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Abstrakt 

Název:      Hodnota bazálního metabolismu jako výchozí hodnota výživové intervence u  

       osob s poraněním míchy 

 

Cíle: a) Analyzovat vztah mezi predikcí a naměřenými hodnotami energetického výdeje 

u osob s míšní lézí (pilotní studie I a II) 

b) Výživovou intervencí u osob s míšní lézí, založenou na individuálně  

 připravené dietní strategii, ovlivnit tělesnou hmotnost a množství tělesného tuku  

.  

 

Metody:  a) Pilotní studie I: komparativní analýza se týkala vztahu mezi predikcí a 

naměřenými hodnotami bazálního metabolismu u osob s míšní lézí. 

 b) Pilotní studie II: u 15 probandů se korelovaly predikce bazálního metabolismu 

podle tabulek Harris-Benedicta s hodnotami naměřenými nepřímou kalorimetrií.  

                 c) Výživová intervence: k individualizovaným výpočtům a doporučením ideálního 

příjmu, včetně rozložení a složení stravy byly použity naměřené hodnoty bazálního 

a tabulkové odhady jejich pracovního metabolismu. Opakovaně byly měřeny 

antropometrické parametry a tělesné složení bylo vyhodnocováno pomocí 

kaliperační a bioimpedanční metody.  

 

 

Výsledky: Zjistili jsme, že naměřené hodnoty bazálního metabolismu u našich probandů   

nekorelovaly s výškou míšní léze a byly o 15 až 61 % nižší než hodnoty predikční. 

Proto u osob s míšní lézí není při sestavování nutričních programů vhodné 

používat predikce. Hlavní studie, 11-16ti měsíční sledování 4 osob s poraněním 

míchy (s výživovou intervencí trvající 28-39 týdnů) ukázala, že při dodržování 

předepsaných pravidel bylo možné u 4 sledovaných osob ovlivnit tělesnou 

hmotnost i tělesné složení. Průměrný úbytek za jeden týden byl 0,29 ± 0,02 kg.  

 

 

 

Klíčová slova: poranění míchy, bazální metabolismus, výživová intervence, energetický 

      výdej, energetický příjem  



Abstract 

Title:            Basal metabolism value as a default value of nutritional intervention for people 

with spinal cord injuries 

 

Objectives: a) To analyze the relationship between the prediction and the measured values of 

energy expenditure for people diagnosed with spinal cord injury (pilot studies I 

and II) 

b) Nutritional intervention for people diagnosed with spinal cord injury based on 

an individually prepared diet strategy to influence body weight and body fat 

levels 

Methods:     a) Pilot study I: comparative analysis concerned the relationship between the 

prediction and the measured values of basal metabolism for people diagnosed 

with spinal cord injury. 

b) Pilot study II: there were correlated the predictions of basal metabolism 

according to the Harris-Benedicta tables with the values measured by indirect 

calorimetry in the case of 15 probands. 

c) Nutritional intervention: there were used the measured values of basal 

metabolism and tabulated estimates of probands working metabolism for 

individualized calculations and recommendations of ideal intake, including food 

distribution and composition. The anthropometric parameters were measured 

repeatedly and the body composition was evaluated with the help of caliperation 

and bioimpedance methods. 

Results:       We have found that the measured values of basal metabolism in our probands did 

not correlate with the height of the spinal cord injury and were 15 to 61% lower 

than the predictive values. Therefore, it is not appropriate for people diagnosed 

with spinal cord injury to use predictions by preparing nutritional programs. The 

main study,11-16 months follow-up of four people with spinal cord injury (with 

28-39 weeks of nutritional intervention) showed that by keeping the prescribed 

rules it was possible to influence the body weight and body composition of the 

four monitored people. The average body weight loss in one week was 0.29 ± 

0.02 kg per proband. 

Key words: spinal cord injury, basal metabolic rate, nutrition intervention, energy 

expenditure, energy intake



1 

 

Úvod 

Ze statistických údajů jednoznačně vyplývá vzrůstající tendence ve výskytu osob s 

poraněním míchy (p. m.). Zvyšující se počet těchto jedinců je patrný především od 80. let 20. 

st. a to nejen v ČR, ale celosvětově. Po p. m. dochází k trvalému nebo částečnému ochrnutí 

svalstva pod místem léze. Ze dne na den se tak doposud soběstačný jedinec stává závislý na 

pomoci druhých. Vlivem hypoaktivity dochází k snížení bazálního metabolismus a tím i 

snížení energetické potřeby těla. Tento stav jednoznačně vyžaduje úpravu a přizpůsobení 

individuálních stravovacích zvyklostí.  

Osoby s míšní lézí jsou mnohem častěji ohroženy důsledky pozitivní energetické 

bilance ve smyslu vzniku a rozvoje nadváhy a obezity. Vyšší tělesná hmotnost sebou přináší 

celou řadu komplikací nejen fyzických (např. vyšší námaha při častých každodenních 

přesunech, nižší kloubní rozsah horních končetin, vyšší riziko vzniku dekubitů), psychických, 

ale i sociálních. Se vzrůstající hmotností vzrůstá i riziko výskytu civilizačních onemocnění u 

této specifické skupiny populace. 

Při výběru tématu své disertační práce jsem vycházela ze subjektivní zkušenosti s 

danou problematikou. Již více jak 20 let se potýkám s následky míšní léze pod úrovni Th10. 

Chtěla jsem v práci využít svých poznatků a postřehů, které mám ze života s tělesným 

postižením, a zdůraznit smysluplnost a možnosti výživové intervence (v. i.) u osob s p. m. 

Shrnutí teoretické části 

V České republice kolísá v posledních deseti letech celkový počet akutně vzniklých 

míšních lézí mezi 250 a 300 jedinci ročně. Incidence úrazových lézí je v České republice 16,5 

případů na 1 milion obyvatel za rok. Ze 73,7 % se jedná o muže, zbývající 26,3 % tvoří ženy. 

Tento poměr se významně nemění. Průměrný věk pacientů je 49,1 let, je však patrný postupný 

nárůst věkového průměru až o pět let, tedy přes hranici 50 let (Česká společnost pro míšní 

léze, 2018). 

Podle Kříže (2019) dochází v důsledku poruchy inervace k významným změnám 

především ve svalovém systému. Atrofie kosterních svalů pod úrovní léze je v podstatě 

projevem adaptace na nový celkový stav (Nair, Peate, 2017). Kombinací řady faktorů, jako 

jsou porušená inervace a s ní spojená imobilita, vliv hormonálních změn, často neodpovídající 

výživa aj., dochází ve svalové tkáni ke změnám v podílu jednotlivých složek na celkovém 

objemu svalu. Je tak zaznamenáno snížení podílu svalové hmoty, zvýšeného podílu 
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intramuskulárního, viscerálního a subkutánního tuku (O´Brien, Gorgey, 2016; McCully et al, 

2011).  

Psychiku osob s p. m. ovlivňuje 6 fází, které definoval Kübler-Ross (2005) v reakci na 

oznámení trvalých následků zranění. Mezi tyto fáze patří fáze: 1. šok, 2. popření, 3. agrese, 4. 

smlouvání, 5. deprese a 6. přijetí. Přitom každý nemusí projít všemi těmito fázemi. Někdy 

nedojde k té poslední, k vyrovnání se s danou skutečností. Při kontaktu handicapovaného 

jedince s prostředím (Jesenský, 2000), dochází mezi nimi k narušení rovnováhy. Rozpor mezi 

jedincem a prostředím má charakter stresu. Intenzita stresu je únosná, když je v silách jedince, 

aby jej překonal. Při optimální intenzitě je stres účinný jako prostředek učení a rozvoje 

osobnosti. Nízká intenzita nepůsobí stimulačně na rozvoj učení, příliš vysoká naopak působí 

tlumivě. 

Střevní mikrobiom - podle Honzáka (2018) celosvětový projekt výzkumu lidského 

mikrobiomu započal v roce 2009. Není sice ještě úplně jasné, co všechno mikrobiom a jeho 

geny znamenají pro celkový stav organismu. Užívání antibiotik ničí střevní floru a přispívá k 

řadě komplikací, jako jsou zánětlivé změny ve stěně střeva i procesy, jejichž důsledkem je 

obezita, diabetes mellitus (DM) a další patologické klinické stavy. Střevní dysbiózu a 

následující patologické stavy ovlivňují i doposud neznámé civilizační faktory (Honzák, 2018).  

Etiopatogeneze nadváhy a obezity je multifaktoriální. Hlavními dvěma faktory, které 

soupeří o prvenství ve vlivu na vznik a vývoj tohoto onemocnění, jsou životní styl a genetické 

dispozice. Významnější vliv na vznik nadměrné tělesné hmotnosti je častěji přisuzován 

životnímu stylu (Hainer a kol., 2002). Hainer a kol. (2004) uvádí, že u osob se sedavým 

způsobem života představuje fyzická aktivita asi 25 % celkového energetického výdeje. Pod 

pojmem pohybová aktivita jsou uváděny různé formy aktivního pohybu prováděného 

svalovými skupinami bez porušené inervace nad úrovní poranění míchy. Aktivní životní styl 

zahrnuje pravidelnou strukturovanou fyzickou aktivitu nad rámec běžných denních činností, 

kterou schopnosti jedince dovolí. Autoři Maher et al. (2017) uvádějí, že 50 % jedinců s p. m. 

neprovádí žádnou volnočasovou pohybovou aktivitu. Také zmiňuje fakt, že v důsledku 

inaktivity nemusí mít paraplegici nezbytně lepší fyzickou kondici než tetraplegici, přestože k 

tomu mají lepší dispozice a často i příležitosti. Odhady nadváhy a obezity se pohybují od 40 

% až 65 % u osob s p. m. oproti 30 % u osob bez p. m. U obézních osob s p. m. také dochází k 

vyššímu výskytu onemocnění svalů a kostí na horních končetinách (Bryce et al., 2010). 

Sabour et al. (2013) uvádí, že obezitou trpí dva ze tří jedinců s p. m.   
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Markerem obesity s rizikem metabolického syndromu je u muže obvod pasu > 102 

cm, u ženy > 88 cm (podle přísnějších kritérií je hranice u muže > 93 cm, u ženy > 80 cm). 

Prokázalo se, že pro tuto diagnózu je tento rozměr vhodnějším ukazatelem než hodnota BMI 

(Svačina, 2011).  

Cíle, hypotézy a metody práce 

Cílem pilotní studie č I a II bylo analyzovat vztah mezi predikcí a naměřenými 

hodnotami energetického výdeje u osob s míšní lézí. Cílem celé práce byl pokus o ovlivnění 

hmotnosti osob s diagnózou poranění míchy prostřednictvím individualizovaného dietního 

režimu, založeného na znalosti jejich bazálního metabolismu. 

Byly položeny dvě vědecké otázky: 

1. Jaká je využitelnost predikčních rovnic k výpočtu bazálního metabolismu u osob 

s poraněním míchy? 

2. Do jaké míry ovlivňuje znalost denního energetického příjmu optimální tělesnou 

hmotnost u osob s poraněním míchy? 

 

Hypotéza 1: Předpokládáme, že u osob s míšním poraněním nebudou, vzhledem  

k poúrazovým změnám ve složení těla, naměřené hodnoty bazálního 

metabolismu odpovídat predikci jeho náležité hodnoty podle rovnice Harris-

Benedicta. 

Hypotéza 2: Změny v rozložení makroživin a hodnotě denního energetického příjmu povedou 

ke snížení tělesné hmotnosti a tělesného tuku. 

 

Pro naplnění cíle disertační práce jsme si stanovili následující dílčí úkoly: 

    1. Shrnutí dosavadních vědeckých výsledků 

    2. Navrhnout design výživové intervence 

                3. Zajistit probandy k výzkumu 

    4. Změřit sledované parametry před zahájením výživových intervencí 

    5. Realizovat jednotlivé výživové intervence 

    6. Změřit sledované parametry během a po ukončení výživových intervencí  

    7. Zpracovat a interpretovat výsledky  
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Metodika práce 

V pilotní studii č. I jsme provedli systematickou rešerši zahraničních studií z období 

1985-2018 se zaměřením na hodnoty získané nepřímou kalorimetrií a porovnali rozdíly mezi 

hodnotami BMR, BEE, RMR a REE osob s poraněním míchy s hodnotami Harris-

Benedictovy predikce. Antropometrické údaje byly dosazeny do Harris-Benedictovy rovnice 

z průměrných hodnot probandů v jednotlivých studiích. Hledali jsme v databázích PubMed, 

Web of Science, Scopus. K jejich vyhledávání jsme použili klíčová slova: bazální 

metabolismus, osoby s poraněním míchy, bazální metabolismus (BMR), bazální energetický 

výdej (BEE), klidový energetický výdej (REE), klidový metabolismus (RMR), poranění 

míchy (Spinal Cord Injury, SCI), tetraplegie a paraplegie. 

Charakteristika výzkumného souboru 

Výzkumný soubor pilotní studie č. II tvořilo celkem 15 probandů (7 mužů a 8 žen) 

průměrného věku 39,6 ± 9,7 roků s poraněním míchy v oblasti od C5 – L5. Naši respondenti 

utrpěli úraz v období let 1983 až 2010, průměrná doba od traumatu byla 17,2 ± 7,2 roků.  

Probandy jsme k účasti na našem výzkumu získali vylosováním z širšího základního souboru 

z  řad vozíčkářů.  

Výzkumný soubor výživové intervence (v. i.) tvořili celkem čtyři vozíčkáři z databáze 

České asociace paraplegiků (CZEPA) v Praze. Jednalo se o záměrný výběr, kdy probandi 

chtěli snížit svoji tělesnou hmotnost. Výzkumu se zúčastnili 4 probandi (2 ženy a 2 muži) s p. 

m. oblasti C6 - L5 ve věku 42 ± 13,5 roků. Probandi utrpěli poranění v letech 1994 až 2009, v 

průměrné době trvání léze 13,0 ± 4,3 roků. Probandky č. 1, 2 a proband č. 3 již v minulosti 

podstoupili v. i. a opět se vrátili na svoji původní nebo vyšší tělesnou hmotnost. Sledování 

probandů probíhalo v období 03/2014 – 04/2018. Vlastní v. i. byla rozdělena do 5 fází 

(tabulka č. 1). 

Všichni probandi se studie zúčastnili dobrovolně a byli seznámeni s osobními 

hodnotami naměřených výsledků. Všechna měření probíhala v BML FTVS UK. Tato studie 

byla schválená Etickou komisí FTVS UK pro účely komplexního testování a sledování osob s 

míšní lézí, číslo 172/2014 a 103/2015. Výzkum probíhal dle etických standardů Helsinské 

deklarace. 
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Tabulka č. 1: Fáze výživových intervencí 

Fáze výživové intervence (v. 

i.) 

Probandka č. 

1 

Probandka č. 

2 

Proband č. 

3 

Proband č. 

4 

1. vstupní měření 02/2014 11/2013 10/2014 02/2017 

2. na začátku v. i. 11/03/2014 11/03/2014 24/11/2014 06/2017 

3. během v. i.  4/07/2014 15/06/2014 30/01/2015  

3a. během v. i.   31/03/2015  

4. na konci v. i.  23/09/2014 7/10/2014 24/06/2015 11/2017 

5. po ukončení v. i. 2/06/2015  11/11/2015 04/2018 

 

Výzkumná metodologie 

Tato disertační práce se zabývala případovou evaluační studií v. i. u osob s p. m. 

v pohybu odkázaných na mechanický invalidní vozík. Evaluační studie provádí rovněž popis, 

exploraci nebo explanaci, ale jde v ní především o hodnocení nějakého programu nebo 

intervence na základě určitých hodnotových kritérií. Explanatorní studie podává vysvětlení 

případu tím, že rozvádí jednotlivé příčinné řetězce, které lze u případu identifikovat (Hendl, 

2005). Tato práce má empiricko-teoretický charakter. Empirické metody jsou založeny na 

zkušenostech, kdy daná zkušenost může být realizována přímo zkoumajícím subjektem, nebo 

tuto informaci získáme na základě použitých přístrojů např. měřením (Ochrana, 2009).  

K získání hodnot bazálního metabolismu jsme použili metodu nepřímé kalorimetrie. 

Určuje energetický výdej i spotřebu jednotlivých energetických substrátů nepřímo výpočtem z 

měřených veličin – spotřeby kyslíku (O2) a produkce oxidu uhličitého (CO2) (Andresová, 

Novák, 2004).   

Srovnání hodnot bazálního metabolismu (BM) z predikčních rovnic a hodnot 

získaných nepřímou kalorimetrií u osob s p. m. ukázala, že hodnoty BM z predikčních rovnic 

jsou nadhodnoceny. Proto jsme v naší práci zvolili BM měřený nepřímou kalorimetrií a spolu 

s hodnotou pracovního metabolismu (PM) jsme tak určili ideální energetický příjem pro naše 

probandy. Ideální energetický příjem jsme rozložili do obecně doporučovaných časových 

intervalů a poměrů jednotlivých makroživin. Hodnoty tělesného složení získané pomocí 

bioimpedanční analýzy (BIA) byly v naší práci orientační, při které jsme sledovali změny 
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v množství tukové a svalové tělesné tkáně. Kaliperací a biompedancí jsme sledovali celkové 

změny tělesného složení.  

Výzkumná data byla v rámci případové studie získávána před, na začátku, během, na 

konci a po 4 až 9 měsících po ukončení v. i., celkem 5 x a zajímaly nás tři oblasti:  

1. bazální metabolismus (BM) 

2. tělesné složení hodnocené BIA 

3. základní antropometrické parametry a kaliperace. 

Výzkum byl zaměřen na určení optimálního energetického příjmu a výdeje na základě 

individuálního výpočtu BM. Jednalo se o explanatorní studii, kdy bylo úkolem evaluace 

popsat efektivitu v. i. 

Výživová intervence 

Probandi č. 1, 2 a 3 byli seznámeni se získanou hodnotou svého bazálního 

metabolismu, byli informováni o současné tělesné hmotnosti. Naše v. i. spočívala 

v doporučení časového rozložení jednotlivých jídel v intervalu 3 – 4 hodiny a vypracovaném 

14denním jídelníčku. Kalorická hodnota sestaveného jídelníčku vycházela z rozdílu mezi 100 

% hodnotou BM uvedeného ve standardních tabulkách a naměřeným BM klienta s p. m. 

vzhledem k aktuálnímu věku, výšce, hmotnosti a denní energetické potřebě. U probanda č. 4 

jsme provedli analýzu jeho 14denního recallu (dotazu na stravovací návyky) a v. i. spočívala 

v doporučeném jídelníčku, kdy jsme energetický příjem snížili o 10 % a rozložení 

jednotlivých jídel v intervalu 3 – 4 hodiny. Skladba jídelníčku byla navržena dle výživových 

zvyklostí jednotlivých probandů a zařazení jednotlivých potravin bylo vždy s probandy 

předem konzultováno.  

Analýza energetického příjmu 

Kleinwächterová a Brázdová (2005) uvádí, že podrobnou nutriční anamnézu - 

inventorní analýzu stravovacího záznamu tvoří průběžně zapisovaný jídelníček (24hodinový,  

3denní, 7denní apod.). Data ze 14denního recallu od jednotlivých probandů jsme vyhodnotili 

pomocí programu Fitness – Linie 6.82. Chybějící potraviny jsme zaznamenávali z online 

databáze kaloricketabulky.cz. Programem jsme vyhodnotili množství následujících 

makroživin: tuků, sacharidů, bílkovin a vlákniny. Výsledná data vyhodnotila denní příjem 

jednotlivých makronutrientů (g) a množství kilojoulů (kJ). Nutriční anamnézu spolu s jejím 

vyhodnocením jsme předali jednotlivým probandům před začátkem samotné v. i. 

Analýza pracovního metabolismu 

http://www.kalorickétabulky.cz/
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K získání hodnoty PM jsme u probandů č. 1, 2 a 3 použili dotazníkovou metodu, kdy 

jednotliví probandi zaznamenávali v časovém úseku 7 dní všechny své činnosti v minutách, 

včetně času věnovaného odpočinku. Denní program jsme rozdělili na časové úseky 

(hodinově) s jednotlivými denními činnostmi. Vypočítali jsme energetický výdej za daný 

časový úsek při dané činnosti a sečtením jednotlivých energetických výdejů za 24 hodin jsme 

získali energetický výdej (PM) za jeden den. 

Výpočet PM (kJ) = doba činnosti x intenzita činnosti (% nál. BM) x BM (kJ.hod/1) 

100 

        (Kohlíková, 2011) 

 

Z nutriční anamnézy jsme zjistili průměrný energetický příjem a u probandů č. 1, 2, 3 

a z analýzy pracovního metabolismu energetický výdej jednotlivých probandů. Získané údaje 

jsme kvantitativně zhodnotili, porovnali s dosavadními výživovými zvyklostmi a navrhli 

optimální energetický příjem za účelem redukce tělesné hmotnosti 0,5 kg/1 týden. Pro 

výpočet energetického výdeje jsme použili přehled fyzických aktivit u osob s p. m. (Collins et 

al., 2010) a běžné populace (Kohlíková, 2011). 

Přehled denního energetického výdeje u probandů č. 1, 2 a 3 byl vyhodnocen 

v programu MS Office Excel 2007. Předali jsme jej na osobní schůzce před začátkem samotné 

v. i. a zároveň jsme jej zaslali elektronickou poštou. 

Analýza a interpretace dat 

K analýze dat a jejich zpracování byl použit program Fitness - Linie 6.82 a MS Office 

Excel 2007. Navrhli jsme ideální trojpoměr mezi příjmem tuků, sacharidů a bílkovin. Spolu 

s vyváženým množstvím vlákniny. „Trojpoměrem živin rozumíme poměr, jakým se 

jednotlivé živiny podílejí na krytí energetických nároků organismu. Běžný trojpoměr 

doporučovaný obecně populaci je 65 % sacharidů, 20 % tuků a 15 % bílkovin“(Vilikus et al.,  

2015).  

Doporučili jsme časové rozložení jednotlivých jídel v intervalu 3 – 4 hodiny. Zároveň 

jsme stanovili hodnotu energetického příjmu s cílem redukce tělesné hmotnosti 0,5 kg/1 

týden. Při zjištění nechtěného úbytku FFM jsme v  jídelníčku zvyšovali denní příjem bílkovin.  

Nasbíraná data všech parametrů byla popsána, zobrazena a porovnána v tabulkách 

(Excel 2007). U jednotlivých probandů jsme v absolutních hodnotách určili rozdíl mezi 

energetickým příjmem a energetickým výdejem. Získané údaje o těchto rozdílech jsme 
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kvantitativně zhodnotili a vypracovali redukční 14denní jídelníček, který jsme v programu 

MS Office Excel 2007 zaslali elektronickou poštou všem probandům.
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Výsledky práce 

Tabulka č. 2: Porovnání hodnot BMR, RMR, BEE, REE nepřímou kalorimetrií a hodnot predikční Harris-Benedictovy rovnice 

 První autor (rok vyd.) Výška p. 

m. 

Věk 

(roky) 

Muži Ženy Celkem Metoda/pozice % rozdíl 

1 Mollinger et al. 

(1985) 

C4 - 6 19 - 48 14  48 BMR/L +21 

  C6 - Th1 19 - 48 13   BMR -26 

  Th10 - S4 19-48 16   BMR -47 

  Th4 - L1 19 - 48 5   BMR -52 

2 Sedlock, Laventure Th4 - L1 29 - 31 4  4 RMR/L +16 

 (1990)        

3 Kearns et al. 

(1992) 

Smíšená 

skupiny 

      10   

  C4 - Th10 16 - 72 7   REE/L +10 (muži) 

  C4 - Th10 16 - 72  3   -2 (ženy) 

  C4 - Th10 16-72 7   BEE/L žádný rozdíl 

  C4 - Th10 16 - 72  3   -12 (ženy) 

4 Spungen et al. 

(1993) 

Th1 - S4 39 - 46 12  12 REE/S žádný rozdíl 

         

         

5 Alexander  et al. NPS, Th1-

S4 

47 - 53 24  24 RMR/S -14 

 (1995) PS, Th1-

S4 

47 - 53 14  14 RMR/S +1 

6 Alexander et al. NPS, Th1-

S4 

47 - 54 24  24 BMR/S +1 

 (1995) PS, Th1-

S4 

47-54 14  14 BMR/S +1 

7 Monroe et al. 

(1998) 

C6 - L3 22 - 49 10  10 RMR/L -4 

8 Jeon et al. C5 - 7 35 - 45 7  7 RMR/L +23 
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(2003) 

9 Buchholz  et al. 

(2003a) 

Smíšená 

skupina 

   27   

  Th1 - S4 22 - 57 17   RMR/L +6 (muži) 

  Th1 - S4 24 - 41  10   +6 (ženy) 

10 Bauman et al. Smíšená 

skupina 

   13   

 (2004) C5 - L2 25 - 47 9   BEE/L +18 (muži) 

  Th7 - L1 21 - 49  4   +6 (ženy) 

  C5 - L2 25 - 47 9   REE/S -2 (muži) 

  Th7 - L1 21 - 49  4   -14 (ženy) 

11 Liusuwan et al. Smíšená 

skupina 

   27   

 (2004) C4 - S5 10 - 21 18   RMR/L +12 (muži) 

  C4 - S5 10 - 21  9   +7 (ženy) 

12 Patt et al. Smíšená 

skupina 

   59   

 (2007) C4 - L3 4 - 20 31   REE/S +15 (muži) 

  C4 - L3 8 - 21  28   +10 (ženy) 

13 Yilmaz et al. Mixed 

Race 

   20   

 (2007) C4 - S5 16 - 50 13   BMR/L +18 (muži) 

  C4 - S5 17 - 50  7   -2 (ženy) 

14 Gorgey et al. Spastici, 

Smíšená 

skupina 

   10   

 (2010a) C6 - Th11 18 - 45 8   RMR/L +27 (muži) 

  C6 - Th11 18 - 45  2   +17 

(females) 

15 Perret, Stoffel-Kurt Smíšená 

skupina 

   12   

 (2011) C5 - Th12 22 - 46 9   REE/L +21 (males) 

  C5 - Th12 22 - 46  3   +12 (ženy) 

16 Tanhoffer et al. Smíšená    14   
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skupina 

 (2012) C4 - Th12 23-65 13   BMR/L +19 (muži) 

  C4 - Th12 23-65  1   +7 (ženy) 

17 Buchholz et al. Smíšená 

skupina 

   28   

 (2003b) S4 - S5 20-57 17   RMR/L +6 (muži) 

  S4 - S5 20-57  11   -4 (ženy) 

18 Nightingale, Gorgey 

(2018) 

C5 - L1 19-61 30  30 BMR +42 (muži) 

Zkratky: BMR - bazální metabolismus; RMR – klidový metabolismus; BEE – bazální energetický výdej; REE – klidový energetický výdej; pozice: L – 

vleže; S – vsedě; skupina spastiků – ASIA klasifikace A, B; PS – s dekubity; NPS – bez dekubitů  
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V naší první pilotní studii jsme se pokusili analyzovat výsledky 20 studií z hlediska 

rozdílu mezi vypočítanou predikční hodnotou a hodnotou naměřenou při nepřímé 

kalorimetrii. Metodika nebyla vždy stejná (různé soubory, různé typy přístrojů, klidové či 

bazální podmínky, různé polohy atd). Naše hypotéza se však potvrdila. Predikční hodnota 

vypočítaná podle Harris-Benedicta častěji procentuálně nadhodnocovala základní 

energetickou spotřebu, to znamená, že nebyla relevantní pro sledované osoby s míšním 

poraněním (tabulka č. 2). 

V druhé pilotní studii jsme zjistili, že hodnoty BM u našich probandů jsou nižší o 15 

až 61 % a nekorelují s výškou míšní léze (graf č. 1). 

Graf č. 1: Hodnoty BM (%) u sledovaných mužů a žen (n = 15) s p. m. 

(červené sloupce – ženy (n = 8); modré sloupce – muži (n = 7) 

 

Korelace znázorňuje statistickou závislost dvou kvantitativních veličin (měří vzájemný 

vztah dvou proměnných). Dvě proměnné jsou korelované, jestliže určité hodnoty jedné 

proměnné mají tendenci se vyskytovat společně s určitými hodnotami druhé proměnné. 
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Vlastnosti korelačního koeficientu označujeme r. Pokud je r = 0 = nezávislost; r = 1 = přímá 

závislost; r = -1 = nepřímá závislost (Hendl, 2006). 

U probandů s hrudní lézí jsme provedli korelaci s naměřenými hodnotami BM. U 

probandů s krční a bederní míšní lézí jsme s ohledem k malému počtu korelaci neprováděli. 

Z naměřených hodnot vyplývá, že u žen (n = 6) s hrudní míšní lézí od Th4 - Th10 je BM, 

v porovnání s muži (n = 4) s hrudní míšní lézí Th5 – Th10 nižší v průměru o 3 % tj. střední 

záporná korelace (r = - 0,51). V celkové korelaci našich probandů ve skupině žen (n = 8) s 

míšní lézí C5 - L5, v porovnání s muži (n = 7) s míšní lézí C5 – L2 byl BM v průměru nižší o 

3 %, střední korelace BM a FFM (r = 0, 47). 

Javorka a kol. (2009) uvádí, že u žen je BM ve všech věkových kategoriích 

(v porovnání s muži), nižší průměrně o 5 – 7 %. V naší pilotní studii byly výsledky BM u žen 

s p. m., v porovnání s muži s p. m. v průměru nižší o 3 %. Podíl na tomto rozdílu má 

pravděpodobně objem FM. 

V naší práci jsme jako další provedli korelaci hodnot BM a FFM u probandů s hrudní 

lézí. Ze získaných hodnot vyplývá, že u žen (n = 6) s hrudní míšní lézí od Th4 - Th10 a mužů 

(n = 4) s hrudní míšní a bederní lézí Th5 - Th10, ve věku 37 ± 8 let je střední záporná 

korelace (r = - 0,43). U hodnot BM a věku jsme zaznamenali střední korelaci (r = 0,69). 

V celkové korelaci našich probandů ve skupině žen (n = 8) s míšní lézí C5 – L5 a mužů (n = 

7) s míšní lézí C5 – L2, ve věku 40 ± 10 let jsme zaznamenali slabou korelaci (r = 0,26) 

hodnot BM a věku; BM a FFM střední korelaci (r = 0,47). 

Spungen et al. (1993) u osob s p. m. uvádí korelaci FFM(DEXA) a REE z nepřímé 

kalorimetrie (r = 0,80, p = 0,0016); korelaci u osob s p. m. (n = 13) FFM(DEXA) a REE (r = 

0,67; p < 0,05) (Bauman et al., 2004); korelaci u osob s p. m. (n = 10) FFM(DEXA) a RMR (r = 

0,89, p = 0,0001) (Gorgey et al., 2010a); korelaci u osob s p. m. (n = 30) FFM(DEXA) a BMR (r 

= 0,83; p < 0,01) (Nightingale, Gorgey, 2018). Jeon et al. (2003) uvádí u osob s p. m. 

signifikantně vyšší procento FM než u osob bez p. m. (34,6 ± 7% vs. 24,4 ± 6,5%; p = 0,016) 

a nižší podíl FFM(DEXA) (52,7 ± 4,1% vs. 63,4 ± 1,1%; p = 0,03) než u osob bez p. m. Podle 

Monroe et al. (2013) nebyly zjištěny signifikantní rozdíly ve složení těla u osob s p. m. (n = 

10) a kontrolní skupiny osob bez p. m. (n = 59). Kontrolní skupina osob bez p. m. měla větší 

podíl FFM než u osoby s p. m. (p = 0,001) a rozdíl v podílu FM nebyl významný.  
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Kostková (2018) u výzkumného souboru žen (n = 23) a mužů (n = 8) běžné populace 

uvádí korelaci (r = 0,90) mezi FFM a BMR z nepřímé kalorimetrie. Na základě výpočtů uvádí, 

že ostatní metody (pletysmografie, BIA a predikční rovnice) nepřímou kalorimetrii nahradit 

nemohou, ale mohou zastoupit jedna druhou. Všechny „potenciální zástupné metody“ pro 

určování BMR mezi sebou mají velmi silný korelační vztah.  

Sabounchi et al. (2013) uvádějí, že nejlepším prediktorem pro výpočet BMR u různých 

skupin populace je FFM a druhým nejlepším prediktorem, který je skoro stejně tak dobrý, je 

tělesná hmotnost. 

Výsledky výživových intervencí 

Tabulka č. 3: Základní charakteristické údaje probandů 

Proband Pohlaví Věk 
[r] 

Výška 
[cm] 

Hmotnost 
[kg] 

Výška 
léze 

Doba 
úrazu 

BMI 
[kg/m

2
] 

BM 
[kJ] 

SF 
[tepů/min] 

Č. 1. Ž 65 163 64,5 L5 2002 24,1 2582 56 

Č. 2. Ž 35 161 91,0 Th10,11 2002 35,1 6431 88 

Č. 3. M 38 172 98,0 Th10,11 1994 33,1 5047 70 

Č. 4. M 30 190 90,9 C6 2009 25,2 - - 

Průměr ± SD  42 ± 
13,5 

171,5 
± 11,4 

86,1 ± 
12,8 

 13,0 
± 4,3 

29,3 ± 
4,8 

4687 
± 

1592 

71 ± 13 

 

Celkové hodnocení průběhu a výsledků výživové intervence probandky č. 1 

U probandky z plánovaných 14 týdnů se v. i. prodloužila celkem na 28 týdnů. 

Z celkového období trvání v. i. jsme vyjmuli období letních prázdnin v časovém úseku  

8 týdnů, kdy nebyla možná příprava předepsaného jídelníčku z důvodu častého pobytu mimo 

domácí prostředí, a proto se doba v. i. prodloužila. Prodloužení o dalších 6 týdnů v. i. bylo z 

důvodu nižšího úbytku tělesné hmotnosti, než byl předpokládaný 0,5 kg za jeden týden. 

Průměrné snížení tělesné hmotnosti bylo tedy 0,26 kg za jeden týden. 

Na začátku v. i. probandka pociťovala větší pocit chladu celého těla, který vyřešila 

teplejším oblečením. Objektivně hodnotila probandka svoje dolní končetiny jako teplejší a 

s menšími otoky. Po 20 týdnech od začátku v. i. probandka změnila konfekční velikost z čísla 

42 na číslo 40. Velikost číslo 40 si udržela i po návratu z dovolené do domácího prostředí.  
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Probandka se naučila pravidelné stravě s ideálním procentuálním zastoupením všech 

makroživin a zařazovala do svého denního režimu i pravidelnou PA. Již od začátku byla 

s probandkou konstruktivní spolupráce, protože si vzhledem ke svému věku byla plně vědoma 

zdravotních benefitů, které jí snížení tělesné hmotnosti přinese. Zdravotní benefity a plné 

uvědomění si jich ze strany probandky hodnotíme jako základ úspěchu v. i. Jako negativní lze 

hodnotit sníženou hydrataci probandky, která byla patrná na výsledcích BIA a sama 

probandka přiznala menší spotřebu tekutin. Sníženou tělesnou hydrataci mohly také podpořit 

vysoké teploty v letních měsících a věk probandky. Vyskočil (2014) uvádí, že důležitou 

přepínací stanicí pro žízeň máme v mezimozku v místě, kde třetí mozková komora končí 

tenkou mechanicky zpevněnou vrstvou, nazývanou lamina terminalis. Její poškození má u lidí 

a jiných obratlovců za následek částečnou či úplnou ztrátu touhy pít. K tomu dochází do jisté 

míry u seniorů, snad vinou zhoršeného prokrvení oblasti. Senioři mají menší pocit žízně a 

málo pijí.  

Nejvýraznější vliv v. i. byl u probandky č. 1 v úbytku celkové tělesné hmotnosti o 7,5 

kg, pokles hodnot kožních řas o 11,0 mm a tělesných obvodů o 28,5 cm. Procento tělesného 

tuku hodnoceno dle Durnina a Womersleyho (1974) na začátku bylo 26,1 a na konci v. i. 22,4 

%. BMI kg/m
2
 bylo na začátku 24,1 a na konci 21,5, podle upravených výpočtů BMI kg/m

2 

pro osoby s p. m. spadala probandka do kategorie normální hmotnost. Obvod pasu byl na 

začátku 89 cm a na konci 86,0 cm – zvýšené riziko metabolických komplikací. 

Po skončení v. i. jsme zůstali s probandkou v kontaktu. Tělesnou hmotnost si 

udržovala i nadále a vždy, když polevila v racionální stravě, vrátila se ke stravování podle 

předepsaného redukčního jídelníčku. 

Celkové hodnocení průběhu a výsledky výživové intervence probandky č. 2 

U probandky probíhala v. i. celkem 30 týdnů. 8 týdnů, které představovaly letní 

prázdniny jsme z v. i. vyloučili. V průběhu v. i. došlo u probandky k dopravní nehodě (DN) a 

ta bohužel měla negativní vliv na psychiku i celkové zdraví probandky, která poté sama v. i. 

ukončila. 

 V období před DN, které trvalo 14 týdnů, probandka snížila svoji tělesnou hmotnost 

celkem o 4,5 kg. Přípravu potravin z předepsaného jídelníčku zvládala bez problémů. 

Stěžovala si pouze na velikost porcí, na které nebyla dříve zvyklá. Informace, které převzala 
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z časopisů typu: „kdo málo jí, je štíhlý“, považovala za správné. Mentální blok ke konzumaci 

většího množství potravin u ní byl patrný.  

K vlastní pohybové aktivitě (PA) během výživové intervence nedošlo. Z důvodů 

bakteriální infekce a celkového zhoršení jejího zdravotního a psychického stavu se i přes naši 

společnou snahu nepodařilo v slibně se vyvíjející v. i. pokračovat. Probandka se vrátila ke 

svým dřívějším stravovacím zvyklostem, stejně tak i její tělesná hmotnost se vrátila na 

původní hodnotu.  

Jako výraznější změnu můžeme hodnotit pokles celkové tělesné hmotnosti v prvních 

14 týdnech v. i., kdy se tělesná hmotnost snížila o 4,5 kg, a to v průměru o 0,32 kg za jeden 

týden. Pokles tělesných obvodů byl o 7,3 cm. Hodnoty kožních řas byly nižší na konci 

výživové intervence o 15,0 mm, procento tělesného tuku hodnoceno interpolací dle tabulek 

Durnina a Womersleyho (1974) se snížilo o 0,1 %. BMI kg/m
2
 bylo na začátku 35,1, na konci 

v. i. 33,2 a po jejím skončení 34,7. Podle upravených výpočtů BMI kg/m
2 

pro osoby s p. m. 

spadala probandka do kategorie obezity. Podle obvodu pasu, který byl na začátku 111, 0 cm a 

na konci v. i. 109 cm patřila probandka stále do kategorie zvýšeného rizika metabolických 

komplikací.  

Celkové hodnocení průběhu a výsledky výživové intervence probanda č. 3 

U probanda probíhala v. i. celkem 23 týdnů. V. i. byla přerušena na 4 týdny v letním 

období, kdy nebyla možná příprava předepsaného jídelníčku z důvodu častého pobytu mimo 

domácí prostředí. Přípravu potravin z předepsaného jídelníčku zvládal proband bez problémů. 

Nevyhovovala mu však velikost porcí, které jsme na jeho vlastní žádost po 9 týdnech od 

začátku v. i. snížili. Během v. i. jsme s probandem byli v neustálém kontaktu a měnili mu 

jídelníček podle jeho přání. Vařil každodenně pro celou rodinu a pro sebe měl vždy na druhý 

den připravené krabičky s hotovými jídly. V počátku v. i. byl plný elánu a odhodlání, ale 

s přibývajícím časem trvání v. i. elán i odhodlání opadaly. Během v. i. se proband 

v nepravidelných intervalech věnoval PA na trenažeru handbiku.  

Po ukončení v. i. se i přes slibný začátek proband vrátil ke svým dřívějším 

stravovacím zvyklostem a po 20 týdnech od ukončení v. i. byla jeho tělesná hmotnost stejná 

jako na začátku v. i. 

Jako výraznou změnu můžeme hodnotit snížení tělesné hmotnosti během celé v. i. o 

7,0 kg. Průměrné snížení tělesné hmotnosti bylo 0,3 kg za jeden týden. Změny v 
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hodnotách  BIA během v. i. nepředstavovaly výraznou změnu s ohledem na chybu měření, 

která se udává 3 – 6 %. Na změnách v BIA se podílela především celková hydratace 

probanda, která se snižovala spolu s hmotností a v její závislosti na predikčních rovnicích se 

snižoval i podíl svalové hmoty. Sníženou celkovou hydrataci mohlo také ovlivnit letní období, 

kdy část v. i. probíhala, a faktory, které u osob s p. m. mají vliv na celkové hodnoty BIA. 

Celková změna v měření kožních řas byla v průběhu výživové intervence nižší o 10,0 

mm a tělesných obvodů o 18,5 cm. Procento tělesného tuku hodnoceno interpolací dle tabulek 

Durnina a Womersleyho (1974) se snížilo z 26,3 % na 24,2 %, což představuje snížení o 2,1 

% tuku. BMI se snížilo z 33,1 kg/m
2
 na 30,4 kg/m

2 
a podle upravených výpočtu BMI kg/m

2 

pro osoby s p. m. patřil proband do kategorie obezity. Obvod pasu se snížil na z 111, 0 cm na 

105,5 cm  - vysoké riziko metabolických komplikací. 

Celkové hodnocení průběhu a výsledky výživové intervence probanda č. 4  

U probanda probíhala v. i. celkem 25 týdnů. Přípravu potravin z předepsaného 

jídelníčku zvládala matka probanda bez problémů. Po skončení v. i. proband žádal o inspiraci 

k dalšímu vaření, kdy mu již připravované pokrmy připadaly fádní. Vyhovovala mu velikost 

porcí a nepociťoval hlad. Během v. i. jsme s probandem byli v  kontaktu a během v. i. 

nepožadoval žádné změny či úpravy v předepsaném jídelníčku. Během v. i. se proband i 

nadále věnoval pravidelnému tréninku rugby vozíčkářů.  

Po ukončení v. i. proband setrval v započaté změně výživových zvyklostí a podle 

svých slov byl spokojen. Na kontrolním měření po 19 týdnech od ukončení v. i. proband 

zvýšil svoji tělesnou hmotnost o 1,2 kg. 

Jako výraznou změnu můžeme hodnotit snížení tělesné hmotnosti během v. i. o 7,9 kg. 

Průměrné snížení tělesné hmotnosti bylo 0,3 kg za jeden týden. Změny v hodnotách  BIA 

během v. i. nepředstavovaly výraznou změnu s ohledem na chybu měření, která se udává 3 – 

6 %. Během v. i. i po jejím skončení si proband zachovával konstantní hodnoty hydratace.  

Celková změna v měření kožních řas se snížila o 10,0 mm. Procento tělesného tuku 

hodnoceno interpolací dle tabulek Durnina a Womersleyho (1974) se snížilo z 24,2 % na 22,0 

%, což představuje pokles o 2,2 % tuku. BMI se snížil z 25,2 kg/m
2
 na 23,0 kg/m

2 
a podle 

upravených výpočtu BMI kg/m
2 

pro osoby s p. m. byl proband z kategorie obezity a přeřazen 

se do kategorie nadváhy. 
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Shrnutí výsledků 

Naši probandi se v. i. zúčastnili v době trvání od 28 do 39 týdnů, se snížením tělesné 

hmotnosti o 4,5 až 7,9 kg. Průměrný úbytek tělesné hmotnosti u probandů za jeden týden byl 

0,29 ± 0,02 kg. BMI kg/m
2 

byl u probandky č. 2 a probanda č. 3, 4 na začátku v. i. na stupni 

obezity, u probandky č. 1 na stupni nadváhy. BMI kg/m
2 

na konci v. i. se snížil pouze u 

probandky č. 1 na stupeň normální hmotnost a probanda č. 4 na stupeň nadváhy. Pracovní 

metabolismus u probandů č. 1, 2 a 3 byl v průměru 1,26 ± 0,16 násobkem jejich BM. 

Probandka č. 1 dokončila v. i. s výsledkem, který si sama určila na začátku v. i. 

Probandka č. 1 a proband č. 4 měli nižší odchylku od výchozího průměrného denního 

energetického příjmu (5040 ± 100 kJ; 8812 ± 1214 kJ), nežli probandka č. 2 a proband č. 3 

(4638 ± 2097 kJ; 8402 ± 2323 kJ). Stejně tak měla probandka č. 1 a proband č. 4 procentuálně 

nejvyšší průměrný energetický příjem v době večeře. Redukční jídelníček u probandky č. 1 a 

probanda č. 4 spočíval ve snížení energetického příjmu o 10 %, v úpravě množství 

makroživin a jejich správného rozložení během dne. Nebyla tedy u nich nutná zásadní 

pozitivní ani negativní změna v množství přijímané energie. Probandka č. 1 a proband č. 4 si 

byli od začátku v. i. vědomi cíle a nebyl pro ně problém podřídit mu své dosavadní stravovací 

zvyklosti a věnovat se i PA. U probandky č. 1 byl její denní energetický příjem přiměřený 

energetickému výdeji (pracovnímu metabolismu). Celkový úspěch v. i. byl také podpořen 

osobnostní integritou obou probandů a uvědoměním si zdravotních a sociálních benefitů, 

které snížení tělesné hmotnosti přinesou. Probandka č. 1 a proband č. 4 si stále udržují stejnou 

tělesnou hmotnost jako na konci v. i. Podle osobního sdělení probandky č. 1 se při zvýšení 

tělesné hmotnosti vrátí zpět k předepsanému jídelníčku z naší v. i. a sníží tak tělesnou 

hmotnost na původní.  

U probandky č. 2 zasáhla do průběhu v. i. dopravní nehoda, kdy způsobila neúmyslné 

poranění druhé osoby. Tato událost probandce způsobila fyzickou i psychickou nepohodu a 

odradila ji od zpočátku dobře se vyvíjející v. i. Po předčasném ukončení v. i. se chtěla, až se 

okolnosti stabilizují, do v. i. vrátit. Bohužel se ale už sama k navrácení nerozhodla. To, že se 

probandka nerozhodla pro další pokračování v. i., nelze přičítat jejímu neúspěchu ve v. i., ale 

mezi možné příčiny bychom mohli řadit nedostatek osobní motivace a neuvědomění si 

budoucích zdravotních rizik plynoucích z obezity. 
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Proband č. 3 ukončil sám v. i. po snížení tělesné hmotnosti o 7,0 kg a jako důvod 

uvedl obavy o snížení tělesného tuku v oblasti hrbolu kosti sedací a s tím spojené obavy 

z možného vzniku dekubitu. 

Probandka č. 2 a proband č. 3 ukončili v. i. před dosažením stanoveného cíle ve 

snížení tělesné hmotnosti a po jejím skončení se jejich tělesná hmotnost vrátila zpět na 

výchozí hodnoty. Podle analýzy výživových zvyklostí byla u probandů č. 2 a 3 směrodatná 

odchylka v denním energetickém příjmu 2097 a 2323 kJ, oproti probandům č. 1 a 4 kde byla 

směrodatná odchylka 1020 a 1214 kJ.  

Probandi č. 2 a 3 měli subjektivní pocit velkého množství potravin v předepsaném 

jídelníčku a jejich energetický příjem neodpovídal jejich energetickému výdeji (pracovnímu 

metabolismu). Konečný negativní výsledek v. i. u obou probandů také ovlivnily zdravotní 

komplikace, které se objevily v průběhu v. i. a obavy z možných onemocnění v budoucnu. 

Během v. i. při dodržování předepsaných pravidel se všem probandům podařilo snížit svoji 

tělesnou hmotnost. Dva z našich probandů se však při nedodržování předepsaných pravidel 

vrátili ke své původní tělesné hmotnosti. 

Podle výživových zvyklostí našich probandů je patrné, že konzumace kaloricky 

vysokodenzitních potravin a konzumace alkoholu ve večerních hodinách pozitivně ovlivňuje 

celkovou tělesnou hmotnost. Trvalé snížení tělesné hmotnosti však vyžaduje trvalou změnu 

ve stravovacích zvyklostech, a to mnohdy po zbytek života. 

Šonka, Přibylová-Čárková (1988) uvádí, že je třeba si uvědomit, že pokud usilujeme o 

dlouhodobé snížení a udržení tělesné hmotnosti, nejedná se jen o změnu stravovacího režimu, 

ale o dlouhodobou změnu životního stylu, která musí být podložena vnitřním přesvědčením, 

motivací a změnou vztahu k jídlu, které by se mělo stát i prostředkem upevňování zdraví. 

Z výše uvedených výsledků vyplývá, že lze u jednotlivců s p. m. dosáhnout redukce 

hmotnosti stejně jako u osob bez p. m. za předpokladu ideálních podmínek (Hendl, 2018) s 

předem sestaveným jídelníčkem a s ideálním zastoupením a rozložením makroživin během 

dne. 

Diskuse 

Primárním cílem naší práce bylo zjistit vztah energetického výdeje (bazálního 

metabolismu) a energetického příjmu u osob s diagnózou p. m. Sekundárním cílem bylo 
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zjistit, zda změny v rozložení makroživin a hodnotě denního energetického příjmu povedou u 

jednotlivých probandů ke změnám tělesné hmotnosti a tělesného tuku.  

Důležitým podnětem ke vzniku této práce bylo zjištění, že celkový denní výdej 

energie je u osob s p. m. snížen až o 54 % v závislosti na výšce a kompletnosti míšního 

postižení (Bauman et al., 2004; Buchholz et al., 2003a; Cox et al., 1985; Mollinger et al., 

1985). Stejně tak zjištění, že v minulosti používané tabulky pro výpočet energetického výdeje 

pro osoby s míšní lézí značně nadhodnocovaly jejich energetikou spotřebu (Nash, Gater, 

2007). 

Probandi z našeho výzkumu byli dvě ženy (č. 1 a 2) a dva muži (č. 3 a 4) s p. m. 

v oblasti C6, Th10,11 a L5 v průměrné době trvání léze 13,0 ± 4,3 roků, ve věku 42 ± 13,5 

roků. Proband/ka č. 1, 3 a 4získali svůj handicap v průběhu života. Vágnerová (2008) uvádí, 

že pokud ztráta zdraví vznikla náhle, představovala větší zátěž, než kdyby šlo o důsledky 

dlouhodobě působícího onemocnění, na něž se nemocný mohl alespoň částečně adaptovat. 

Probandka č. 2 měla vrozené degenerativní onemocnění a o schopnost chůze bez opory přišla 

v průběhu života. Podle Vágnerové (2008) vrozené postižení není tak subjektivně 

traumatizující, protože jedinec s vrozeným postižením je na svůj handicap adaptován. 

Všichni naši probandi vykonávali pracovní profesi, žili v samostatné domácnosti bez 

rodičů. Probandka č. 2 a proband č. 3 vychovali (vychovávali) zároveň děti (dítě). Byli tedy 

plně integrování do běžné společnosti. Zastávání všech těchto společenských funkcí vzhledem 

k handicapu od nich vyžadovalo vyšší fyzické i psychické výkony. Invalidní důchod u našich 

probandů byl 3. stupně a na jeho nárok má osoba, u které je míra poklesu pracovní schopnosti 

alespoň o 70 %. Proto se osoby s postižením plně integrovány mohou častěji nacházet ve 

stresových situacích, které mohou být následně kompenzovány nejrůznějšími způsoby.  

Vliv emočního stresu na zvýšení příjmu potravy byl zaznamenán i u zvířat. Tato 

skutečnost by mohla znamenat, že stres aktivuje základní mozkové systémy, které za určitých 

podmínek navozují přejídání. Důvodem je fakt, že dlouhodobý stres ovlivňuje fungování 

psychického aparátu. Psychické funkce, které je člověk schopen za normálních okolností mít 

pod kontrolou, již nefungují. Velení se ujímá vývojově nejstarší část mozku – hypotalamus, 

který má na starost zajistit přežití. Mozek v tuto chvíli nedělá rozdíl mezi zdrojem zažívaného 

stresu. Výsledkem je tendence jíst a ukládat pro případ nedostatku (Thiele, 2014). 
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Vágnerová (2004) uvádí, že uplatnění a využití rozumových schopností ovlivňuje i 

motivace. Motiv je důvodem k jakékoli aktivitě, a pokud schází, pak se příslušná schopnost 

nejen neuplatňuje, ale často se ani nerozvíjí. Motivace bývá spojena s emočním prožitkem, 

který slouží jako signál určité potřeby, jako prostředek hodnocení aktuálního stavu či situace, 

a stimuluje jednání, zaměřené na její uspokojení. 

Podstatnou roli v motivaci ke snížení tělesné hmotnosti sehrává i rozdílný přístup 

mužů a žen. Crane et al. (2017) uvádí jako nejčastější důvody vedoucí ke snížení tělesné 

hmotnosti: zlepšení současného zdraví, prevence onemocnění, zvýšení sebeúcty – vylepšení 

vzhledu, zlepšení rodinných vztahů. Málková a Krch (2001) uvádí jako častější motivaci u 

žen než u mužů nespokojenost se svým tělem. Zdravotní důvody u mužů bývají motivací, 

bohužel až když se nemoc dostaví. 

Opomíjení zdravotních rizik, které se objevuje jako sekundární onemocnění obezity, 

může být u některých jedinců s p. m. znakem jisté osobní nezralosti. Šimek a Špalek (2003) 

uvádí, že autenticita člověka spočívá v přijetí jeho vlastní konečnosti, jak ve smyslu existence 

ve světě v omezeném čase, tak i ve smyslu nedokonalosti v rozhodování a v realizaci 

stanovených cílů. Neautentické bytí je jednodušší, zavírá oči před pravdou, před těžkostmi a 

složitostí života. Člověk se v něm nevidí a nechce vidět takový, jaký je, a obrací, upíná se 

k věcem. Nechce se cítit odpovědným a padat pod tíhou náročného života. 

U našich probandů se jako problematická jevila hydratace organismu. Naše v. i. 

probíhala v jarním a letním období, kdy je tělo často vystaveno vyšším teplotním výkyvům a 

tedy i zvýšeným nárokům na dostatečnou hydrataci. Pro osoby s p. m. je dostatečná hydratace 

spojená také s exkrecí a bezbariérové toalety nejsou vždy a všude přístupné. V běžném životě 

se proto u osob s p. m. často setkáváme s vědomě řízenou nízkou hydratací, která je 

„řešením“ při nedostupnosti bezbariérových toalet (např. při sportu, při studiu, na dovolené). 

Probandka č. 1 v období letní dovolené v rakouských Alpách měla z výše uvedených důvodů 

zaveden permanentní močový katétr. Stejně tak proband č. 3, který během letních prázdnin 

často pobýval mimo domov, nám sdělil, že kvůli častému močení omezoval příjem tekutin. 

Šefčíková a kol. (2014) uvádí, že lidé běžně řídí příjem tekutin pomocí pocitu žízně. Žízeň už 

je pro organismus určitá forma stresu, ke kterému by nemělo docházet a který je pro člověka 

zbytečnou zátěží. 
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Při sestavování jídelníčku v. i. jsme vycházeli z jídelníčku výživových zvyklostí 

jednotlivých probandů. Následně jsme proto v redukčním jídelníčku prováděli jen minimální 

úpravy a snažili se tak nezpůsobit našim probandům pocit chuťového diskomfortu. Probandka 

č. 1 a č. 2 a proband č. 4 sestavený redukční jídelníček přijali s minimálními požadavky na 

změny. Pouze proband č. 3 během v. i. pravidelně vyžadoval drobné úpravy ve skladbě 

potravin. 

Problematika je v naší práci hodnocena u nehomogenní skupiny čtyř probandů zcela 

individuálně. Pro přehlednost vysvětlení je proto diskuse rozdělena do několika částí. 

Hodnoty bazálního metabolismu u osob s poraněním míchy 

Výzkumný soubor naší pilotní studie č. I měření BM tvořilo celkem 15 probandů (7 

mužů a 8 žen) s p. m. v oblasti od C5 – L5, ve věku 39,6 ± 9,7 roků. Průměrné hodnoty BM u 

všech probandů (n = 8; n = 7) byly 63 ± 13 % a nižší tedy o 15 až 61 %. Hodnoty BM 

nekorelovaly s výškou p. m.  

V celkové korelaci našich probandů ve skupině žen (n = 8) s míšní lézí C5 - L5, 

v porovnání s muži (n = 7) s míšní lézí C5 – L2 byl BM v průměru nižší o 3 %, byla 

zaznamenána střední korelace r = 0, 47. 

Provedli jsme korelaci naměřených hodnot BM u probandů s hrudní lézí. Ze získaných 

hodnot vyplývá, že u žen (n = 6) s hrudní míšní lézí od Th4 - Th10, ve věku 38 ± 8 roků bylo 

BM, v porovnání s muži (n = 4) s hrudní míšní a bederní lézí Th5 - Th10, ve věku 37 ± 8 let 

nižší v průměru o 3 %. Javorka a kol. (2009) uvádí, že u žen je ve všech věkových 

kategoriích, v porovnání s muži, BM nižší průměrně o 5 - 7%. 

V naší pilotní studii jsme provedli korelaci hodnot BM a FFM u probandů s hrudní 

lézí. Ze získaných hodnot vyplývá, že u žen (n = 6) s hrudní míšní lézí od Th4 - Th10 a mužů 

(n = 4) s hrudní míšní a bederní lézí Th5 - Th10, ve věku 37 ± 8 let je střední záporná 

korelace (r = - 0,43). U hodnot BM a věku jsme zaznamenali korelaci (r = 0,69).  

V celkové korelaci našich probandů ve skupině žen (n = 8) s míšní lézí C5 – L5 a 

mužů (n = 7) s míšní lézí C5 – L2, ve věku 40 ± 10 let jsme zaznamenali slabou korelaci (r = 

0,26) hodnot BM a věku; BM a FFM střední korelaci (r = 0,47). 
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Mollinger et al. (1985) ve své studii uvádí u mužů (n = 5) s p. m. v oblasti od Th4 – 

L1, ve věku 33 ± 9 roků BM nižší o 52 % (tabulka č. 2). V naší pilotní studii byl u mužů (n = 

4) s p. m. v oblasti Th5 - Th10, ve věku 37 ± 8 roků BM nižší o 29 - 49% .  

Bauman et al. (2004) ve své studii uvádí u žen (n = 4) s p. m. v oblasti Th7 – L1, ve 

věku 37 ± 8 roků nižší REE o 14 %. V naší pilotní studii u žen (n = 6) s p. m. v oblasti Th4 – 

Th10, ve věku 38 ± 8 byl BM nižší o 22 - 61 % 

Predikční rovnice u osob s p. m.  

Podle Harris-Benedict (1918); Mifflin et al. (1990); Nightingale, Gorgey (2018) se 

v praxi používají predikční rovnice s dosazením proměnných: věk, výška, tělesná hmotnost, 

pohlaví. Predikční rovnice běžně používané u dospělé populace jsou však pro osoby s p. m. 

nadhodnoceny až o 4 – 92%.  

Hlavní nevýhodu predikčních rovnic BMR je neschopnost rozlišení mezi FFM a 

FM. Množství FFM vysvětluje většinu odchylek v BMR, přičemž další nezávislé studie 

dokázaly sekundární podíl FM (Nightingale, Gorgey, 2018). 

Omezení u osob s p. m.  

Podle Patt et al. (2007) nejsou pro všechna zařízení pracující s osobami s p. m. 

dostupné kalorimetrické přístroje. Zároveň může být z důvodu progresivní skoliózy a 

extrémních kontraktur dolních končetin obtížné měřit jejich přesnou tělesnou výšku 

(Liusuwan, et al., 2004). 

Podle Adams, Hicks (2003) se spasticita rozvine až u 70 % osob s p. m. v oblasti 

krčních a hrudních obratlů, a to do jednoho roku po úrazu. Spasticita je složitý fenomén, který 

se projevuje jako extrémní svalové napětí, zvýšení reflexů a klonů, které ovlivňují FFM v 

oblasti pod p. m. Přes celkový negativní vliv by spasticita mohla přinášet i pozitivní vlivy. 

Alexander et al. (1995) uvádí, že pacienti s p. m. a dekubity mají vyšší REE na 1 

kilogram tělesné hmotnosti a vyšší procento energetického výdeje než pacienti bez dekubitů. 

Předpokládá se tedy, že dekubity pozitivně ovlivňují klidový energetický výdej. 

Souhrn výsledků energetického výdeje je zobrazen v tabulce č. 2. Osoby s p. m a 

dekubity měly o 1 % vyšší, muži se spazmy o 27 % vyšší a ženy se spazmy o 17 % vyšší 

energetický výdej, než uváděly výsledky z Harris-Benedictovy rovnice.  
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Mnoho autorů se shoduje na tom, že aktivita vegetativních nervů zvyšuje BMR. Podle 

Stjernberg et al. (1986) byla prokázaná nižší aktivita sympatického nervového systému (SNS) 

u osob s p. m. než u osob bez p. m. Osoby s nižší aktivitou SNS mohou mít v důsledku 

snížené hodnoty BMR sklon k obezitě (Monroe et al., 1998). Yilmaz et al. (2007) uvádí, 

že vztah mezi energetickým výdejem a aktivitou SNS je kontroverzní. 

Bylo prokázáno, že léky, které na spasmy užívají osoby s p. m., u osob bez p. m. 

snižují energetický výdej. Sekundární onemocnění, jako jsou dekubity nebo infekce 

močových cest energetický výdej naopak zvyšují (Nevin et al., 2016). 

Alexander et al. (1995) uvádí, že kouření cigaret u běžné populace zvyšuje energetický 

výdej. Zajímavostí je, že v jeho výzkumné skupině bylo více osob s p. m., které měly 

dekubity a byly kuřáky, než ve skupině osob s p. m., které nekouřily a neměly dekubity. 

Compher et al. (2006) uvádí, že pozice vsedě vyžaduje vyšší svalový tonus a může 

ovlivnit výsledek měření RMR. U 24 dospělých s tělesnou hmotností od 48 do 109 kg bylo 

změřeno RMR vsedě o 70 kcal vyšší než v poloze vleže (vyšší o 3,7 – 6,3 %). 

Antropometrické parametry a parametry tělesného složení 

Relativní nehomogennost antropometrických parametrů a parametrů tělesného složení 

v naší studii (n = 4) byla dána úzkým výběrem, dobrovolnou a dlouhodobou účastí probandů 

ve v. i. Při sledování antropometrických charakteristik jsme se zaměřili na hodnoty tělesné 

hmotnosti, tělesné výšky, hodnoty BM, hodnoty BMI, hodnoty obvodu pasu, měření procenta 

tělesného tuku a bioimpedanční analýzu. 

Průměrná tělesná hmotnost sledovaného souboru (n = 4) na začátku v. i. byla 86,1 ± 

12,8 kg a na konci v. i. 80,0 ± 13,5 kg.  Tělesná hmotnost se na začátku v. i. pohybovala 

v rozmezí 64,5 - 98 kg, což byl rozdíl 33,5 kg a na konci v. i. se pohybovala v rozmezí 57,0 - 

91,0 kg, což byl rozdíl 34,0 kg. Průměrná tělesná výška sledovaného souboru byla 171,5 ± 

11,4 cm. Tělesná výška se pohybovala v rozmezí 161,0 – 190,0 cm. Průměrná hodnota BM (n 

= 3) byla 4687 ± 1592 kJ, jeho rozmezí činilo 2582 - 6431 kJ.  

Průměrná hodnota BMI na začátku v. i. (n = 4) dosahovala 29,3 ± 4,8 kg/m
2
, její 

rozmezí činilo 24,1 - 35,1 kg/m
2
 a na konci v. i. dosahovala 29 ± 5 kg/m

2
. 

Průměrná hodnota obvod pasu (n = 3) byla na začátku v. i. 103,6 ± 10,3 cm, 

pohybovala se v rozmezí 89,0 – 111,0 cm a na konci v. i. 100,0 ± 10,1 cm, pohybovala se 
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v rozmezí 86,0 – 109,0 cm, což byl celkový pokles o 3,5 ± 1,4 cm. Tyto hodnoty byly po 

skončení v. i. nižší v průměru o 4,6 %, avšak v kategorii rizika metabolických a 

kardiovaskulárních komplikací nastala změna přesunu z kategorie vysokého rizika do 

kategorie zvýšeného rizika pouze u probandky č. 1. 

Ve třech studiích u osob s p. m., kdy výzkumníci měřili obvod pasu, nebyly bohužel 

uvedeny hodnoty ani příslušná metodika. Maki et al. (1995) měřili obvod pasu u 46 mužů 

s paraplegií a tetraplegií v délce trvání od úrazu > 6 měsíců. Obvod pasu koreloval s vyššími 

parametry lipidového spektra (triglyceridů, poměrem HDL/LDL cholesterolu) více než poměr 

BMI kg/m
2 
a % tuku. 

Množství tělesného tuku podle Durnina a Womersleyho (1974) (n = 4) na začátku naší 

výživové intervence bylo 27,8 ± 4,0 % a pohybovalo se v rozmezí 24,2 – 34,7 %. Na konci v. 

i. bylo 25,8 ± 5,1 %, pohybovalo se v rozmezí 22,0 – 34,6 %. Celkový pokles byl o 2,0 ± 1,2 

%, což nepředstavuje výraznou změnu s ohledem na chybu měření, která se udává 3 – 6 %. 

BIA byla hodnocena v závislosti na celkové hydrataci organismu. V rámci naší studie 

redukce tělesné hmotnosti jsme hodnotili především změny v jednotlivých hodnotách 

tělesného složení tj. změny tělesného tuku (%) a změny svalové hmoty (kg) s přihlédnutím na 

množství TBW. 

Podle Nuhlíčka et al., 1988 byly zaznamenány významné korelace mezi změnami v 

tělesném složení a výškou míšní léze. Čím vyšší léze a větší rozsah léze, tím byl nižší objem 

FFM a buněčné masy. 

Výživová intervence 

Podle Sadílkové (2017) se v praxi ukazuje, že se nelze spokojit pouze s ústními dotazy 

ani s výživovými dotazníky, jelikož tyto metody přinášejí zkreslené informace. Dobře 

provedený a ověřený zápis jídelníčku je podmínkou kvalitní spolupráce nutričního terapeuta 

s klientem a umožní nastavení takové diety, která bude dlouhodobě udržitelná.  

Významná variabilita energetického příjmu v jednotlivých dnech je u obézních osob 

vyjádřena pravděpodobně stejně jako u osob s normální hmotností a v rámci 10denní periody 

může dosahovat hodnot 5000 - 5400 kJ (1200 - 1300 kcal) (Schusdziarra et al., 2010). 

Průměrné hodnoty energetického příjmu v 14denní periodě našich probandů byly 8679 – 4638 

kJ (2076 – 1109 kcal).  
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Podle mnohých studií u osob s p. m. Groah et al. (2009) uvádí, že je obvykle nižší 

energetický příjem oproti obecným doporučením. Vyšší je však denní příjem tuků, příjem 

bílkovin je přiměřený a jako nedostatečný byl hodnocen příjem vlákniny, některých vitamínů 

a minerálů, a což současně potvrdily i současné dietní trendy ve Spojených státech 

amerických. 

Průměrný denní příjem tuků u našich probandů byl 34,7 ± 4,6 %, v rozpětí 39,0 – 93,0 

g; sacharidů 44,7 ± 2,4 %, v rozpětí 122,0 – 236,0 g; bílkovin 22,5 ± 3,5 %, v rozpětí 56,0– 

90,0 g a vlákniny v rozpětí 7,0 – 20,0g. Pro redukci jejich tělesné hmotnosti jsme průměrný 

denní příjem tuků snížili na 27,0 ± 3,0 %, v rozpětí 30,0 – 63,0 g. Příjem sacharidů jsme 

upravili na 53,5 ± 1,5 %, v rozpětí 140,0 – 252,0 g; příjem bílkovin jsme upravili na průměrný 

denní příjem 19,0 ± 1,3 %, v rozpětí 53,0 – 92,0 g a vlákniny v rozpětí 13,0 – 18,0 g. 

Průměrný týdenní úbytek tělesné hmotnosti u našich probandů byl 0,29 ± 0,02 kg. 

Pracovní metabolismus 

„Pracovní metabolismus – energetická potřeba, kterou vyjadřuje množství vydané 

energie za určité pracovní období nad úrovní BM. Závisí na množství a intenzitě svalové 

práce, která byla vynaložena během dané práce (tréninku)“ (Vavák, 2011).  

V minulosti používané tabulky pro výpočet energetického výdeje pro osoby s p. m. 

značně nadhodnocovaly jejich energetikou spotřebu (Nash, Gater, 2007). Podle Buchholz et 

al. (2003b) je PA u plně integrovaných osob s p. m nízká, a proto je nutné zapojit je do vyšší 

PA. Podle Collins et al. (2010) jsou osoby s paraplegií v lepší fyzické kondici, než osoby 

s tetraplegií. 

Stránský a Ryšavá (2010) doporučují jako koeficient pro výpočet energetického 

výdeje pro běžnou populaci, která žije výlučně sedavým nebo trvale ležícím způsobem života, 

1,2 násobek BM. V naší studii jsme při stanovení energetického výdeje vycházeli 

z individuálních dotazníků PA. Pro výpočet energetického výdeje jsme použili přehled 

fyzických aktivit u osob s p. m. (Collins et al., 2010) a přehled fyzických aktivit pro běžnou 

populaci (Kohlíková, 2011). 

Při hodnocení PA včetně odpočinku byl u probandky č. 1 - 1,5 a probanda č. 3 - 1,2 

násobkem jejich BM a hodnota energetického příjmu v. i. tyto hodnoty přesahovala. 

Probandka č. 2 měla hodnotu vstupního příjmu energie pod hodnotou naměřeného BM a 
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hodnota pracovního metabolismu byla 1,1 násobkem jejího BM. U probanda č. 4 jsme PM 

neměřili. Pracovní metabolismus u probandů byl v průměru 1,2 ± 0,1 násobkem jejich BM. 

Závěr 

Obě pilotní studie se zajímaly o vztah mezi používanou predikcí bazálního 

metabolismu a hodnotami naměřenými nepřímou kalorimetrií, se speciálním zaměřením na 

osoby s míšním poraněním. Vycházely jak z analýzy komparativní studie, tak z reálného 

měření. Naměřené hodnoty u našich probandů (n = 15) byly ve srovnání s predikcí nižší o 15 

až 61 % a nekorelovaly s výškou míšní léze. Obě studie konstatovaly, že použití predikčních 

hodnot podle tabulek Harris-Benedicta je u těchto osob irelevantní. 

Hlavní příčinou nadváhy a obezity je nepoměr mezi příjmem a výdejem energie. Proto 

hlavním cílem této práce bylo sestavení individualizované diety pro osoby s poraněním míchy 

a následná výživová a pohybová intervence.  

Preskripce diety vycházela ze znalostí energetického výdeje, objektivně měřeného BM 

a výpočtu PM z klasicky zpracovaného dotazníku. Při sestavování stravovacího režimu bylo 

přihlédnuto i k jistým individuálním preferencím. Kromě detailně kontrolovaného příjmu byl 

zaznamenáván i výdej, doporučená pohybová aktivita, realizovaná však podle možností 

probanda. 

V průběhu studie bylo několikrát provedeno měření tělesných parametrů a tělesného 

složení. Zjistili jsme, že při dodržování předepsaného jídelníčku bylo možné u našich 

probandů snížit tělesnou hmotnost i hodnoty tělesného tuku. 

Etiologie obezity je multifaktoriální a její léčba je ve většině případů multioborovou 

spoluprací obezitologa, nutričního specialisty, diabetologa a psychologa. Prevencí nadváhy a 

obezity bychom mohli snížit jak riziko pro klienty, tak i zátěž zdravotního systému. Mezi 

preventivní opatření nechtěné nadváhy a obezity u osob s p. m. by mohlo být zavedení měření 

hodnoty BM ve standardním lékařském vyšetření. Hodnota BM by mohla jednotlivci sloužit  

jako vodítko při běžném stravování. Stejně tak by byla vhodná edukace o racionální stravě 

v rehabilitačních ústavech a stacionářích pro osoby se sníženou pohybovou schopností. Tato 

preventivní opatření by mohla předejít následným změnám životního stylu.  
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