkých tkání stehna vpravo, fr. diafýzy femuru vlevo (zavřená), fr. diafýzy femuru L (zavřená) 

27 

Pacient JJ 
Čelní střet OA s kamionem, traumaticko-hemoragický šok, fr. skeletu nosu, spodiny P očnice, více žeber, L2 a L3, diafýzy, he-
moperitoneum 

41 
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Tabulka 5.2 Výsledky měření - Antropometrické hodnoty pacientů 

Vyšetřovaní pacienti Datum narození 
Věk Datum 

1. měření 
Datum 

2. měření 

Hmotnost 
[kg] 

[rok] 1. měření 2. měření Rozdíl 

Pacient TM 16.9.1993 19 25.10.2012 2.11.2012 118,5 81,5 -37,0 

Pacient KM 6.9.1977 34 19.10.2012 25.10.2012 100,5 113,2 12,7 

Pacient NJ 12.1.1971 42 15.3.2013 19.3.2013 101,6 101,6 0,0 

Pacient MJ 25.4.1974 38 23.4.2013 26.4.2013 75,0 85,1 10,1 

Pacient KA 3.12.1937 75 14.5.2013 14.5.2013 101,7 101,7 0,0 

Pacient ZM 13.11.1970 42 24.5.2013 28.5.2013 146,3 148,0 1,7 

Pacient UJ 8.7.1971 42 11.6.2013 14.6.2013 63,6 74,2 10,6 

Pacient BJ 12.10.1982 31 17.10.2013 25.10.2013 79,4 77,8 -1,6 

Pacient ČV 12.7.1997 16 14.11.2013 15.11.2013 77,3 72,6 -4,7 

Pacient ŠM 13.12.1991 21 5.12.2013 6.12.2013 69,0 69,0 0,0 

Pacient MP 25.11.1982 31 16.1.2014 17.1.2014 117,3 117,3 0,0 

Pacientka HK 24.12.1955 60 6.2.2014 7.2.2014 51,6 51,6 0,0 

Pacient JJ 15.3.1950 63 27.2.2014 28.2.2014 118,9 118,9 0,0 

Median 
 

42,0 
  

100,50 85,10 0,00 

Průměr 
 

44,0 
  

93,90 93,27 -0,63 

Std. odchylka 
 

16,5 
  

27,17 26,34 12,13 

Std. chyba prům. 
 

4,90 
  

7,54 7,31 3,37 
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Tabulka 5.3 Výsledky měření - Antropometrické hodnoty pacientů 

Vyšetřovaní pacienti 

Výška 

Pohlaví 
BMI Délka traumatu 

[cm] [kg.m-2] [den] 

1. měření 2. měření 1. měření 2. měření Rozdíl 

Pacient TM 185 m 34,6 23,8 5 13 8 

Pacient KM 185 m 29,4 33,1 3 9 6 

Pacient NJ 180 m 31,4 31,4 5 9 4 

Pacient MJ 171 m 25,6 29,4 6 9 3 

Pacient KA 178 m 32,1 32,1 4 4 0 

Pacient ZM 182 m 44,2 44,7 6 10 4 

Pacient UJ 176 m 20,5 24,0 8 11 3 

Pacient BJ 182 m 24,0 23,5 39 47 8 

Pacient ČV 172 m 26,1 24,5 4 5 1 

Pacient ŠM 175 m 22,5 22,5 7 8 1 

Pacient MP 168 m 41,6 41,6 6 7 1 

Pacientka HK 157 f 20,9 20,9 7 8 1 

Pacient JJ 176 m 38,4 38,4 9 10 1 

Median 176,0 
 

29,40 29,40 6,00 9,00 3,00 

Průměr 175,9 
 

30,10 29,99 8,38 11,54 3,15 

Std. odchylka 7,75 
 

7,82 7,77 9,35 10,91 2,73 

Std. chyba prům. 2,15 
 

2,17 2,15 2,59 3,03 0,76 

BMI –  Body mass index ; index tělesné hmotnosti; [kg.m-2] 
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Tabulka 5. 4 Výsledky měření - Zastoupení vody v těle pacienta – 1. část 

Vyšetřovaní pacienti 

OH TBW ECW 

[l] [l] [l] 

1. měření 2. měření Rozdíl 1. měření 2. měření Rozdíl 1. měření 2. měření Rozdíl 

Pacient TM 18,0 0,2 -17,8 68,6 38,7 -29,9 38,9 17,0 -21,9 

Pacient KM 2,1 27,7 25,6 99,0 75,9 -23,1 37,4 47,1 9,7 

Pacient NJ 9,3 2,5 -6,8 52,9 47,7 -5,2 28,5 22,8 -5,7 

Pacient MJ 5,8 8,1 2,3 48,9 53,9 5,0 23,2 26,8 3,6 

Pacient KA 10,7 10,7 0,0 55,3 55,3 0,0 31,7 31,7 0,0 

Pacient ZM 23,8 28,6 4,8 81,2 90,8 9,6 49,0 55,0 6,0 

Pacient UJ 0,4 5,3 4,9 38,8 39,1 0,3 16,2 20,0 3,8 

Pacient BJ 3,8 6,0 2,2 45,3 42,7 -2,6 21,1 21,6 0,5 

Pacient ČV 9,7 6,8 -2,9 60,6 52,5 -8,1 29,0 24,6 -4,4 

Pacient ŠM 0,8 2,3 1,5 43,6 43,6 0,0 17,9 18,8 0,9 

Pacient MP 14,9 8,2 -6,7 61,3 60,2 -1,1 35,2 30,8 -4,4 

Pacientka HK 1,6 0,5 -1,1 28,9 31,3 2,4 13,5 13,6 0,1 

Pacient JJ 16,9 15,0 -1,9 59,6 60,0 0,4 37,5 36,4 -1,1 

Median 9,30 6,80 3,00 55,30 52,50 0,00 29,00 24,60 0,10 

Průměr 9,07 9,38 3,15 57,23 53,21 -4,02 29,16 28,17 -0,99 

Std. odchylka 7,55 9,30 2,73 18,36 16,20 10,96 10,45 12,05 7,63 

Std. chyba prům. 2,09 2,58 0,76 5,09 4,49 3,04 2,90 3,34 2,11 

OH – Overhydration; převodnění (nadbytek tekutiny v těle); [l] 
TBW – Total body water; celková tělesná voda; [l] 
ECW – Extracellular water; extracelulární tekutina; [l] 
ICW – Intracellular water; Intracelulární tekutina; [l] 
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Tabulka 5.5 Výsledky měření - Zastoupení vody v těle pacienta – 2. část 

Vyšetřovaní pacienti 

ICW E/I 

[l] [l] 

1. měření 2. měření Rozdíl 1. měření 2. měření Rozdíl 

Pacient TM 29,7 21,7 -8,0 1,3 0,8 -0,5 

Pacient KM 61,6 28,8 -32,8 0,6 1,6 1,0 

Pacient NJ 24,4 24,9 0,5 1,2 0,9 -0,3 

Pacient MJ 25,7 27,0 1,3 0,9 1,0 0,1 

Pacient KA 23,6 23,6 0,0 1,3 1,3 0,0 

Pacient ZM 32,1 35,9 3,8 1,5 1,5 0,0 

Pacient UJ 22,6 19,0 -3,6 0,7 1,1 0,4 

Pacient BJ 24,2 21,1 -3,1 0,9 1,0 0,1 

Pacient ČV 31,6 28,0 -3,6 0,9 0,9 0,0 

Pacient ŠM 25,7 24,8 -0,9 0,7 0,8 0,1 

Pacient MP 26,1 29,4 3,3 1,4 1,1 -0,3 

Pacientka HK 15,4 17,7 2,3 0,9 0,8 -0,1 

Pacient JJ 22,0 23,5 1,5 1,1 1,6 0,5 

Median 25,70 24,80 0,00 0,92 1,02 0,00 

Průměr 28,05 25,03 -3,02 1,03 1,10 0,08 

Std. odchylka 10,98 4,88 9,54 0,29 0,31 0,39 

Std. chyba prům. 3,05 1,35 2,65 0,08 0,09 0,11 

ICW – Intracellular water; Intracelulární tekutina; [l] 

E/I – Poměr extracelulární a intracelulární tekutiny; [l] 
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Tabulka 5.6 Výsledky měření - Složení těla pacienta – 1. část 

Vyšetřovaní pacienti 

LTI  FTI  LTM  rel LTM  Fat  

[kg.m-2] [kg.m-2] [kg] [%] [kg] 

1. měření 2. měření 1. měření 2. měření 1. měření 2. měření 1. měření 2. měření 1. měření 2. měření 

Pacient TM 18,3 12,9 11,5 11,1 62,6 44,2 52,9 54,2 29,0 27,9 

Pacient KM NSZV 18,6 NSZV 6,6 NSZV 63,7 NSZV 56,3 NSZV 16,6 

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

Pacient MJ 20,1 21,0 3,7 5,8 58,7 60,7 78,3 71,3 8,0 12,3 

Pacient KA 15,2 15,2 12,8 12,8 48,1 48,1 47,3 47,3 29,8 29,8 

Pacient ZM 19,6 23,1 17,4 13,0 64,9 76,6 44,4 51,7 42,5 31,6 

Pacient UJ 16,5 12,7 4,0 9,6 51,0 39,3 80,2 53,0 9,1 21,9 

Pacient BJ 15,9 13,5 7,1 8,4 52,7 44,6 66,3 57,4 17,3 20,4 

Pacient ČV 25,7 22,3 NSZV NSZV 76,1 66,0 98,5 91,0 NSZV NSZV 

Pacient ŠM 19,2 18,4 3,3 3,6 58,9 56,5 85,4 81,9 7,5 8,1 

Pacient MP 18,4 21,3 18,2 17,7 52,0 60,1 44,3 51,2 37,7 36,7 

Pacientka HK 13,5 16,2 6,6 4,4 33,3 39,9 64,5 77,3 12,0 7,9 

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

Median 17,40 16,20 11,50 10,35 52,35 49,30 58,70 54,20 29,00 24,90 

Průměr 17,56 17,29 10,65 10,59 54,03 53,35 62,08 59,89 24,41 24,38 

Std. odchylka 3,47 3,70 6,04 5,06 11,29 11,46 19,93 15,59 14,08 11,66 

Std. chyba prům. 1,00 1,03 1,82 1,46 3,26 3,18 5,75 4,32 4,24 3,37 

LTI – Lean Tissue Index; index netučné tělesné hmoty; [kg.m-2] 

FTI – Fat Tissue index; index tučné tělesné hmoty; [kg.m-2] 

LTM – Lean Tissue Mass; netučná tělesná hmota; [kg] 
rel LTM – Lean Tissue Mass; netučná tělesná hmota; [%] 

Fat  – Fatt Mass; tělesný tuk [kg] 

NSZV – Nepodařilo se získat výsledky   
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Tabulka 5.7 Výsledky měření - Složení těla pacienta – 2. část 

Vyšetřovaní pacienti 

rel Fat  ATM  BCM  

[%] [kg] [kg] 

1. měření 2. měření 1. měření 2. měření 1. měření 2. měření 

Pacient TM 24,5 34,2 39,5 37,9 36,8 23,5 

Pacient KM NSZV 14,7 NSZV 22,6 NSZV 37,5 

Pacient NJ 31,2 36,3 43,2 50,2 27,8 27,7 

Pacient MJ 10,7 14,4 10,9 16,7 35,5 37,0 

Pacient KA 29,3 29,3 40,5 40,5 27,1 27,1 

Pacient ZM 29,0 21,4 57,8 43,0 38,8 47,2 

Pacient UJ 14,4 29,5 12,4 29,8 29,4 21,0 

Pacient BJ 21,8 26,3 23,6 27,8 30,0 24,2 

Pacient ČV NSZV NSZV NSZV NSZV 47,9 40,7 

Pacient ŠM 10,8 11,8 10,1 11,1 35,2 33,5 

Pacient MP 32,1 31,3 51,3 49,9 30,9 36,8 

Pacientka HK 23,2 15,4 16,3 10,8 18,6 23,3 

Pacient JJ 36,9 35,7 59,7 57,8 22,0 24,8 

Median 24,50 27,80 39,50 33,85 30,45 27,70 

Průměr 23,99 25,03 33,21 33,18 31,67 31,10 

Std. odchylka 8,87 9,07 19,16 15,84 7,84 8,17 

Std. chyba prům. 2,67 2,62 5,78 4,57 2,26 2,27 

rel Fat - Fatt Mass; tělesný tuk [%] 
ATM - Adipose Tissue Mass; hmotnost tukové tkáně; [kg] 
BCM - Body Cell Mass; metabolicky aktivní tělesná hmota; [kg] 

NSZV - Nepodařilo se získat výsledky   
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Tabulka 5.8 Výsledky měření - Laboratorní výsledky biochemie 

Vyšetřovaní pacienti 

S_Urea N2 v S_Urea S_Krea S_Glu 

[mmol.l-1] [mmol.l-1] [mmol.l-1] [mmol.l-1] 

1. měření 2. měření Rozdíl 1. měření 2. měření Rozdíl 1. měření 2. měření Rozdíl 1. měření 2. měření Rozdíl 

Pacient TM 4,50 9,20 4,70 0,75 1,22 0,47 56,00 NSZV 0,00 5,90 6,50 0,60 

Pacient KM 4,00 12,30 8,30 0,63 1,06 0,43 74,00 127,00 53,00 8,50 7,20 -1,30 

Pacient NJ 3,30 7,50 4,20 0,19 1,00 0,81 61,00 87,00 26,00 6,20 6,30 0,10 

Pacient MJ 8,10 14,40 6,30 1,17 0,00 -1,17 83,00 69,00 -14,00 6,80 6,40 -0,40 

Pacient KA 5,00 5,00 0,00 0,72 0,72 0,00 77,00 77,00 0,00 9,50 9,50 0,00 

Pacient ZM 17,80 20,10 2,30 2,09 2,28 0,19 277,00 311,00 34,00 9,40 6,00 -3,40 

Pacient UJ 4,80 4,20 -0,60 0,65 0,88 0,23 50,00 41,00 -9,00 7,30 7,00 -0,30 

Pacient BJ 6,40 5,40 -1,00 0,70 0,26 -0,44 43,00 38,00 -5,00 6,40 6,30 -0,10 

Pacient ČV 4,70 5,00 0,30 1,15 0,91 -0,24 64,00 52,00 -12,00 6,10 6,30 0,20 

Pacient ŠM 8,00 7,80 -0,20 1,44 1,40 -0,04 63,00 56,00 -7,00 6,00 8,00 2,00 

Pacient MP 14,20 19,80 5,60 3,41 5,52 2,11 354,00 367,00 13,00 7,80 7,00 -0,80 

Pacientka HK 7,60 13,10 5,50 2,08 1,84 -0,24 36,00 35,00 -1,00 7,90 6,60 -1,30 

Pacient JJ 8,00 7,10 -0,90 1,49 0,96 -0,53 92,00 94,00 2,00 7,50 9,20 1,70 

Median 6,40 7,80 2,30 1,15 1,00 0,00 64,00 73,00 -0,50 7,30 6,60 -0,10 

Průměr 7,42 10,07 2,65 1,27 1,39 0,12 102,31 112,83 6,67 7,33 7,10 -0,23 

Std. odchylka 4,22 5,46 3,24 0,86 1,37 0,78 97,17 109,56 20,84 1,25 1,13 1,37 

Std. chyba prům. 1,17 1,51 0,90 0,24 0,38 0,22 26,95 31,63 6,02 0,35 0,31 0,38 

S_Urea – hladina močoviny v séru; [mmol.l-1] 
N v S_Urea – hladina dusíku z močoviny v séru; [mmol.l-1] 

S_Krea – hladina kreatininu v séru; [mmol.l-1] 

S_Glu – hladina glukózy v séru; [mmol.l-1] 

NSZV - Nepodařilo se získat výsledky 
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Tabulka 5.9 Výsledky měření - Laboratorní výsledky biochemie 

Vyšetřovaní pacienti 

U_Urea N v U_Urea U_Krea 

[mmol.l-1] [mmol.l-1] [mmol.l-1] 

1. měření 2. měření Rozdíl 1. měření 2. měření Rozdíl 1. měření 2. měření Rozdíl 

Pacient TM 67,00 394,00 327,00 11,17 52,29 41,12 2,70 9,10 6,40 

Pacient KM 126,00 275,00 149,00 19,96 23,75 3,79 7,40 8,20 0,80 

Pacient NJ 158,00 284,00 126,00 9,05 37,98 28,93 11,90 5,90 -6,00 

Pacient MJ 154,00 538,00 384,00 22,25 0,00 -22,25 2,80 7,40 4,60 

Pacient KA 125,00 125,00 0,00 18,12 18,12 0,00 5,50 5,50 0,00 

Pacient ZM 234,00 281,00 47,00 27,48 31,82 4,34 10,00 7,80 -2,20 

Pacient UJ 136,00 153,00 17,00 18,51 32,13 13,62 3,10 3,20 0,10 

Pacient BJ 690,00 449,00 -241,00 75,35 22,03 -53,32 11,00 8,90 -2,10 

Pacient ČV 123,00 79,00 -44,00 30,09 14,31 -15,78 4,30 2,40 -1,90 

Pacient ŠM 233,00 151,00 -82,00 41,96 27,19 -14,77 4,30 NSZV 0,00 

Pacient MP 61,00 79,00 18,00 14,64 22,00 7,36 2,40 NSZV  0,00 

Pacientka HK 302,00 234,00 -68,00 82,80 32,94 -49,86 1,20 1,30 0,10 

Pacient JJ 268,00 208,00 -60,00 49,98 28,27 -21,71 5,90 4,50 -1,40 

Median 154,00 234,00 17,00 22,25 27,19 0,00 4,30 5,90 0,00 

Průměr 205,92 250,00 44,08 32,41 26,37 -6,04 5,58 5,84 -0,12 

Std. odchylka 163,03 141,82 169,56 23,77 12,49 27,52 3,50 2,70 3,07 

Std. chyba prům. 45,22 39,33 47,03 6,59 3,46 7,63 0,97 0,82 0,85 

U_Urea - hladina močoviny v moči; [mmol.l-1] 

N v U_Urea - hladina dusíku z močoviny v moči; [mmol.l-1] 
U_Krea - hladina kreatininu v moči; [mmol.l-1] 

NSZV - Nepodařilo se získat výsledky 
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Tabulka 5.10 Výsledky měření – Nepřímá kalorimetrie – 1. část 

Vyšetřovaní pacienti 

VO2 -Vmax VCO2 -Vmax NRQ-vypočítaný 

[l.min-1] [l.min-1] [-] 

1. měření 2. měření Rozdíl 1. měření 2. měření Rozdíl 1. měření 2. měření Rozdíl 

Pacient TM 0,293 0,389 0,10 0,244 0,290 0,05 0,839 0,574 -0,27 

Pacient KM 0,249 0,366 0,12 0,180 0,257 0,08 0,697 0,657 -0,04 

Pacient NJ 0,374 0,380 0,01 0,243 0,248 0,01 0,628 0,553 -0,08 

Pacient MJ 0,297 0,267 -0,03 0,221 0,225 0,00 0,680 0,933 0,25 

Pacient KA 0,225 0,225 0,00 0,166 0,166 0,00 0,699 0,699 0,00 

Pacient ZM 0,321 0,328 0,01 0,222 0,249 0,03 0,613 0,726 0,11 

Pacient UJ 0,306 0,281 -0,03 0,209 0,205 0,00 0,528 0,681 0,15 

Pacient BJ 0,379 0,695 0,32 0,403 0,470 0,07 1,159 0,653 -0,51 

Pacient ČV 0,220 0,418 0,20 0,168 0,277 0,11 0,728 0,629 -0,10 

Pacient ŠM 0,449 0,412 -0,04 0,311 0,308 0,00 0,611 0,696 0,09 

Pacient MP 0,409 0,419 0,01 0,278 0,285 0,01 0,650 0,633 -0,02 

Pacientka HK 0,396 0,321 -0,08 0,285 0,245 -0,04 0,682 0,724 0,04 

Pacient JJ 0,381 0,360 -0,02 0,232 0,258 0,03 0,490 0,662 0,17 

Median 0,35 0,36 0,01 0,23 0,25 0,01 0,68 0,66 0,00 

Průměr 0,33 0,37 0,04 0,24 0,27 0,02 0,69 0,68 -0,01 

Std. odchylka 0,08 0,12 0,11 0,07 0,07 0,04 0,17 0,09 0,20 

Std. chyba prům. 0,02 0,03 0,03 0,02 0,02 0,01 0,05 0,03 0,06 

VO2 – měrný objem (spotřeba) kyslíku; [l·den-1] 

VCO2 – měrný objem (produkce) oxidu uhličitého; [l·den-1] 

NRQ – non-protein Respiratory Quotient; nebílkovinný respirační koeficient; [-] 
EE-IC –  energy expenditure; energetický výdej stanovený indirektní kalorimetrií; [kcal·den-1] 
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Tabulka 5.11 Výsledky měření – Nepřímá kalorimetrie – 2. část 

Vyšetřovaní pacienti 

EE-IC EE-IC EE-HB  

[kcal.den-1] [kJ.den-1] [kcal.den-1] 

1. měření 1. měření Rozdíl 1. měření 2. měření Rozdíl 1. měření 2. měření Rozdíl 

Pacient TM 2014,00 2014,00 513,34 8359,69 10472,51 2112,82 2493,00 1984,00 -509,00 

Pacient KM 1658,88 1658,88 765,12 6884,34 10059,87 3175,53 2137,11 2311,00 173,89 

Pacient NJ 2491,00 2491,00 4,00 10329,00 10337,29 8,29 2080,00 2080,00 0,00 

Pacient MJ 1953,00 1953,00 -156,00 8105,86 7329,96 -775,90 1692,00 1824,00 132,00 

Pacient KA 1489,00 1489,00 0,00 6188,14 6188,14 0,00 1849,00 1849,00 0,00 

Pacient ZM 2110,86 2110,86 80,57 8760,05 9094,43 334,38 2697,72 2697,72 0,00 

Pacient UJ 2002,00 2002,00 -162,00 8290,85 7708,95 -581,90 1544,00 1690,00 146,00 

Pacient BJ 2736,65 2736,65 1893,15 11357,10 19213,68 7856,58 1865,81 1843,81 -22,00 

Pacient ČV 1467,41 1467,41 1307,56 6089,77 11516,12 5426,35 1881,74 1817,11 -64,63 

Pacient ŠM 2951,40 2951,40 -234,25 12248,30 11276,19 -972,11 1748,74 1748,74 0,00 

Pacient MP 2719,49 2719,49 53,64 11285,90 11508,50 222,60 2310,17 2310,17 0,00 

Pacientka HK 2627,08 2627,08 -490,50 10902,36 8866,79 -2035,57 1158,51 1158,51 0,00 

Pacient JJ 2488,74 2488,74 -111,32 10328,27 9866,31 -461,96 2155,40 2155,40 0,00 

Median 2110,86 2110,86 4,00 8760,05 10059,87 8,29 1881,74 1849,00 0,00 

Průměr 2208,42 2208,42 266,41 9163,82 10264,52 1100,70 1970,25 1959,19 -11,06 

Std. odchylka 495,80 495,80 682,39 2056,60 3156,42 2833,92 407,51 372,81 166,12 

Std. chyba prům. 137,51 137,51 189,26 570,40 875,43 785,99 113,02 103,40 46,07 

EE-IC –  energy expenditure; energetický výdej stanovený indirektní kalorimetrií; [kcal·den-1] 
EE-HB – energy expenditure; energetický výdej stanovený výpočtem dle Harris-Bennedictovyrovnice; [kcal·den-1] 
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Tabulka 5.12 Výsledky měření -  Nepřímá kalorimetrie – 3. část 

Vyšetřovaní pacienti 

EE EE/kg EE/BSA 

[%] [kcal.kg-1.den-1] [kcal·kg-1·m2·den-1] 

1. měření 1. měření Rozdíl 1. měření 2. měření Rozdíl 1. měření 2. měření Rozdíl 

Pacient TM 80,80 127,18 46,38 17,00 30,96 13,96 837,04 1229,40 392,36 

Pacient KM 77,62 104,86 27,24 16,51 21,41 4,90 739,31 1027,05 287,74 

Pacient NJ 363,67 3747,26 3383,59 24,45 24,47 0,02 1128,00 1130,00 2,00 

Pacient MJ 299,16 84,62 -214,54 NSZV 20,76 0,00 1047,00 898,24 -148,76 

Pacient KA 80,93 80,93 0,00 14,66 14,66 0,00 682,74 682,74 0,00 

Pacient ZM 78,25 78,25 0,00 14,43 14,81 0,38 811,54 838,39 26,85 

Pacient UJ 129,39 109,93 -19,46 31,41 25,03 -6,38 1121,29 976,48 -144,81 

Pacient BJ 146,67 251,10 104,43 34,47 59,51 25,04 1364,20 2327,97 963,77 

Pacient ČV 77,98 152,71 74,73 18,98 38,22 19,24 770,82 1497,05 726,23 

Pacient ŠM 168,77 155,38 -13,39 42,77 39,38 -3,39 1606,75 1479,23 -127,52 

Pacient MP 117,72 120,04 2,32 23,18 23,64 0,46 1217,08 1241,09 24,01 

Pacientka HK 226,76 184,42 -42,34 50,91 41,41 -9,50 1750,66 1423,80 -326,86 

Pacient JJ 115,47 110,30 -5,17 20,93 20,00 -0,93 1070,69 1022,80 -47,89 

Median 117,72 120,04 0,00 22,06 24,47 0,02 1070,69 1130,00 2,00 

Průměr 151,01 408,23 257,21 25,81 28,79 3,37 1088,24 1213,40 125,16 

Std. odchylka 92,17 1004,39 942,36 11,76 12,78 10,05 333,13 417,77 371,84 

Std. chyba prům. 25,56 278,57 261,36 3,39 3,54 2,79 92,39 115,87 103,13 

EE [%] -  energy expenditure; energetický výdej; [%] 

EE/kg -  energetický výdej vztažený na 1 kg tělesné hmotnosti; [kcal. kg-1.den-1] 

EE/BSA - energetický výdej vztažený na povrch těla; [kcal·kg-1·m2·den-1] 
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Tabulka 5.13 Výsledky měření - Utilizace jednotlivých substrátů – 1. část 

Vyšetřovaní pacienti 

Utilizace sacharidů Utilizace sacharidů Utilizace sacharidů 

[g.den-1] [kcal.den-1] [%] 

1. měření 1. měření Rozdíl 1. měření 2. měření Rozdíl 1. měření 2. měření Rozdíl 

Pacient TM 176,00 63,00 -113,00 734,00 108,00 -626,00 37,00 4,30 -32,70 

Pacient KM 7,75 63,00 55,25 13,32 108,00 94,68 0,80 5,00 4,20 

Pacient NJ 133,50 180,00 46,50 229,61 310,00 80,39 9,21 12,00 2,79 

Pacient MJ 15,20 106,59 91,39 26,20 445,55 419,35 1,30 25,04 23,74 

Pacient KA 2,70 2,70 0,00 4,80 4,80 0,00 0,23 0,23 0,00 

Pacient ZM 89,59 24,18 -65,41 154,10 101,07 -53,03 7,29 4,63 -2,66 

Pacient UJ 146,00 19,60 -126,40 251,00 33,70 -217,30 12,50 1,81 -10,69 

Pacient BJ 735,49 162,26 -573,23 3074,34 279,08 -2795,26 112,10 6,02 -106,08 

Pacient ČV 17,37 134,63 117,26 72,60 231,57 158,97 4,97 8,33 3,36 

Pacient ŠM 124,78 4,96 -119,82 214,63 8,53 -206,10 7,26 0,31 -6,95 

Pacient MP 96,04 114,30 18,26 165,20 196,59 31,39 6,06 7,08 1,02 

Pacientka HK 32,33 19,54 -12,79 55,61 81,69 26,08 2,11 3,84 1,73 

Pacient JJ 264,27 48,24 -216,03 454,55 82,98 -371,57 18,23 3,48 -14,75 

Median 96,04 63,00 -12,79 165,20 108,00 0,00 7,26 4,63 0,00 

Průměr 141,62 72,54 -69,08 419,23 153,20 -266,03 16,85 6,31 -10,54 

Std. odchylka 194,65 60,91 179,91 823,32 131,66 802,81 30,26 6,48 31,45 

Std. chyba prům. 53,99 16,89 49,90 228,35 36,52 222,66 8,39 1,80 8,72 
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Tabulka 5.14 Výsledky měření - Utilizace jednotlivých substrátů – 2. část 

Vyšetřovaní pacienti 

Utilizace lipidů Utilizace lipidů Utilizace lipidů 

[g.den-1] [kcal.den-1] [%] 

1. měření 1. měření Rozdíl 1. měření 2. měření Rozdíl 1. měření 2. měření Rozdíl 

Pacient TM 86,00 62,00 -24,00 818,00 585,00 -233,00 41,00 23,14 -17,86 

Pacient KM 135,91 172,00 36,09 1285,74 1626,00 340,26 77,38 67,00 -10,38 

Pacient NJ 208,95 130,00 -78,95 1976,67 1230,00 -746,67 79,29 49,00 -30,29 

Pacient MJ 104,70 19,34 -85,36 990,60 182,93 -807,67 50,60 10,28 -40,32 

Pacient KA 104,50 104,50 0,00 988,70 988,70 0,00 66,00 66,00 0,00 

Pacient ZM 119,34 132,97 13,63 1128,97 1257,93 128,96 53,38 57,67 4,29 

Pacient UJ 86,00 121,40 35,40 817,00 1148,14 331,14 41,00 61,70 20,70 

Pacient BJ -108,05 391,18 499,23 -1022,00 3701,00 4723,00 -37,27 79,80 117,07 

Pacient ČV 83,19 216,82 133,63 786,95 2051,09 1264,14 53,86 73,79 19,93 

Pacient ŠM 164,22 161,19 -3,03 1553,50 1524,90 -28,60 52,54 56,01 3,47 

Pacient MP 218,65 196,16 -22,49 2068,43 1855,72 -212,71 75,93 66,80 -9,13 

Pacientka HK 192,59 117,83 -74,76 1821,95 1114,65 -707,30 69,23 52,39 -16,84 

Pacient JJ 117,97 152,14 34,17 1116,04 1439,22 323,18 44,76 60,43 15,67 

Median 117,97 132,97 0,00 1116,04 1257,93 0,00 53,38 60,43 0,00 

Průměr 116,46 152,12 35,66 1102,35 1438,87 336,52 51,36 55,69 4,33 

Std. odchylka 82,21 88,86 151,29 777,48 840,80 1431,48 29,89 19,38 38,62 

Std. chyba prům. 22,80 24,64 41,96 215,63 233,20 397,02 8,29 5,37 10,71 

 
  



 
 

57 

 

Tabulka 5.15 Výsledky měření - Utilizace jednotlivých substrátů – 3. část 

Vyšetřovaní pacienti 

Utilizace proteinů Utilizace proteinů Utilizace proteinů 

[g.den-1] [kcal.den-1] [%] 

1. měření 1. měření Rozdíl 1. měření 2. měření Rozdíl 1. měření 2. měření Rozdíl 

Pacient TM 105,00 425,00 320,00 455,00 1835,00 1380,00 23,00 73,00 50,00 

Pacient KM 83,94 161,00 77,06 362,60 694,00 331,40 21,82 29,00 7,18 

Pacient NJ 66,36 221,00 154,64 286,68 956,00 669,32 11,50 38,00 26,50 

Pacient MJ 217,70 266,39 48,69 940,20 1150,78 210,58 48,00 64,68 16,68 

Pacient KA 115,80 115,80 0,00 500,20 500,20 0,00 33,50 33,50 0,00 

Pacient ZM 192,54 190,00 -2,54 831,78 822,00 -9,78 39,33 37,69 -1,64 

Pacient UJ 216,00 157,21 -58,79 934,00 679,16 -254,84 47,00 36,49 -10,51 

Pacient BJ 159,79 152,25 -7,54 690,28 657,72 -32,56 25,17 14,18 -10,99 

Pacient ČV 139,23 115,04 -24,19 601,49 496,98 -104,51 41,17 17,88 -23,29 

Pacient ŠM 275,20 275,20 0,00 1188,87 1188,87 0,00 40,21 43,67 3,46 

Pacient MP 113,52 167,99 54,47 490,41 725,70 235,29 18,00 26,12 8,12 

Pacientka HK 174,57 215,57 41,00 754,13 931,27 177,14 28,66 43,77 15,11 

Pacient JJ 213,65 198,98 -14,67 922,95 859,59 -63,36 37,01 36,09 -0,92 

Median 159,79 190,00 0,00 690,28 822,00 0,00 33,50 36,49 3,46 

Průměr 159,48 204,73 45,24 689,12 884,41 195,28 31,87 38,01 6,13 

Std. odchylka 61,92 82,74 98,73 267,44 357,28 426,08 11,45 16,39 18,54 

Std. chyba prům. 17,17 22,95 27,38 74,17 99,09 118,17 3,17 4,55 5,14 
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Tabulka 5.16 Výsledky měření - Dusíkatá bilance – 1. část 

Vyšetřovaní pacienti 

Příjem N (Parent.) Příjem N (Parent.) Příjem N (Enteral.) Příjem N (Enteral.) 

[g.den-1] [g.kg-1.den-1] [g.den-1] [g.kg-1.den-1] 

1. měření 2. měření Rozdíl 1. měření 2. měření Rozdíl 1. měření 2. měření Rozdíl 1. měření 2. měření Rozdíl 

Pacient TM 15,36 15,36 0,00 0,13 0,19 0,06 0,48 6,34 5,86 0,00 0,08 0,08 

Pacient KM 15,36 15,20 -0,16 0,15 0,13 -0,02 7,68 6,84 -0,84 0,08 0,06 -0,02 

Pacient NJ 11,52 23,42 11,90 0,11 0,23 0,12 3,07 0,00 -3,07 0,03 0,00 -0,03 

Pacient MJ 0,00 16,13 16,13 0,00 0,19 0,19 9,60 9,60 0,00 0,13 0,11 -0,02 

Pacient KA 14,75 26,66 11,91 0,15 0,26 0,11 0,00 6,14 6,14 0,00 0,06 0,06 

Pacient ZM 13,27 14,75 1,48 0,09 0,10 0,01 0,32 4,61 4,29 0,00 0,03 0,03 

Pacient UJ 14,16 0,00 -14,16 0,22 0,00 -0,22 12,29 25,92 13,63 0,19 0,35 0,16 

Pacient BJ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25,27 0,48 -24,79 0,32 0,01 -0,31 

Pacient ČV 16,90 16,59 -0,31 0,22 0,23 0,01 6,32 0,00 -6,32 0,08 0,00 -0,08 

Pacient ŠM 10,47 18,82 8,35 0,15 0,27 0,12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Pacient MP 14,08 13,18 -0,90 0,12 0,11 -0,01 5,26 10,68 5,42 0,04 0,09 0,05 

Pacientka HK 11,28 3,29 -7,99 0,22 0,06 -0,16 10,45 17,82 7,37 0,20 0,35 0,15 

Pacient JJ 16,20 18,85 2,65 0,14 0,16 0,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Median 14,08 15,36 0,00 0,14 0,16 0,01 5,26 6,14 0,00 0,04 0,06 0,00 

Průměr 11,80 14,02 2,22 0,13 0,15 0,02 6,21 6,77 0,55 0,08 0,09 0,00 

Std. odchylka 5,36 7,93 8,28 0,07 0,09 0,11 6,94 7,58 9,33 0,10 0,12 0,12 

Std. chyba prům. 1,55 2,29 2,30 0,02 0,03 0,03 2,00 2,19 2,59 0,03 0,03 0,03 
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Tabulka 5.17 Výsledky měření - Dusíkatá bilance – 2. část 

Vyšetřovaní pacienti 

Příjem N celkový 

(Parent. + Enteral.) 

Příjem N celkový 

(Parent. + Enteral.) 

N bilance 

(příjem - výdej) 

Poměr N 

(příjem/výdej) 

[g.den-1] [g.kg-1.den-1] [g.den-1] [g.den-1] 

1. měření 2. měření Rozdíl 1. měření 2. měření Rozdíl 1. měření 2. měření Rozdíl 1. měření 2. měření Rozdíl 

Pacient TM 15,84 21,70 5,86 0,13 0,27 0,14 -1,02 -45,20 -44,18 0,94 0,32 -0,62 

Pacient KM 23,04 22,04 -1,00 0,23 0,19 -0,04 9,61 -3,66 -13,27 1,72 0,86 -0,86 

Pacient NJ 14,59 23,42 8,83 0,14 0,23 0,09 3,99 -11,98 -15,97 1,38 0,66 -0,72 

Pacient MJ 9,60 25,73 16,13 0,13 0,30 0,17 -27,78 -21,00 6,78 0,26 0,55 0,29 

Pacient KA 14,75 32,80 18,05 0,15 0,32 0,17 -3,78 -9,78 -6,00 0,80 0,77 -0,03 

Pacient ZM 13,59 19,36 5,77 0,09 0,13 0,04 -17,22 -11,09 6,13 0,44 0,64 0,20 

Pacient UJ 26,45 25,92 -0,53 0,42 0,35 -0,07 -8,13 -1,23 6,90 0,76 0,95 0,19 

Pacient BJ 25,27 0,48 -24,79 0,32 0,01 -0,31 -0,30 -16,93 -16,63 0,99 0,03 -0,96 

Pacient ČV 23,22 16,59 -6,63 0,30 0,23 -0,07 0,94 -1,82 -2,76 1,04 0,90 -0,14 

Pacient ŠM 10,47 18,82 8,35 0,15 0,27 0,12 -33,56 -25,21 8,35 0,24 0,43 0,19 

Pacient MP 19,34 23,86 4,52 0,16 0,20 0,04 1,18 -3,02 -4,20 1,06 0,89 -0,17 

Pacientka HK 21,73 21,11 -0,62 0,42 0,41 -0,01 -6,20 -13,38 -7,18 0,78 0,61 -0,17 

Pacient JJ 16,20 18,85 2,65 0,14 0,16 0,02 -17,98 -12,99 4,99 0,47 0,59 0,12 

Median 16,20 21,70 4,52 0,15 0,23 0,04 -3,78 -11,09 -2,76 0,80 0,64 -0,14 

Průměr 18,01 20,78 2,78 0,21 0,24 0,02 -7,71 -12,34 -4,62 0,84 0,63 -0,21 

Std. odchylka 5,33 7,20 10,85 0,11 0,10 0,13 12,33 12,02 14,27 0,41 0,26 0,44 

Std. chyba prům. 1,54 2,08 3,01 0,03 0,03 0,04 3,56 3,47 3,96 0,12 0,07 0,12 
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Tabulka 5.18 Výsledky měření - Dusíkatá bilance – 3. část 

Vyšetřovaní pacienti 

Výdej N močí Výdej N stolicí 
Celkový výdej N  

(moč + stolice) 

N v TBW 

(v celkové tělesné vodě) 

[g.den-1] [g.den-1] [g.den-1] [g.den-1] 

1. měření 2. měření Rozdíl 1. měření 2. měření Rozdíl 1. měření 2. měření Rozdíl 1. měření 2. měření Rozdíl 

Pacient TM 13,30 64,45 51,15 3,56 2,45 -1,11 16,86 66,90 50,04 52,57 14,21 -38,36 

Pacient KM 10,41 22,30 11,89 3,02 3,40 0,38 13,43 25,70 12,27 62,80 76,51 13,71 

Pacient NJ 7,55 32,35 24,80 3,05 3,05 0,00 10,60 35,40 24,80 12,49 30,23 17,74 

Pacient MJ 35,13 44,18 9,05 2,25 2,55 0,30 37,38 46,73 9,35 42,33 69,52 27,19 

Pacient KA 15,48 39,53 24,05 3,05 3,05 0,00 18,53 42,58 24,05 33,66 33,66 0,00 

Pacient ZM 26,42 26,01 -0,41 4,39 4,44 0,05 30,81 30,45 -0,36 151,45 189,75 38,30 

Pacient UJ 32,67 24,92 -7,75 1,91 2,23 0,32 34,58 27,15 -7,43 31,37 26,05 -5,32 

Pacient BJ 23,19 15,08 -8,11 2,38 2,33 -0,05 25,57 17,41 -8,16 -20,80 -13,05 7,75 

Pacient ČV 19,96 16,23 -3,73 2,32 2,18 -0,14 22,28 18,41 -3,87 60,48 47,64 -12,84 

Pacient ŠM 41,96 41,96 0,00 2,07 2,07 0,00 44,03 44,03 0,00 29,25 50,80 21,55 

Pacient MP 14,64 23,36 8,72 3,52 3,52 0,00 18,16 26,88 8,72 210,15 330,35 120,20 

Pacientka HK 26,38 32,94 6,56 1,55 1,55 0,00 27,93 34,49 6,56 -2,40 44,35 46,75 

Pacient JJ 30,61 28,27 -2,34 3,57 3,57 0,00 34,18 31,84 -2,34 51,57 44,91 -6,66 

Median 23,19 28,27 6,56 3,02 2,55 0,00 25,57 31,84 6,56 42,33 44,91 13,71 

Průměr 22,90 30,32 7,42 2,82 2,80 -0,02 25,72 33,12 7,40 54,99 72,69 17,69 

Std. odchylka 10,03 15,24 18,63 0,78 0,76 0,36 9,73 15,17 18,42 59,59 87,30 38,20 

Std. chyba prům. 2,90 4,40 5,17 0,23 0,22 0,10 2,81 4,38 5,11 17,20 25,20 10,59 

 

  



 
 

Tabulka 5.19 Přehled korelací N se sledovanými parametry 

  

N2 bilance 
Sledované para-

metry 
1. měření Sledované para-

metry 
2. měření 

p-value r-value p-value r- value 

Příjem N 
(Parent.) 

[g.d-1] 

rel Fat [%] 0,046 0,64 
Př. N (Parent.) 
[g.kg-1.d-1] 

3,16.10-4 0,86 

Př. N (Parent.) 
[g.kg-1.d-1] 

0,017 0,67 
Př. N (Enteral.) 
[g.d-1] 

3,32.10-5 -0,91 

EE [%] 0,010 -0,71 
Př. N (Enteral.) 
[g.kg-1.d-1] 

1,19.10-5 -0,93 

EE/kg [kcal.kg-1]. 0,014 -0,71 
Př. N celk.  
(Parent. + Enteral.) 
[g.kg-1.d-1] 

0,031 -0,62 

Příjem N 

(Parent.) 
[g.kg.-1d-1] 

Př. N (Parent.)[g.d-1] 0,017 0,67 
Př. N (Parent.) 
[g.d-1] 

3,16.10-4 0,86 

   
Př. N (Enteral.) 
[g.d-1] 

1,06.10-3 -0,82 

   
Př. N (Enteral.) 
[g.kg-1.d-1] 

0,048 -0,56 

Příjem N 
(Enteral.) 

[g.d-1] 

U_UREA [mmol.l-1] 8,81. 10-3 0,69 
Př. N (Parent.) 
 [g.d-1] 

3,32.10-5 -0,91 

délka traumatu [d] 1,43. 10-3 0,79 
Př. N (Parent.)  
[g.kg-1.d-1] 

1,06.10-3 -0,82 

Př. N (Enteral.) 
[g.kg-1.d-1] 

2,70.10-8 0,97 
Př. N (Enteral.) 
[g.kg-1.d-1] 

1,13.10-6 0,96 

Př. N celk.  
(Parent. + Enteral.) 
[g.d-1] 

0,017 0,65 
Př. N celk.  
(Parent. + Enteral.) 
[g.d-1] 

0,020 0,66 

Př. N celk. 
(Parent. + Enteral.) 
[g.kg-1.d-1] 

0,012 0,67 
Př. N celk.  
(Parent. + Enteral.) 
[g.kg-1.d-1] 

0,011 0,70 

RQ-Vmax 6,12.10-3 0,71 
   

NRQ 0,015 0,66 
   

Ut. sach. [g.d-1] 0,021 0,63 
   

Ut. sach. [kcal.d-1] 7,15.10-3 0,70 
   

Ut. sach.[%] 0,010 0,68 
   

Ut. lip. [g.d-1] 0,017 -0,65 
   

Ut. lip. [kcal.d-1] 0,017 -0,65 
   

Ut. lip. [%] 0,010 -0,68 
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Tabulka 5.20 Přehled korelací N se sledovanými parametry 

N2 bilance 
Sledované 
parametry 

1. měření Sledované para-
metry 

2. měření 

p-value r-value p-value r-value 

Příjem N2 

(Enteral.) 
[g.kg-1.d-1] 

Váha [kg] 0,020 -0,63 E/I Class 0,020 -0,64 

BMI [kg.m-2] 0,019 -0,64 
Př. N (Parent.)  
[g.d-1] 

1,19.10-5 -0,93 

OH [l] 0,032 -0,60 
Př. N (Parent.)  
[g.kg-1.d-1] 

0,048 -0,56 

ECW [l] 0,019 -0,64 
Př. N (Enteral.) 
[g.d-1] 

1,13.10-6 0,96 

FTI Class 0,044 -0,62 
Př. N celk.  
(Parent. + Enteral.) 
[g.kg-1.d-1] 

3,99.10-3 0,74 

U_UREA [mmol.l-1] 0,012 0,67 
   

Výdej N močí [g.d-1] 0,031 0,60 
   

Délka traumatu [d] 5,91.10-3 0,72 
   

Př. N2(Enteral.)[g.d-1] 2,70.10-8 0,97 
   

Př. N celk.  
(Parent. + Enteral.) 
 [g.d-1] 

0,016 0,65 
   

Př. N celk.  
(Parent. + Enteral.) 
[g.kg-1.d-1] 

1,59.10-3 0,78 
   

Výdej N stolicí[g.d-1] 0,020 -0,63 
   

RQ-Vmax 0,019 0,64 
   

NRQ 0,045 0,56 
   

EE-HB [kcal.d-1]. 0,045 -0,58 
   

Ut. sach. [kcal.d-1] 0,025 0,62 
   

Ut. sach. [%] 0,032 0,59 
   

Ut. lip. [g.d-1] 0,039 -0,58 
   

Ut. lip. [kcal.d-1] 0,038 -0,58 
   

Ut. lip. [%] 0,022 -0,63 
   

Příjem N 
celkový 

(Parent. + 
Enteral.) 

[g.d-1] 

Př. N (Enteral.)  
[g.d-1] 

0,017 0,65 délka traumatu [d] 1,69.10
-3

 -0,78 

Př. N (Enteral.) 
[g.kg-1.d-1] 

0,016 0,65 
Př. N (Enteral.) 
[g.d-1] 

0,020 0,66 

Př. N celk.  
(Parent. + Enteral.) 
[g.kg-1.d-1] 

5,13.10-4 0,83 
Př. N celk.  
(Parent. + Enteral.) 
[g.kg-1.d-1] 

3,42.10
-3

 0,75 

N bilance 7,70.10-3 0,70 Poměr N [g.d-1] 0,010 0,69 

Poměr N 6,12.10-3 0,71 Celkový výdej N 0,017 0,65 

   
VO2 [l.min-1]-Vmax 4,01.10

-3
 -0,74 

   
VCO2 [l.min-1]-Vmax 4,79.10

-3
 -0,73 

   
EE-IC [kcal.d-1]. 3,52.10

-3
 -0,74 

   
EE-IC [kJ.d-1] 3,45.10

-3
 -0,75 

   
EE/kg [kcal.kg-1] 0,016 -0,65 

   
EE/BSA [kcal.m-2] 6,57.10

-3
 -0,71 

   
Ut. lip.[g.d-1] 1,11.10

-3
 -0,80 

   
Ut. lip.[kcal.d-1] 1,13.10

-3
 -0,80 
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Tabulka 5.21 Přehled korelací N se sledovanými parametry 

N2 bilance 
Sledované 
parametry 

1. měření Sledované para-
metry 

2. měření 

p-value r-value p-value r- value 

Příjem N 
celkový 

(Parent. + 
Enteral.) 

[g.kg-1.d-1] 

Váha [kg] 4,20.10-3 -0,74 Výška [cm] 0,035 -0,59 

BMI [kg.m-2] 6,94.10-3 -0,71 délka traumatu [d] 0,036 -0,58 

OH [l] 0,016 -0,65 Př. N (Parent.)[g.d-1] 0,031 -0,62 

ECW [l] 0,010 -0,68 
Př. N (Enteral.) 
[g.d-1] 

0,011 0,70 

E/I 0,036 -0,59 
Př. N (Enteral.) 
[g.kg-1.d-1] 

3,99.10
-3

 0,74 

FTI Class 0,016 -0,70 
Př. N celk. 
 (Parent. + Enteral.) 
[g.d-1] 

3,42.10
-3

 0,75 

Př. N (Enteral.)[g.d-1] 0,012 0,67 
Celkový výdej N  
[g.d-1] 

0,048 0,56 

Př. N (Enteral.) 
[g.kg-1.d-1] 

1,59.10-3 0,78 VO2 [l.min-1] 0,038 -0,58 

Př. N celk.  
(Parent. + Enteral.) 
[g.d-1] 

5,13.10-4 0,83 EE-IC [kcal.d-1] 0,036 -0,59 

Výdej N stolicí [g.d-1] 4,20.10-3 -0,74 EE-IC [kJ.d-1]. 0,036 -0,59 

EE-HB (kcal.d-1). 6,31.10-3 -0,71 EE-HB [kcal.d-1] 0,045 -0,56 

EE/kg (kcal.kg-1) 6,31.10-3 0,60 Ut. lip. [g.d-1] 0,015 -0,66 

N bilance 
(příjem - 

výdej) 
[g.d-1] 

Př. N celk.  
(Parent. + Enteral.) 
[g.d-1] 

7,70.10-3 0,70 OH Class 0,031 0,60 

Poměr N 5,10.10-7 0,95 N v moči 2,48.10
-3

 -0,76 

Výdej N močí 4,33.10-5 -0,89 Výdej N močí 1,33.10
-6

 -0,96 

Celkový výdej N 

(moč + stolice)[g.d-1] 
1,65.10-5 -0,91 

Celkový výdej N 
(moč + stolice)[g.d-1] 

1,85.10
-5

 -0,91 

Ut. prot. [g.d-1] 1,37.10-4 -0,86 Ut. lip. [%] 3,30.10
-3

 0,75 

Ut. prot. [kcal.d-1] 1,37.10-4 -0,86 Ut. prot. [g.d-1]. 6,07.10
-8

 -0,97 

Ut. prot. [%]. 0,015 -0,65 Ut. prot. [kcal.d-1] 6,27.10
-8

 -0,97 

   
Ut. prot. [%] 1,42.10

-4
 -0,86 

Poměr N 
(Pří-

jem/výdej) 
[g.d-1] 

ICW [l] 0,039 0,58 U_UREA [mmol.l-1] 0,022 -0,63 

Př. N celk.  
(Parent. + Enteral.) 
[g.d-1] 

6,12.10-3 0,71 Délka traumatu [d] 1,86.10
-3

 -0,77 

N  bilance 5,10.10-7 0,95 
Př. N celk.  
(Parent. + Ent-eral.) 
[g.d-1] 

0,010 0,69 

Výdej N močí 6,56.10-4 -0,82 Výdej N močí [g.d-1] 9,39.10
-4

 -0,83 

Celkový výdej N (moč 
+ stolice)[g.d-1] 

3,39.10-4 -0,84 VO2 [l.min-1] 0,013 -0,67 

Ut. prot. [g.d-1] 1,36.10-3 -0,79 VCO2 [l.min-1] 2,62.10
-3

 -0,76 

Ut. prot. [kcal.d-1] 1,37.10-3 -0,79 EE-IC [kcal.d-1] 0,013 -0,67 

Ut. prot. [%] 0,025 -0,62 EE-IC [kJ.d-1] 0,013 -0,66 

   
EE/kg [kcal.kg-1] 0,026 -0,61 

   
EE/BSA [kcal.m-2] 0,018 -0,64 
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Tabulka 5.22 Přehled korelací N se sledovanými parametry 

N2 bilance 
Sledované 
parametry 

1. měření Sledované para-
metry 

2. měření 
p-value r-value p-value r- value 

Výdej N 
močí; 
[g.d-1] 

OH Class 0,028 -0,61 OH Class 0,048 -0,58 
rel Fat [%] 0,041 -0,62 U_UREA [mmol.l-1] 0,014 0,68 
N bilance 4,33.10-5 -0,89 Výdej N močí [g.d-1] 2,00.10-4 0,87 
Poměr N 6,56.10-4 -0,82 Délka traumatu [d] 0,012 0,69 
Celkový výdej N 2,05.10-13 1,00 N bilance 1,33.10-6 -0,96 
Ut. prot. [g.d-1] 5,13.10-12 0,99 Poměr N [g.d-1] 9,39.10-4 -0,83 

Ut. prot. [kcal.d-1] 4,60.10-12 0,99 
Celkový výdej N 
(moč + stolice)[g.d-1] 

1,25.10-13 1,00 

Ut. prot. [%] 1,52.10-3 0,78 Ut. lip. [g.d-1] 0,028 -0,63 

   
Ut. lip. [kcal.d-1]. 0,028 -0,63 

   
Ut. lip. [%] 7,21.10-4 -0,84 

   
Ut. prot. [g.d-1]. 2,68.10-11 0,99 

   
Ut prot. [kcal.d-1] 2,22.10-11 1,00 

   
Ut. proteinů [%] 2,30.10-5 0,92 

Výdej N 
stolicí; 
[g.d-1] 

BMI [kg.m-2] 1,31.10-7 0,96 BMI [kg.m-2] 1,92.10-7 0,96 
OH [l] 3,20.10-5 0,90 OH [l] 1,22.10-3 0,79 
TBW [l] 5,87.10-3 0,72 TBW [l] 3,73.10-5 0,89 
ECW [l] 2,37.10-7 0,96 ECW [l] 3,46.10-5 0,90 
E/I 1,73.10-3 0,78 ICW [l] 2,58.10-3 0,76 
FTI [kg.m-2] 4,31.10-4 0,87 E/I [l] 1,12.10-3 0,80 
FTI Class 4,61.10-4 0,87 FTI [kg.m-2] 0,016 0,67 
rel LTM [%] 4,51.10-3 -0,76 LTM [kg] 0,049 0,56 
Fat [kg] 6,16.10-5 0,92 rel LTM [%] 0,014 -0,66 
rel Fat [%] 0,016 0,70 Fat [kg] 0,011 0,70 
ATM [kg] 6,15.10-5 0,92 ATM [kg] 0,011 0,70 
S_KREA [mmol.l-1] 0,019 0,64 S_KREA [mmol.l-1] 4,06.10-3 0,76 
Př. N (Enteral.) 
 [g.kg-1.d-1] 

0,020 -0,63 N v TBW 0,034 0,59 

Př. N celk.  
(Parent. + Enteral.) 
[g.kg-1.d-1] 

4,20.10-3 -0,74 EE-HB [kcal.d-1] 2,95.10-6 0,93 

N v TBW 0,042 0,57 EE/kg [kcal.kg-1] 0,010 -0,68 
EE-HB [kcal.d-1] 1,12.10-6 0,95 

   
EE/kg [kcal.kg-1] 2,44.10-3 -0,79 

   
EE/BSA [kcal.m-2] 0,037 -0,58 
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Tabulka 5.23 Přehled korelací N se sledovanými parametry 

N2 bilance 
Sledované 
parametry  

1. měření Sledované para-
metry  

2. měření 
p-value r-value p-value r- value 

Celkový 
výdej N 
(moč + 

stolice); 
[g.d-1] 

OH Class 0,036 -0,58 Výdej N močí 6,58.10-4 0,82 

Dusíková bilance 1,65.10-5 -0,91 
Př. N celk.(Parent. + 
Enteral.) [g.d-1] 

0,017 0,65 

Poměr N 3,39.10-4 -0,84 
Př. N celk.(Parent. + 
Enteral.) [g.kg-1.d-1] 

0,048 0,56 

Výdej N močí 2,05.10-13 1,00 N bilance[g.d-1] 1,85.10-5 -0,91 
Ut. prot. [g.d-1]. 3,04.10-11 0,99 Výdej N močí [g.d-1] 1,25.10-13 1,00 
Ut. prot. [kcal.d-1] 3,01.10-11 0,99 Ut. lip. [g.d-1] 1,67.10-3 -0,78 
Ut. prot. [%] 1,71.10-3 0,78 Ut. lip. [kcal.d-1] 1,68.10-3 -0,78 

   
Ut. lip. [%]-vyp. 2,93.10-4 -0,84 

   
Ut. prot. [g.d-1] 3,32.10-5 0,90 

   
Ut. prot. [kcal.d-1] 3,36.10-5 0,90 

   
Ut. prot. [%] 7,01.10-6 0,92 

N v TBW 

Váha [kg] 0,042 0,57 Váha [kg] 0,034 0,59 
BMI [kg.m-2] 5,58.10-3 0,72 BMI [kg.m-2] 5,37.10-3 0,72 
OH [l] 0,034 0,59 ICW [l] 0,022 0,63 
FTI [kg.m-2] 0,048 0,61 LTI [kg.m-2] 0,037 0,58 
S_UREA [mmol.l-1] 5,52.10-5 0,89 S_UREA [mmol.l-1] 8,13.10-4 0,81 
N v S_UREA 3,75.10-5 0,89 N v S_UREA 1,07.10-6 0,95 
S_KREA [mmol.l-1] 9,42.10-7 0,95 S_KREA [mmol.l-1] 3,69.10-7 0,97 
Výdej N stolicí  
[g.d-1] 

0,042 0,57 Výdej N stolicí 
[g.d-1] 

0,034 0,59 

 
  EE-HB [kcal.d-1] 0,038 0,58 
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Tabulky 5.24 a 5.25 Přehled korelací mezi sledovaným parametrem a rozdílem délky 
trvání traumatu mezi 1. a 2. vyšetřením 

 
Sledované 
parametry  

1. měření Sledované para-
metry  

2. měření 
p-value r-value p-value r- value 

Rozdíl 
délky 

traumatu 

NRQ-vypočtený 0,016 0,65 Délka traumatu [d] 0,015 0,66 
Ut. sach. [kcal.den-1] 0,024 0,62 U_Urea [mmol.l-1] 8,5.10-3 0,69 
Ut. sach. [%] 0,015 0,66 U_Krea [mmol.l-1] 3,4.10-3 0,80 

   
Poměr N2[g.d-1] 0,046 -0,56 

    

  

 
Sledované 
parametry 

Rozdíl 
 

  
p-value r-value 

 
  

Rozdíl 

délky 

traumatu 

TBW [l] 0,039 -0,57 
 

  
VO2-Vmax [l.min-1] 0,029 0,60 

 
  

NRQ-vypočtený 0,016 -0,65 
 

  
EE-IC [kcal.d-1] 0,040 0,57 

 
  

EE-IC [kJ.d-1] 0,041 0,57 
 

  
EE/kg [kcal.kg-1] 0,047 0,58 

 
  

EE/BSA [kcal.m-2] 0,042 0,57 
 

  
Ut. sach. [kcal.den-1] 0,034 -0,59 

 
  

Ut. sach. [%] 0,027 -0,61 
 

  
Poměr N2[g.d-1] 6,53.10-3 -0,71 

 
  

BMI – Body mass index; index tělesné hmotnosti; [kg.m-2] 
OH – Overhydration ; převodnění (nadbytek tekutiny v těle); [l] 
TBW – Total body water; celková tělesná voda; [l] 
ECW – Extracellular water; extracelulární tekutina; [l] 
ICW – Intracellula rwater; Intracelulární tekutina; [l] 

E/I – Poměr extracelulární a intracelulární tekutiny; [l] 

LTI – Lean Tissue Index; index netučné tělesné hmoty [kg.m-2] 

FTI – Fat Tissue index; index tučné tělesné hmoty [kg.m-2] 

LTM – Lean Tissue Mass; netučná tělesná hmota [kg] 
rel LTM – Lean Tissue Mass; netučná tělesná hmota [%] 

ATM – Adipose Tissue Mass; hmotnost tukové tkáně [kg] 

BCM – Body Cell Mass; metabolicky aktivní tělesná hmota [kg] 

S_Urea – hladina močoviny v séru [mmol.l-1] 
N v S_Urea – hladina dusíku z močoviny v séru [mmol.l-1] 

S_Krea – hladina kreatininu v séru [mmol.l-1] 

S_Glu – hladina glukózy v séru [mmol.l-1] 

U_Urea – hladina močoviny v moči [mmol.l-1] 

N v U_Urea – hladina dusíku z močoviny v moči [mmol.l-1] 
U_Krea – hladina kreatininu v moči [mmol.l-1] 
VO2 – měrný objem (spotřeba) kyslíku; [l·den-1] 
VCO2 – měrný objem (produkce) oxidu uhličitého; [l·den-1] 

NRQ – non-protein Respiratory Quotient; nebílkovinný respirační koeficient; [-] 
EE-IC –  energy expenditure; energetický výdej stanovený indirektní kalorimetrií; [kcal·den-1] 
EE-HB – energy expenditure; bazální energetický výdej stanovený výpočtem dle Harris-
Bennedictovyrovnice; [kcal·den-1] 
EE [% ] – energy expenditure; energetický výdej; [%] 
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EE/kg – energy expenditure; energetický výdej vztažený na 1 kg tělesné hmotnosti; [kcal. kg-1.den-1] 

EE/BSA – energy expenditure; energetický výdej vztažený na povrch těla; [kcal·kg-1·m2·den-1] 

Ut. sach. – Utilizace sacharidů; [g.den-1], [kcal.den-1], [%] 
Ut. lip. – Utilizace lipidů; [g.den-1], [kcal.den-1], [%] 
Ut. prot. – Utilizace proteinů; [g.den-1], [kcal.den-1], [%] 
N v TBW – množství dusíku v celkové tělesné vodě; [g.den-1] 
Př. N (Parent.) – Příjem N parenterálně; [g.den-1], [g.kg-1.den-1] 

Př. N (Enteral.) – Příjem N enterálně; [g.den-1], [g.kg-1.den-1] 

Př. N celk.(Parent. + Enteral.) – Příjem N celkový (Parenterálně + Enterálně); [g.den-1], [g.kg-1.den-1] 
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5.2 Grafy 1. měření 

Graf č. 5.1 vyjadřuje nepřímou závislost celkového příjmu N na míře OH. Z této závis-

losti vyplývá, že při zvýšeném přijmu N (resp. bílkovin) bude OH klesat. Tato skutečnost 

souvisí i s dalšími grafy č. 5.2 a 5.3. 

Graf 5.1 Závislosti celkového přijmu dusíku na OH 

 
OH- převodnění; [l] 

 

Graf 5.2 Závislost celkového přijmu dusíku na ECW 

 
ECW-objem extracelulární tekutiny; [l] 
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Graf 5.3 Závislost přijmu/výdej dusíku na ICW 

 
ICW-objem intracelulární tekutiny [l] 

 

Celkový příjem N je nepřímo úměrný ECW. Zvýšený příjem bílkovin tedy vedl 

k nižšímu množství ECW a i OH, tzn. snižování edémů. Můžeme se tedy domnívat, 

že zvýšený příjem proteinů je využit v organismu k podpoře proteosyntézy a reparaci 

poškozených buněčných membrán. To potvrzuje i pozitivní korelaci poměru při-

jmu/výdeje [g.d-1] a ICW (p = 0,04, r = 0,58), kdy se zvýšeným příjmem proteinů se zvy-

šuje i intracelulární tekutina. V druhém měření se tyto korelace již nevyskytovaly. 

5.3 Grafy 2. měření 

Závislost celkového příjmu N na délce traumatu je zobrazena v grafu č. 5.4. Vy-

plývá z toho, že pacienti, kteří přijímali vyšší dávku proteinů, byli kratší dobu hospitali-

zováni. Závislost na časovém parametru vyjadřuje i graf č. 5.4, který znázorňuje také 

nelineární vztah bilance N vyjádřenou podílem příjmu a výdeje. Čím vyšší byl poměr N 

tzn. převažoval příjem nad výdejem (pozitivní dusíková bilance) a pacient dostával větší 

množství bílkovin, tím kratší dobu trauma trvalo. 
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Graf 5.4 Závislost celkového přijmu dusíku na délce traumatu 

 

Graf 5.5 Závislost poměru přijmu/výdeje dusíku na délce traumatu 
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Graf 5.6 Závislost celkového přijmu dusíku na utilizaci lipidů 

 

Graf č. 5.6 vystihuje nepřímou závislost celkového příjmu N na utilizaci lipidů. 

Tento vztah byl prokázán pouze u 2. měření. Delší doba od traumatu byla tedy spojena 

již s preferenčním využitím lipidů jako substrátů k získání energie. Stejná závislost byla 

zaznamenána i ve vztahu k výdeji dusíku.  

Graf 5.7 Závislosti celkového výdeje dusíku na utilizaci lipidů 

 
 

y = -5,0528x + 238,78 
R² = 0,1056 

10 

60 

110 

160 

210 

260 

310 

360 

10 15 20 25 

U
ti

liz
ac

e
 li

p
id

ů
 [

g.
d

-1
] 

Celkový příjem dusíku [g.d-1] 

y = -4,3426x + 300,06 
R² = 0,6073 

-50 

0 

50 

100 

150 

200 

250 

300 

350 

400 

450 

0 10 20 30 40 50 60 70 80 

U
ti

liz
ac

e
 li

p
id

ů
 [

g.
d

-1
] 

Celkový výdej dusíku [g.d-1] 



 

72 

 

Graf 5.8 Závislost poměru přijmu/výdeje dusíku na EE/ BSA 

 
EE/BSA – energetický výdej vztažený na povrch těla; [kcal·kg-1·m2·den-1] 

 

Graf č. 5.8 znázorňuje závislost poměru přijmu/výdeje dusíku na enrrgetickém 

výdeji. Graf poukazuje na skutečnost, že čím větší je vyrovnanější hodnota dusíkové 

bilance, tím energetický výdej klesá.  
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6. DISKUSE 

Tato práce si kladla za cíl stanovit a zhodnotit dusíkovou bilanci na základě dvou 

vyšetření pacientů s polytraumatem ve vztahu s podanou nutriční podporou, kompozi-

ci těla, energetickým příjmem a výdejem během hospitalizace.  

Pro účely práce byla vybrána 13ti členná skupina pacientů JIP tvořená 12ti muži 

a jednou ženou s průměrným věkem 44 ± 16,4 let (19 až 75 let). Jednalo se ve většině 

případů o účastníky dopravní nehody postižené širokým spektrem poranění s mírou 

závažnosti vyjádřenou ISS (40 ± 11). Měření bylo realizováno 2krát v časovém rozpětí 

po 1 - 7 dnech. Délka traumatu čítala v průměru 11,5 ± 10,9 dní, na základě toho není 

skupina zcela jednotná, ale má výpovědní hodnotu o charakteristikách hospitalizova-

ných pacientů v reálném provozu JIP.  

Jednotlivá měření nebylo možno provádět u všech pacientů ve stejném časo-

vém odstupu (viz. rozdíl délky traumatu u jednotlivých pacientů tabulka č. 5.3) 

z hlediska indikace k vyšetření a klinického stavu pacienta. Pro zohlednění tohoto stavu 

a vlivu byla použita statistická korelační analýza, která zjišťovala souvislost mezi změ-

nou dusíkové bilance a sledovaných parametrů vzhledem k délce traumatu. 

Pacientům byla indikovaná nutriční podpora. U 1. měření dostávali 3 pacienti 

pouze parenterální výživu, 2 pouze enterální a 8 kombinaci parenterální a enterální 

výživy v různém poměru. Při 2. měření byla u 4 pacientů nasazena parenterální, 

u 2 enterální, u 6ti kombinace parenterální a enterální výživy. Ze skupiny byli vyřazeni 

pacienti s ledvinným selháním a metabolickým onemocněním.  

Při získávání i vyhodnocení výsledků jsem se potýkala s omezeným množstvím 

experimentálních studií zaměřených na tuto problematiku, se kterými by bylo možné 

naše výsledky konfrontovat. Vzhledem k technickým problémům při získávání výsledků 

a nesourodosti skupin pacientů je k dispozici jen několik málo studií, které by provedly 

kompletní analýzy. Nicméně řada menších prací podala výsledky u různých skupin pa-

cientů, které poskytly základ pro důležitý odhad potřebné dávky proteinů u těchto 

skupin. (Furst et. al., 2004) 
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Pro úpravu hodnoty dusíkové bilance je rozhodujícím činitelem příjem bílkovin. 

Rand et. al.. (2003) ve své studii uvádí denní doporučený příjem proteinů pro zdravého 

jedince 0,8 g.kg-1.d-1 nebo 0,83 g.kg-1.d-1, tento poznatek vychází z dlouhodobých studií 

bilance dusíku a skládá se z 3 částí: 

o Průměrné množství vysoce kvalitních bílkovin potřebné k udržení 

rovnováhy dusíku (0,6 g.kg-1.d-1) 

o Bezpečnostní faktor pro ujištění, že je pokryto 95 % zdravé popu-

lace (0,15 g.kg-1.d-1) 

o Připočtená hodnota bílkovin, které nejsou úplně vysoce kvalitní 

(0,05 g.kg-1.d-1) 

U kriticky nemocných s polytraumatem je příjem proteinů k dosažení co nejnižší 

záporné hodnoty dusíkové bilance, vlivem zvýšeného katabolického stavu a potřebám 

organismu, daleko vyšší. U našich pacientů dosahoval průměrný celkový příjem dusíku 

hodnot 19,39 ± 6,51 g.d-1 a 0,22 ± 0,11 g.kg-1.d-1 , což odpovídá 121,19 ± 47,20 g.d-1 

a 1,40 ± 0,69 g.kg-1.d-1 bílkovin. Obecně vyšší příjem proteinů má za následek zlepšení 

dusíkové bilance. Tento názor potvrzuje i studie vyhodnocující požadavky dusíku 

u kriticky nemocných pacientů po traumatu (Dirckerson et. al.., 2012), kdy pacienti 

dostávali různé dávky proteinů. Příjem bílkovin 2,0 g. d-1 nebo vyšší, vedl u 54 % 

k dosažení dusíkové rovnováhy (-4 g. d-1 nebo vyšší), na rozdíl od 38 % a 29 % pacientů, 

kteří dostávali 1,5 g. d-1 až 1,99 g. d-1 a 1 g. d-1 až 1,49 g. d-1. Závěrem studie je pozitivní 

vliv přijmu 2,0 g. d-1 proteinů, i přesto část pacientů nedosáhla vyrovnání dusíkové bi-

lance. 

I když se názory na doporučený příjem proteinů u kriticky nemocných různí, 

je prokázáno, že pro zlepšení dusíkové bilance jsou výhodnější vyšší dávky proteinů. 

To prokázala i práce Hoffer et. al.l. (2012), která provedla systematický přehled klinic-

kých studií od roku 1948 – 2012, aby stanovila bezpečnou horní hranici bílkovin 

pro kriticky nemocné pacienty. Byla doporučena dávka 2,0 - 2,5 g.kg-1.d-1 proteinů, ta-

to dávky je bezpečná z hlediska ledvinného selhání. V současné době však většina paci-

entů přijímá méně než polovinu kolem 1,5 g.kg-1.d-1, jako i v naší populaci pacientů.  
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Potřeba proteinů se různí v závislosti na probíhající fázi metabolismu po trau-

matu (hyper-, hypometabolická fáze). S ohledem na to musí být i upravena dávka při-

jímaných proteinů.  

Při prvním měření byl celkový příjem dusíku v průměru roven 18,01 ± 5,54 g.d-1 

a 0,21 ± 0,11 g.kg-1.d-1. Při druhém měření bylo dosaženo 20,78 ± 7,20 g.d-1 

a 0,24 ± 0,10 g.kg-1.d-1. Naopak celkový výdej dusíku charakterizovaly průměrné hodno-

ty, 1. měření 25,72 ± 9,73 g. d-1 a u 2. měření 33,12 ± 15,17 g. d-1. Z toho vyplývá, 

že dusíkové bilance byly s převahou v záporných hodnotách. U 1. měření byla zjištěna 

negativní bilance u 9 -ti pacientů a u 2. měření 13ti pacientů. Prohloubení dusíkové 

bilance u 2. měření souvisí se zvýšenou utilizací bílkovin, tzn. jsou v organismu více 

spotřebovávány k reparaci tkání a využívány jako prekurzory pro získání energie, 

a zároveň s neadekvátně kompenzovanou nutriční podporou.  

Při zpracování výsledků se ukázaly statisticky významné korelace s celkovým pří-

jmem dusíku [g.kg-1.d-1] a energetickým výdejem (EE/kg), [kcal.kg-1], (p = 6,31.10-3; 

r = 0,6) u 1. měření a naopak negativní korelace při 2. měření EE-IC [kJ.d-1], (p = 0,036; 

r = -0,59). Závislost dusíkové bilance na energetickém výdeji (EE/kg [kcal.kg-1]) potvrdila 

i negativní korelace poměru přijmu/výdeje N u 2. měření (p = 0,026; r = -0,61), z čehož 

vyplývá souvislost mezi urovnáním energetické bilance a s tím souvisejícím klesajícím 

energetickým výdejem. 

Souvislost mezi energetickým výdejem a dusíkovou bilancí byla potvrzena 

i v práci Japur et. al.. (2010), zabývající se otázkou, zda může adekvátní energetický 

příjem zvrátit negativní dusíkovou bilanci u kriticky nemocných. U většiny pacientů 

(11 z 14) byla zobrazena negativní dusíková bilance (-8,2 ± 4,7) a bylo zjištěno, že 53 % 

případů vychází z nedostatečného energetického příjmu. Byla také zjištěna pozitivní 

korelace mezi energetickým příjmem a dusíkovou bilancí (p = 0,007, r = 0,670). Výsled-

ky ukazují vysokou míru souvislosti mezi nedostatečným energetickým příjmem 

a negativní dusíkovou bilancí, a že rovnováha mezi energetickým příjmem a výdejem 

může zlepšit dusíkovou bilanci. 

Dále celkový příjem dusíku koreloval u 1. měření s ECW (extracelulární voda), 

(p = 0,01; r = -0,68) a OH (převodnění), (p = 0,02; r = -0,65). Z toho vyplývá, že zvýšený 

příjem dusíku je nepřímo úměrný s ECW a tvorbou OH, tzn. sníženou tvorbou edémů, 
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a u pacientů byly tyto hodnoty statisticky nižší. Můžeme se tedy domnívat, že zvýšený 

příjem proteinů je využit v organismu k podpoře proteosyntézy a reparaci poškozených 

buněčných membrán. To potvrzuje i pozitivní korelaci poměru přijmu/výdeje [g.d-1] 

a ICW (p = 0,04, r = 0,58), kdy se zvýšeným příjmem proteinů se zvyšuje i intracelulární 

tekutina. Naopak v druhém měření se tyto korelace již nevyskytovaly v závislosti 

na dokončení reparačních procesů v buňce. Studií týkajících se této korelace, je relativ-

ně málo a žádné takové, s kterými bychom mohli naše výsledky porovnat.  

Statisticky významná pozitivní korelace (p = 3,30.10-3; r = 0,75) ukazuje vztah 

mezi N bilancí a utilizací lipidů [%] u 2. měření. Z toho plyne, že čím více proteinů bude 

pacient přijímat, tím více budou využívány k získávání energie lipidy. Vliv na utilizaci 

substrátů vykazuje i korelace přijmu N enterálně na utilizaci sacharidů [kcal.d-1] 

(p = 7,15.10-3; r = 0,70) a lipidů [kcal.d-1] (p = 0,017; -0,65) u 1. měření. Zvýšená utiliza-

ce sacharidů a naopak klesající využití lipidů se vzrůstajícím příjmem N enterální cestou 

podání nebyla již prokazatelná v 2. měření, ani při přijmu N parenterálně. Tato korela-

ce se neprokázala ani v celkovém příjmu N. Tento fakt, může poukazovat na jedinečné 

vlastnosti enterální výživy. 

Porovnali jsme i výsledky příjmu dusíku při různých cestách podání. 

Při parenterálním přívodu nebyly nalezeny žádné korelace, naopak enterální cesta po-

dání prokázala více souvislostí. Při 1. měření byly u příjmu N enterálně statisticky vý-

znamné korelace výše zmíněné (utilizace sacharidů a lipidů), další výrazná korelace 

(p = 1,43. 10-3; r = 0,79) byla prokázána u délky traumatu. Tato korelace vykazuje sou-

vislost kratší doby hospitalizace pacienta, při zvýšeném přijmu dusíku enterální cestou. 

U 2. měření již nebyly statisticky významné korelace ani u enterální výživy.  

Skupinově nabývají výsledky dusíkové bilance hodnot viz. popis výsledků dusí-

kové bilance kapitola 5.1, ale když se podíváme detailněji a vezmeme v potaz rozdíly 

mezi 1. a 2. měření, tak můžeme zaznamenat u šesti pacientů nárůst, u 5 pokles 

a u dvou zůstal příjem N parenterální výživou stejný. Příjem N enterální cestou podání 

vykazoval mezi oběma vyšetřeními u šesti hospitalizovaných nárůst u čtyř pokles a u tří 

se nezměnil. Celkový příjem N v rozdílu mezi měřeními narůstal v osmi případech 

a klesal v pěti. U celkového výdeje N dosahovaly hodnoty u sedmi pacientů nárůstu 

u pěti poklesu a u jednoho pacienta nebyla zaznamenána změna. Výsledkem u dusíko-
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vé bilance byl pokles u osmi hospitalizovaných a nárůst u pěti. Z porovnání rozdílů dél-

ky traumatu a dusíkové bilance vyplývá, že čím větší je rozdíl v časovém intervalu mě-

ření, tím nabývala dusíková bilance zápornějších hodnot v důsledku narůstajícího cel-

kového výdeje N. U příjmu N nelze vztah přesně kvantifikovat pro velké množství pro-

měnných a individuální fyziologických potřeb pacientů. 

Vzhledem k nemožnosti vyšetření pacientů ve stejné časové období jsme muse-

li, tento faktor zohlednit. Byla proto provedena podrobná analýza korelací s rozdíly 

délky traumatu mezi 1. a 2. vyšetřením, ve které jsme prokázali, že časový faktor měl 

význam v následujících sledovaných parametrech viz. tabulka č. 5.24. Délka časového 

intervalu mezi oběma vyšetřeními souvisela se změnami ve složení celkového množství 

vody (TBW), tak že s přibývající délkou traumatu docházelo k poklesu rozdílu, 

což je markerem reparace buněčných membrán a v důsledku toho organismus zadržo-

val větší množství vody.  

Významná korelace se vyskytla u rozdílu délky traumatu s výdejem N v podobě 

laboratorních hodnot U_Urea a U_Krea v 2. měření. S delší dobou průběhu polytrau-

matu bylo vylučováno vyšší množství urey a kreatininu, což mohlo souviset se závaž-

ností klinického stavu. S postupující dobou hospitalizace dochází k odbourávání svalové 

hmoty za účelem krytí potřeb AMK a následkem je vyšší hodnota zmiňovaných labora-

torních parametrů.  

Dále byla prokázána závislost rozdílu délky traumatu a utilizace sacharidů 

a NRQ (nebílkovinný respirační kvocient), který vyjadřuje, jak pacienti využívají k získání 

energie sacharidy a tuky. Z korelace vyplývá, že čím delší byla doba traumatu, 

tím se hodnota NRQ snižovala a tím byly více utilizovány tuky, naopak při kratším ob-

dobí hospitalizace byly preferenčně využity pro utilizaci sacharidy. Tyto výsledky ne-

přímo poukazují na to, že organismus při déle trvající zátěži upřednostňuje k utilizaci 

tuky. To vypovídá i logice věci, kdy preference využití tuků (MK) svědčí o jejich využití 

k syntéze mediátorů zánětu, které se ve zvýšené míře uplatňují právě při imunitních 

obranných reakcí v organismu a konečně o návratu k normálnímu (nestresovému) me-

tabolismu.  

Přímá souvislost mezi rozdílem délky traumatu byla nalezena i vzhledem 

k energetickému výdeji, kde s narůstající délkou traumatu byl větší rozdíl mezi oběma 



 

78 

 

měřeními. Energetický výdej můžeme považovat za nepřímý marker závažnosti trau-

matu, kdy s narůstající závažností a dobou trvání stoupá díky vyšší potřebě energie 

kvůli obranným reakcím i energetický výdej.  

S rozdílem délky traumatu souvisela i samotná dusíková bilance vyjádřená po-

měrem přijmu a výdeje N. Čím větší byl rozdíl délky traumatu, tím byla dusíková bilan-

ce pozitivnější. Nepřímo tak tato hodnota poukazuje, stejně jako v případě U_Urey, 

že výdej převažuje nad příjmem N a souvisí se závažností traumatu a délkou trvání 

stresového metabolismu a glukoneogeneze. 

Ze zjištěných výsledků by význam v klinické praxi pro predikci zlepšení hodnot 

dusíkové bilance mohl na základě lineární regrese mít vztah energetického výdeje 

a poměru přijmu/výdeje a závislost délky traumatu na celkovém přijmu N. Z uvedených 

vztahů lze předpokládat zmiňované skutečnosti, ale validnější výsledky je potřeba zís-

kat na větší skupině pacientů a stále zůstane prioritní hledisko individuality jednotlivce. 
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7. ZÁVĚR 

Dusíková bilance je důležitým parametrem k zjištění utilizace proteinů. Jejichž 

optimální dávka přispívá k snazšímu překonání traumatu, zkrácení doby terapie 

a urychlení rekonvalescence. Zhodnocením dusíkové bilance se zabývala i naše studie 

provedená na skupině 13ti pacientů, složené ze 12 mužů a jedné ženy. Pacienti byli 

hospitalizováni na JIP s polytraumatem s mírou závažnosti vyjádřenou ISS (40 ± 11). 

Měření bylo realizováno 2 krát v časovém rozpětí po 1-7 dnech. Délka traumatu čítala 

v průměru 11,5 ± 10,9 dní.  

Celkový příjem bílkovin činil v naši populaci v průměru 1,40 ± 0,69 g.kg-1.d-1 bíl-

kovin. Při této dávce byly zaznamenány negativní hodnoty dusíkové bilance v 1. měření 

u 9ti pacientů a v 2. měření celé skupiny. Tyto výsledky nepřímo poukazují na vhodnost 

zvýšeného příjmu bílkovin  

Při zpracování výsledků se ukázaly statisticky významné korelace s celkovým pří-

jmem N [g.kg-1.d-1] a energetickým výdejem (EE/kg), [kcal.kg-1], (p = 6,31.10-3; r = 0,6) 

u 1. měření a naopak negativní korelace při 2. měření EE-IC [kJ.d-1], (p = 0,036; 

r = -0,59). Závislost dusíkové bilance na energetickém výdeji (EE/kg [kcal.kg-1]) potvrdila 

i negativní korelace poměru přijmu/výdeje N u 2. měření (p = 0,026; r = -0,61). 

Dále celkový příjem N koreloval u 1. měření s ECW (extracelulární voda), 

(p = 0,01; r = -0,68) a OH (převodnění), (p = 0,02; r = -0,65). S tím souvisí i pozitivní ko-

relace poměru přijmu/výdeje [g.d-1] a ICW (p = 0,04, r = 0,58). Naopak v 2. měření 

se tyto korelace již nevyskytovaly. Statisticky významná pozitivní korelace  

(p = 3,30.10-3; r = 0,75) ukazuje vztah mezi N bilancí a utilizací lipidů [%] u 2. měření. 

Vliv na utilizaci substrátů vykazuje i korelace přijmu N enterálně na utilizaci sacharidů 

[kcal.d-1] (p = 7,15.10-3; r = 0,70) a lipidů [kcal.d-1] (p = 0,017; -0,65) u 1. měření. Zvýše-

ná utilizace sacharidů a naopak klesající využití lipidů se vzrůstajícím příjmem N ente-

rální cestou podání nebyla již prokazatelná v 2. měření, ani při přijmu N parenterálně. 

Tato korelace se neprokázala ani v celkovém přijmu N.  

Porovnali jsme i výsledky příjmu dusíku při různých způsobech podání. 

Při parenterálním přívodu nebyly nalezeny žádné korelace, naopak enterální cesta po-

dání prokázala více souvislostí. Při 1. měření byly u příjmu N enterálně statisticky vý-
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znamné korelace výše zmíněné (utilizace sacharidů a lipidů). U 2. měření již nebyly sta-

tisticky významné korelace ani u enterální výživy.  

Jako důležitý faktor ovlivňující sledované parametry se ukázal rozdíl délky 

traumatu mezi jednotlivými vyšetřeními. Ten souvisel se změnami ve složení celkového 

množství vody (TBW),(p = 0,039; r = -0,57), s výdejem N v podobě laboratorních hod-

not U_Urea a U_Krea v 2. měření (p = 8,5.10-3; r = 0,69 a p = 3,4.10-3; r = 0,80). 

Přímá souvislost mezi rozdílem délky traumatu byla nalezena i vzhledem 

k energetickému výdeji (p = 0,041; r = 0,57) i k samotné dusíkové bilance vyjádřené 

poměrem přijmu a výdeje N (p = 6,53.10-3; r = -0,71). 

Přínos práce lze vidět celkově v podpoře aplikace umělé výživy a jejího dávko-

vání na JIP. Výsledky budou dále sloužit jako podklady pro rozšíření a validizaci dalšími 

studiemi. Perspektivu mají výsledky také v rozvíjejícím se oboru individuálního přístupu 

k pacientům s polytraumatem hospitalizovaných na JIP, kterých v důsledku moderního 

způsobu života neustále přibývá. 
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8. POUŽITÉ ZKRATKY 

Zkratka Význam zkratky Český význam 

ACTH 
 

adrenokortikotropní hormon 

AMK 
 

aminokyseliny 

APACHE II 
AcutePhysiology and Chroni-

cHealthEvaluation II 
klasifikační systém 

pro polytrauma 

ATM Adipose Tissue Mass hmotnost tukové tkáně [kg] 

ATP Adenosine triphosphate adenosintrifosfát 

BCM Body Cell Mass 
metabolicky aktivní tělesná 

hmota [kg] 

BIA 
Bioelectrical Impedance Ana-

lysis 
bioelektrická impedanční 

analýza (těla) 

BMI Body Mass Index 
index tělesné hmotnosti; 

[kg·m-2] 

CNS 
 

centrální nervová soustava 

CO2 Carbon dioxide oxid uhličitý 

DNA Deoxyribonucleic acid deoxyribonukleová kyselina 

E/I 
 

Poměr extracelulární a intra-
celulární tekutiny [l] 

ECW Extracellular water extracelulární voda [l] 

EE Energy expenditure energetický výdej 

EE/BSA  Energy expenditure; 
energetický výdej vztažený na 

povrch těla; 
 [kcal·kg-1·m2·den-1] 

EE/kg  Energy expenditure; 
energetický výdej vztažený na 

1 kg tělesné hmotnosti; 
 [kcal. kg-1.den-1] 

EE-HB  Energy expenditure 

bazální energetický výdej sta-
novený výpočtem dle Harris-

Bennedictovyrovnice; 
[kcal·den-1] 

EE-IC Energy expenditure 
energetický výdej stanovený 

indirektní kalorimetrií; 
[kcal·den-1] 

ESPEN 
The European Society for Clini-
cal Nutrition and Metabolism 

Evropská společnost pro kli-
nickou výživu a metabolismus 

Fat Fatt Mass tělesný tuk [kg] 

FTI Fatt Tissue Index 
Index tučné tělesné hmotnosti 

[kg.m-2] 

GH Grow hormon růstový hormon 

GIT Gastrointestinal track trávicí ústrojí 
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Zkratka Význam zkratky Český význam 

IC Indirect Calorimetry 
indirektní (nepřímá) kalorime-

trie 

ICW Intracellular water intracelulární voda [l] 

ISS Injury severity score 
klasifikační systém 

pro polytrauma 

JIP 
 

jednotka intenzivní péče 

KVT 
 

kreatin-výškový index [%] 

LTI Lean Tissue Index 
Index netučné tělesné hmot-

nosti [kg.m-2] 

LTM Lean Tissue Mass netučná tělesná hmota [kg] 

MK 
 

mastné kyseliny 

MODS 
Multiorgan dysfunction syn-

drome 
Syndrom multiorgánového 

selhání 

N Nitrogen dusík 

N v S_Urea 
 

hladina dusíku z močoviny 
v séru 

N v TBW  
 

množství dusíku v celkové 
tělesné vodě; [g.den-1] 

N v U_Urea 
 

hladina dusíku z močoviny 
v moči 

Nin 
 

příjem dusíkatých látek 

Nout  
výdej dusíkatých látek 

NRQ  
Non-protein Respiratory Quo-

tient 
nebílkovinný respirační koefi-

cient; [-] 

NSZV 
 

nepodařilo se získat výsledky 

OH Overhydration 
převodnění (nadbytek tekuti-

ny v těle) [l] 

Př. N (Enteral.)  
 

Příjem N enterálně; [g.den-1], 
[g.kg-1.den-1] 

Př. N celk.(Parent. + Enteral.) - 
 

Příjem N celkový (Parenterál-
ně  + Enterálně); [g.den-1], 

[g.kg-1.den-1] 

Př. N2(Parent.)  
 

Příjem N parenterálně;  
[g.den-1], [g.kg-1.den-1] 

REE Resting Energy Expenditure 
klidová energetická potřeba 

[kcal·den-1] 

RNA ribonucleic acid ribonukleová kyselina 

RQ Respiratory Quotient respirační koeficient [-] 

RTS Revised Trauma Score 
(klasifikační systém pro poly-

trauma) 

S_Glu 
 

hladina glukózy v séru 
[mmol.l-1] 

S_Krea 
 

hladina kreatininu v séru 
[mmol.l-1] 
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Zkratka Význam zkratky Český význam 

STH 
 

somatotropin, růstový hor-
mon 

S_Urea 
 

hladina močoviny v séru 
[mmol.l-1] 

TBW Total body water celková tělesná voda [l] 

TS Trauma Score 
klasifikační systém pro poly-

trauma 

U_Krea 
 

hladina kreatininu 
v moči [mmol.l-1] 

Ut.  prot.  
 

Utilizace proteinů; [g.den-1], 
[kcal.den-1], [%] 

Ut. lip.  
 

Utilizace lipidů; [g.den-1], 
[kcal.den-1], [%] 

Ut. sach.  
 

Utilizace sacharidů; [g.den-1], 
[kcal.den-1], [%] 

U_Urea 
 

hladina močoviny 
v moči [mmol.l-1] 

VCO2 
 

objem vydechovaného oxidu 
uhličitého; [l·den-1] 

VO2 
 

objem (spotřeba) 
vdechovaného kyslíku; 

[l·den-1] 
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