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Metody 
pomiaru

• Kalorymetria bezpośrednia

• Kalorymetria pośrednia

• Wzory matematyczne 



• Pomiar wymiany ciepła 
między ciałem człowieka a 
otoczeniem 

Pomiar wymiany 
ciepła między 
ciałem człowieka a 
otoczeniem 

Kalorymetria bezpośrednia



Kalorymetria pośrednia złotym standardem



Przygotowanie pacjenta do badania

Ocena PPM Ocena SPM

min. 10 godz. po posiłku min. 5 godz. po posiłku

Bez leków min. 2 godz. po konsumpcji 
alkoholu czy paleniu tytoniu

w pozycji leżącej, bez stresu po min. 30 min. odpoczynku
w pozycji leżącej, bez stresu

prawidłowa temp. ciała prawidłowa temp. ciała

temperatura otoczenia 
27-29 st. C

komfortowe warunki 
otoczenia 



Warunki przeprowadzenia badania ICU

• FiO2 > 60%
• PEEP > 10 cm H2O
• Niestabilna analgezja lub śpiączka
• Pobudzenie pacjenta 
• Utrata powietrza przez tracheostomie, dreny w klatce piersiowej 
• Zmiany w dawkach leków (opioidowe, sedatywne, katecholamina) 

• Ogrzanie urządzenia 
• Utrzymanie żywienia EN lub PN 
(zapis podaży energii, czasu trwania)
• Zapis parametrów wentylacji 
• Temperatura otoczenia 20-25 st. C
• Komfortowa pozycja ciała
• Czas trwania pomiaru 30 min



Rozbieżności w wynikach 

Przyczyny?

Graf et al. Clin Nutr
2013;32:1067-1072



Słuchanie muzyki lub czytanie książki 
wpływa na wynik SPM

Snell et al. J Acad Nutr Diet. 2014; 114: 1939-1942



Całkowity wydatek energetyczny

PPM

Efekt termiczny
jedzenia

Aktywność
fizyczna

Osoby zdrowe 
TEE = SPM x AF

Osoby chore
TEE = PPM x AF x IF lub
TEE = PPM x (IF + AF)

AF – activity factor; IF – injury factor



Czynniki warunkujące PPM

• Wiek
• Płeć
• Stan emocjonalny
• Laktacja 
• Temperatura ciała
• Powierzchnia ciała
• Temperatura otoczenia
• Steżenie hormonów tarczycy, epinefryny i 

norepinefryny

• max. 23-35 lat

• ↑ powoli> 65 kg

• szybki ↓ pow. 50 r.ż.

• max. 18-20 lat

• ↑ powoli > 75 kg

• szybki ↓ pow. 60 r.ż.



Pierwsze równanie Harrisa i Benedicta 
(1918 r.)

Badana grupa: osoby zdrowe, 136 mężczyzn, 103 kobiety, 94 
noworodki
Kalorymetria warunki: 20 st. C (temp. otoczenia), 12-14 godz. 
po posiłku, po przebudzeniu, w spoczynku psychicznym i 
fizycznym

W jaki sposób odnieść to równanie do ciężko chorych? 

• PPM (kobiety) = 655,1 + (9,563 x masa ciała [kg]) + (1,85 x 
wzrost [cm]) – (4,676 x [wiek])

• PPM (mężczyźni) = 66,5 + (13,75 x masa ciała [kg]) + (5,003 x 
wzrost [cm]) – (6,775 x [wiek])



Wzór Shofielda (MJ/dzień)
1 kcal = 0.0041868 MJ

Wiek Wzór Kobiety Wzór Mężczyźni

18-30 lat (0,062 x masa ciała[kg]) + 2,036 (0,063 x masa ciała[kg]) + 2,896

30-60 lat (0,034 x masa ciała[kg])+ 3,538 (0,048 x masa ciała[kg]+3,653

> 60 lat (0,038 x masa ciała[kg])+ 2,755 (0,048 x masa ciała[kg])+ 2,458

Obecnie: 
dłużej żyjemy
jesteśmy bardziej otyli
osiągamy większą wysokość ciała
wcześniej dojrzewamy 

Metaanaliza
0-100 lat
Większy udział mężczyzn
Europa i Płn. Ameryka
Brak osób > 60 lat
Brak walidacji 



Wzory oparte o FFM

Wraz ze wzrostem FFM zmniejsza się wskaźnik 
RMR/FFM
Metabolizm organów wew. stanowi nawet 60% RMR 
a ich masa stanowi tylko ok. 6% FFM
Masa mięśni stanowi 40-50% masy ciała i decyduje w 
20-30% o RMR
Skutek – niedoszacowanie RMR!



PPM w różnych sytuacjach klinicznych



Policzmy …
• Pacjent 55 lat, po wypadku komunikacyjnym, 
• z wieloma złamaniami

Masa ciała  - 71 kg
Wzrost  - 176 cm 

Wzór BMR [kcal] AF IF TEE [kcal]

HBE x AF x IF (longL 1550 1,3 1,35 2720

HBE x IF (Elia) x AF 1550 1,25 1,2 2325

Shofield x IF (Elia) x AF 1686 1,25 1,2 2529

Shofield x (1,0 + IF (Elia) + AF) 1686 1,25 1,2 2445

30 kcal/kg mc/dobę - - - 2130

Który wynik jest właściwy? 



PPM u chorych otyłych

I propozycja

II propozycja

Wzory wymagają walidacji !

Brak równania 
o akceptowalnej dokładności



PPM w okresie połogu

Brak równania 
o akceptowalnej dokładności



PPM u osób starszych hemodializowanych

Brak równania 
o akceptowalnej dokładności



PPM u chorych po urazie czaszkowo-
mózgowym

Brak równania 
o akceptowalnej dokładności



Wnioski

Kalorymetria pośrednia nadal pozostaje metodą 
pierwszego wyboru w ocenie PPM

Istniejące równania do szacowania wartości PPM 
wymagają walidacji w określonych grupach chorych

Szacowanie zapotrzebowania na energię wymaga 
indywidualizacji i  monitorowania chorego


