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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 
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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 u osob s p. m. 
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2  Teoretická část 

2.1  Struktura a funkce míchy 
 

Mícha je provazec probíhající v páteřním kanálu od foramen occipitale magnum po 

první až druhý bederní obratel. Pokračováním je cauda equina (koňský ohon), nervový svazek 

tvořený bílou a šedou hmotou. Míchu chrání míšní obaly. Zevně je to tvrdá plena (dura 

mater), uprostřed pavoučnice (arachnoidea) a nakonec měkká plena (pia mater) s cévami, 

naléhající bezprostředně na míchu. Horizontálně je mícha členěna na 31 míšních segmentů, ze 

kterých vychází 31 párů míšních nervů. Ty zajišťují inervaci různých oblastí: 

 C1–C8: 8 párů krčních nervů pro kůži a svaly horních končetin, hlavu a krk,  

z C4 vystupuje brániční nerv zajišťující spontánní brániční dýchání 

 Th1–Th12: 12 párů hrudních nervů pro mezižeberní svaly, kůži a svaly zad a hrudníku 

 L1–L5: 5 párů bederních nervů pro kůži a svaly břicha, stehna a kůži pohlavních 

orgánů 

 S1–S5: 5 párů křížových nervů pro kůži, svaly dolních končetin a hýžďové svaly 

 Co1–Co2:  1 pár nefunkčních kostrčních nervů. 

Mícha plní řadu funkcí. Jedna z hlavních je průchod důležitých sestupných 

motorických drah, přepojujících se v předních rozích míšních na druhý (periferní) 

motoneuron a vzestupných senzitivních drah, které jsou pokračováním senzitivních neuronů, 

vstupujících do míchy zadními rohy míšními (Čihák, 2016). 

Nezanedbatelné jsou však i nervové spoje na stejné straně míchy (spoje homolaterální) 

nebo spoje z jedné strany na druhou (heterolaterální). Velký význam mají vlákna 

sympatického autonomního systému, vystupující z Th1 – L2 a parasympatická, vycházející z 

křížových segmentů S2 - S4.  

Páteřní mícha je reflexním centrem nejjednodušších reflexů proprioceptivních - 

napínacího (myotatického) a obráceně napínacího (antimyotatického) i exteroceptivních - 

extenzorového, flexorového a zkříženého extenzorového reflexu. Křížová část míchy (S2 - 

S4) se spolu s vyššími supraspinálními centry podílí na reflexech vegetativních, jako jsou 

např. reflexy mikční či defekační (Rokyta a kol., 2000). 
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2.2  Traumatická míšní léze 

2.2.1  Historie a statistická data 

 

Podle Beneše (1987) je nejstarší zprávou o postižení míchy a pravděpodobně prvním 

chirurgickým sdělením vůbec Papyrus Edwina Smithe. Asi kolem roku 1700 př. n. l. opisoval 

neznámý písař poučení a rady lékaře z roku 3000 př. n. l. Soudí se, že autorem této prvé 

lékařské knihy byl Imhotep, slavný lékař, architekt a ministr Zosera III. Zachovalo se jen 48 

poučení. Každé má svůj titul a v textu je popsán způsob vyšetření, diagnóza a léčení. Prostě, 

ale sebevědomě zní v každém poučení autorova rozhodnutí, které se stupňuje podle vážnosti 

poranění. O lehkém píše: „nemoc, kterou ošetřím, o těžším „nemoc, s kterou se dám v zápas“ 

a o nejtěžším „nemoc, která nemůže být ošetřena“. Vzhledem k závažnosti můžeme poranění 

míchy zařadit k nemocem, která nemohla být v roce 3000 př. n. l. ošetřena.  

O několik tisíciletí později, r. 1724, slavný Heister uvádí (cit. Sachs 157): „Poranění 

míchy má vždy za následek smrt! Nepomoci zraněným by se však zdálo příliš kruté.“ 

K. Franz píše ve Válečné chirurgii z r. 1936: „Zraněným s úplným míšním přerušením 

má být dána ve válce včasným odsunem možnost, aby před jistou smrtí spatřili své příbuzné.“  

Američan Donald Munro však razí roku 1943 svou „doktrínu“: „Každý zraněný s 

poškozením míchy nebo kaudy, který má zachovanou inervaci horních končetin a je ochoten a 

schopen pro svou inteligenci spolupracovat, může vést po správném ošetřování normální 

společenský život a může se podle svých schopností i živit.“ (Beneš, 1987). 

Výskyt osob s poraněním míchy od osmdesátých let minulého století má kolísavou 

tendenci se sklonem ke zvyšujícím se počtem obyvatel. Beneš (1987) uvádí výskyt 12 osob s 

poraněním míchy na 1 milion obyvatel ročně. Podle výroční zprávy Svazu paraplegiků (Svaz 

paraplegiků, 2010) byl počet vozíčkářů podle odhadu v roce 1992 v České republice asi 5 000 

a jejich přibližný roční přírůstek kolem 200 – 300 osob za jeden rok, tzn. 19 – 29 osob na 

jeden milion obyvatel ročně.  

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). 
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2.3  Etiologie a klinický obraz traumatického poškození míchy 
 

Komoce míchy je krátkodobé postižení hybnosti, citlivosti a sfinkterů, které trvá 

minuty až hodiny. Častěji se vyskytuje u sportovců a je reverzibilní, tedy bez ztráty funkce. 

Kontuze míchy se objevuje asi u 2/3 pacientů s akutním míšním traumatem. Mívají 

inkompletní lézi. Pod místem zranění nastává úplná ztráta všech motorických a senzitivních 

funkcí. Trvá více než 24 hodin a bohužel často vede k trvalé ztrátě funkcí. Jen 3 % 

nemocných s úplnou iniciální ztrátou funkce se dočká určitého zlepšení a jen 1–2 % 

nemocných klasifikovaných jako kompletní léze se uzdraví tak, že jsou schopni chůze 

(Bednařík a kol., 2010). 

2.3.1  Míšní šok 

 

Náhlým porušením míšních drah nastává míšní šok. Ten může vzniknout jak v 

důsledku traumatu, tak ale i ischemie nebo naopak hemoragie či zánětu. Příčinou míšního 

traumatu může být autohavárie, pády, násilí, sportovní úrazy. Následkem jsou: kompletní 

(transverzální) či nekompletní (netranverzální) léze. Při míšním šoku dojde k náhlému 

výpadku reflexní aktivity, k hypotonii a k poruše motorických, senzitivních a autonomních 

funkcí pod úrovní míšní léze.  

Míšní šok probíhá ve 3 fázích. V první fázi dochází ke snížení reflexní aktivity pro 

pokles dráždivosti míšních motorických neuronů. Obnovení reflexní aktivity je způsobeno 

denervační hypersenzitivitou a ve 3. fázi potom dochází naopak k hyperreflexii na podkladě 

růstu nových synapsí. Míšní šok trvá několik dní až týdnů a jeho trvání nemusí odpovídat 

závažnosti postižení. Poté se rozvíjí různě závažné formy spasticity u kompletních míšních 

lézí a u nekompletních lézí se s ohledem na stupeň poškození může navrátit i volní hybnost. 

(Háková, Kříž, 2015). 

2.3.2  Poruchy hybnosti 

 

a) Kompletní míšní léze. Následky kompletní míšní léze závisí na výši postižení. 

Nejčastějším poraněním je kvadruplegie s lézí ve výši C5 - 6 (postižení jedinci mají 

minimální či žádnou hybnost a sílu v rukou, potřebují elektrický vozík). Další častou lokalitou 

je léze Th12 - L1. Tito postižení mohou používat pro nejrůznější pohybové aktivity berle. 

Podle výše míšního poškození se dají rozlišovat až 3 základní typy postižení: 
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Pentaplegie. Málo používaným termínem je pentaplegie, za kterou označuje Kříž 

(2019) míšní léze nad C3 - 4. V této úrovni je kromě poruchy inervace svalů dolních i horních 

končetin a trupu porušená také inervace bránice. To má za následek ztrátu schopnosti 

spontánní ventilace. Je nezbytné řízené dýchání (umělá plicní ventilace). 

Tetraplegie. Tetraplegie (dříve kvadruplegie) je ztráta motorické a částečná nebo 

úplná ztráta senzitivní funkce v důsledku poranění míšních segmentů. Projevuje se závažnou 

poruchou hybnosti na horních končetinách a úplnou ztrátou hybnosti na trupu a dolních 

končetinách. 

Paraplegie. Paraplegie je ztráta motorické a částečná nebo úplná ztráta senzitivní 

funkce v důsledku poranění míchy v úrovni hrudních, bederních nebo křížových míšních 

segmentů. Při paraplegii je zachována funkce horních končetin, ale v závislosti na 

neurologické úrovni míšní léze je porucha hybnosti na trupu a dolních končetinách (Kříž, 

2019). 

Ochrnutí svalu se může projevit jako plegie (úplná ztráta hybnosti) či paréza 

(částečná ztráta hybnosti, snížená svalová síla).  

Úplná léze je definována absencí senzitivních a motorických funkcí pod segmentem 

míšní léze. Částečná léze je definována výskytem senzitivních anebo motorických funkcí pod 

neurologickou výškou léze. U osob s míšní lézí je součástí jejich primárního funkčního 

onemocnění i trvalá nebo částečná spasticita nefunkčních svalů (Kříž, 2006). Rok po míšním 

traumatu trpí až 80% pacientů spasticitou (Štětkářová, 2013).  

b) Nekompletní míšní léze se mohou dělit podle směru působení traumatizující síly 

na: a) cervikomedulární syndrom, b) přední míšní syndrom, c) střední míšní syndrom, d) 

Brown-Seguardův syndrom (postižena je jen polovina míchy vpravo či vlevo) a e) syndrom 

kaudy. Nekompletní léze se může projevit motorickým ochrnutím, ale nemusí dojít ke ztrátě 

citlivosti a opačně, a to proto, že jsou různé vjemy vedeny po různých míšních drahách, 

nemusí být ztráta citlivosti pro všechny vjemy stejná.  

Rozlišuje se monoparéza – týká se částečného ochrnutí jedné končetiny, paraparéza – 

označuje částečné ochrnutí obou dolních končetin či hemiparéza – představuje částečné 

ochrnutí dvou končetin na jedné straně těla či kvadruparéza jako částečné ochrnutí všech 

končetin.  

Po odeznění šoku se objevují patologické reflexy. Později může docházet, např. při 

prudkých pohybech či vlivem chladu ke spasmům na dolních končetinách. Flexorové a 
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extenzorové spazmy jsou typickým klinickým projevem zvýšené svalové aktivity u 

nemocných s lézí centrálního motoneuronu a bývají velmi bolestivé (Štětkářová, 2013). 

 Nekontrolovatelné série klonických spasmů snižuje fyzikální terapie, cvičení a 

některá farmaka. Atrofie kosterních svalů pod úrovní léze je v podstatě projevem adaptace na 

nový celkový stav (Kříž, 2019). Změny v kosterním svalu s porušenou inervací se postupně 

začínají objevovat již od prvních dnů po vzniku míšní léze, zhoršující se v postakutní fázi a 

pokračují ještě i v chronickém období léze. Časem se objevují kontraktury, trvalá zkrácení, 

omezující rozsah pohybu v kloubu. Berger et al. (2002) uvádí, že krevní oběh u svalů ve stálé 

kontrakci je blokován.  

2.3.3  Poruchy kožní citlivosti 

 

Ztráta vnímání pro dotyk, teplo, chlad či bolest je spojena se zvýšeným rizikem 

kožního poškození. Zhoršený oběh a dlouhodobý tlak při sezení či ležení vede ke vzniku 

proleženin, dekubitů. Dekubity jsou stále ještě jednou z nejčastějších komplikací po 

spinálním poranění. Malnutrice, hypoproteinémie a anémie k výskytu dekubitu přispívají 

(Kuffler, 2010). Dobrý nutriční stav osob s poraněním míchy je základem pro úspěšnou léčbu. 

Mezi pacienty s míšní lézí je roční výskyt dekubitů odhadován na 5 – 8 %, s přetrvávajícím 

výskytem u 25 - 85 %. U 7 - 8 % všech paraplegiků je dekubitus přímou příčinou úmrtí. 

 Přítomnost dekubitu může mít za následek vysokou tvorbu exsudátu v ráně a deficit 

bílkovin až 100 g za jeden den. Zatímco v akutní fázi jsou způsobeny špatnou ošetřovatelskou 

péčí, v chronické fázi bývá většinou na vině sám pacient. Dekubit se může rozvinout z 

původně zdánlivě bezvýznamné oděrky nebo zarudnutí při dlouhodobé poloze vleže nebo 

vsedě bez antidekubitní pomůcky (automobil, letadlo). Dekubity často vznikají i u pacientů, 

kteří jsou hospitalizováni pro jinou interní či chirurgickou komplikaci (Kříž, 2009a). 

2.3.4  Autonomní oběhová dysreflexie  

 

Beneš (1987) uvádí, že nejzávažnějším a nejmarkantnějším projevem poranění míchy 

je ztráta hybnosti. Ale vývoj změn brzo po úrazu ukáže zraněným (a bohužel někdy i 

lékařům), že motorické a citlivé dráhy nejsou jedinými drahami v míše. Poruchy pohyblivosti 

brzo ustoupí do pozadí před poruchami drah vegetativních, z nichž nejdůležitější jsou dráhy 

pro tonus cév, pro měchýř a břišní orgány. Následky těchto poruch, totiž proleženiny, poruchy 

močení, motility střeva a metabolismu rozhodují v prvých týdnech o životě a smrti zraněného. 
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Kříž (2009a) uvádí, že vlivem poškození hybnosti, citlivosti či autonomních funkcí se 

mohou rozvinout mnohé specifické komplikace, a to v různé době od vzniku míšní léze.  

Z každého určitého segmentu míchy vystupují somatomotorická vlákna do určitých 

svalů a visceromotorická vlákna do odpovídajících vnitřních orgánů. Do míšního segmentu 

přicházejí senzitivní vlákna z různých receptorů těla, z kůže, svalů, kloubů, vnitřních orgánů 

(Dylevský, 2009). Z těchto poznatků je zřejmé, že vnitřní orgán, svaly, kůže a pohybový 

segment se navzájem ovlivňují (Lewit, 2003). 

Magazín Paraple (2018) uvádí, že minimálně 30 % všech klientů, navštěvujících 

rehabilitaci pro potíže s pohybovým aparátem, má primární obtíže ve svých útrobách. 

Podle Kříže (2009a) jsou autonomní dysreflexie jeden z nejzávažnějších akutních 

stavů, které se mohou u pacientů rozvinout. Patofyziologie vychází z regulační poruchy 

sympatiku u pacientů s lézí krční a horní hrudní páteře, tzn. segmentů nad Th6.  

a) Srdeční a žilní dysfunkce. Při poruchách sympatické inervace u lézí nad Th6 bývá 

jedním z nálezů i syndrom chorého sinu s poruchami srdečního rytmu, zejména reflexní 

bradykardií. Hodnoty srdeční frekvence (SF) neodpovídají intenzitě zatížení. Maximální SF 

často nepřesahuje 110 - 130 tepů/min (Bartůňková, 2005). Vagová stimulace může vést až 

srdeční zástavě. Nedostatečná vazokonstrikce a nefungující svalová pumpa vedou k 

problémům žilního návratu. Mohou vznikat hluboké žilní trombózy i tromboembolická 

choroba (Bednařík a kol. 2010). 

b) Záchvatovitá hypertenze. Zatímco klidový krevní tlak bývá u pacientů s míšní lézí 

spíše nižší (90 - 110 mmHg), podráždění viscerální oblasti pod míšní lézí (např. distenze 

močového měchýře, méně často cystitida, urolitiáza, distenze střeva, zlomeniny, popáleniny, 

ale také těhotenství či porod) vede k vyplavení působků, které způsobí masivní vazokonstrikci 

ve splanchnické oblasti. Ta má za následek prudké zvýšení krevního tlaku nejméně o 20 

mmHg, někdy však až k hodnotám kritickým (250/200 mmHg). Pacient pociťuje prudkou 

pulzující bolest hlavy v týlní krajině nebo ve spáncích, je přítomno překrvení nosní sliznice, 

zarudnutí a pocení v obličeji, na krku a ramenou a piloerekce. Pacient může mít zastřené 

vidění a úzkost. Pokud není tento stav urgentně řešen, může dojít ke komplikacím 

charakteristickým pro hypertenzní krizi i u běžné populace – tedy k mozkovému či 

subarachnoidálnímu krvácení, srdečnímu selhání, selhání ledvin, hypertenzní neuroretinopatii 

(Kříž, 2009a). 
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c) Ortostatická a cvičební hypotenze souvisí se ztrátou sympatické inervace a je 

závislá na výši míšní léze. Ortostatická hypotenze se může projevit mdlobou již v klidové 

vzpřímené pozici, protože díky gravitací se krev přesouvá do dolních partií a mozek je 

nedostatečně zásoben krví. Cvičební hypotenze je způsobena přesunem do rozšířeného 

periferního řečiště aktivních svalů (Bednařík a kol., 2010). 

2.3.5  Poruchy termoregulace 

 

U jedinců s míšním postižením do Th6 vznikají i poruchy termoregulace, projevující 

se jak ztrátou kožní termální citlivosti, tak nedostatečnou vazokonstrikcí z dysfunkce 

sympatiku. Hrozí hypertemie pro nedostatečné pocení i hypotermie pro nedostatečnou 

vazokonstrikci (Bednařík a kol., 2010). 

2.3.6  Poruchy vyprazdňování 

 

a) Poruchy mikce. Infekce močového měchýře se objevuje  u 100 % paraplegiků, i 

když za infekci indikovanou k antibiotické léčbě se považuje teprve počet zárodků větší než 

105 /ml v moči (Wittenberg et. al., 1992). Podle Beneše (1987) jsou pro osud zraněných s 

míšní lézí rozhodující poruchy ve vyprazdňování močového měchýře. Až na řídké výjimky 

neúplného poškození nebo otřesu míchy, kdy se v krátké době dostaví návrat normálního aktu 

močení, je porucha ve vyprazdňování močového měchýře pravidelným a průvodním jevem 

tohoto postižení. V podstatě můžeme rozeznávat dva typy poruch močového měchýře:  

1. poruchy nad centrem pro močení, tj. nad těly obratlů Th12 a L1 – automatický 

měchýř,  

2. poruchy při poranění v úrovni spinálního centra, tj. v segmentech S2 - S4 nebo 

periferně od něho – autonomní měchýř (Bartůňková, 2005).  

S močovými cestami souvisí i další komplikace, které se mohou v chronické fázi 

objevit. Časté jsou opakované uroinfekce, urolitiáza a ojediněle může docházet i k selhání 

ledvin. (Kříž, 2009a). K distenzi močového měchýře, která může vyvolat autonomní 

dysreflexii, je i retence moče. Nečas a kol. (2006) uvádí, že příčinou retence moče a 

neúplného vyprázdnění močového měchýře může být porušení jeho inervace a inervace uretry 

při poranění míchy nebo periferních nervů, mechanická překážka v odtoku moče (hypertrofie 

prostaty, striktury nebo zablokování uretry močovým konkrementem) nebo nízká aktivita 

vypuzovacího svalu, detrusoru. Při poškození sakrálních center a inervace není močový 
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měchýř schopen kontrakce a také uretra klade proudu moče stálý odpor. Svalovina v oblasti 

přechodu močového měchýře v uretru a svalovina pánevního dna mohou způsobit zadržení 

moče v močovém měchýři.  

b) Poruchy pasáže a defekace. Podle Kříže (2009a) se termín neurogenní střevo 

používá pro dysfunkci střevní, vyvolanou vlivem postižení centrálního nervového systému 

(CNS). Může zahrnovat ztrátu pocitu nutkání na stolici, prodloužený čas pasáže střevem, 

obstipaci, inkontinenci a nekoordinovanou evakuaci stolice (Consortium for SCI, 1998). 

Dysfunkce střevní se liší podle toho, zda je postižen horní nebo dolní motoneuron.  

Nečas a kol. (2006) uvádí, že trávicí systém funguje téměř normálně i v situacích, ve 

kterých je zbaven přívodu vzruchů z CNS. Přesto eferentní a aferentní vlákna z CNS a do 

CNS řídí žvýkaní, polykání a také svalstvo pánevního dna. Při poruchách funkce tenkého 

střeva vystupují do popředí poruchy motility a poruchy sekrece a resorpce.  

Poruchy motility se mohou prezentovat jako zácpa, což znamená obtížné 

vyprazdňování tuhé stolice v delších časových intervalech (méně než 3x týdně) až po 

nemožnost spontánní defekace. Častou příčinou zácpy je útlum defekačního reflexu. Malá 

stimulace střevní svaloviny vede k zácpě. Omezení funkce svalstva jícnu (gastroezofageálního 

svěrače) může vést k refluxu a ezofagitidě (Silbernagel, Lang, 2001). Útlum defekačního 

reflexu souvisí se způsobem moderního života, nepravidelnostmi v příjmu potravy a také s 

nedostatkem vlákniny. K útlumu defekačního reflexu vede sedavý způsob zaměstnání, 

dlouhodobá imobilizace na lůžku a další nepříznivé faktory, jako např. změna prostředí, 

zaměstnání apod. (Nečas a kol., 2006). Rokyta a kol. (2000) uvádí, že jednou z nejčastějších 

civilizačních chorob je zácpa a kontrolou složení přijímané potravy se dá částečně tomuto 

nepříjemnému stavu vyhnout. 

2.3.7  Poruchy sexuální a reprodukční 

 

Poruchy sexuální a reprodukční jsou individuálně odlišné a jejich charakter závisí 

především na typu léze. Přestože se jedná většinou o mladé pacienty, teprve v posledních 

letech se této problematice začala věnovat odpovídající pozornost. Erekce, ejakulace a 

orgasmus jsou řízeny z S2 - S4. U kompletních lézí u mužů nad Th11 dochází k psychogenní 

ztrátě erekce. V současné době se sexuální problémy dají do určité míry řešit. Menstruace 

není ovlivněna a ženy s míšní lézí mohou porodit zdravé děti. U kvadruplegiček však 

gravidita není žádoucí. Při ztrátě senzitivity pod Th10 žena při porodu necítí kontrakce. Porod 
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císařským řezem podstoupí podle různých souborů 18 – 67 % žen s míšním poraněním. 

(Bednařík a kol., 2010). 

2.3.8  Viscerální bolest 

 

Kříž (2009b) uvádí, že společností IASP (International Association of the Study of 

Pain) byla pro spinální pacienty navržena Siddalova klasifikace, která rozděluje bolest na 

nociceptivní (muskuloskeletární a viscerální) a neuropatickou (nad, pod úrovní poranění a v 

její úrovni). Nociceptivní bolest vzniká drážděním somatických nebo viscerálních nociceptorů 

na periferii a neuropatická bolest je definována jako bolest způsobená primární dysfunkcí 

nervového systému. Nociceptivní bolest je ochranná, mizí po odeznění poškození tkáně, je 

dobře ohraničená a není obvykle spojená s motorickým nebo senzitivním deficitem. Její 

nejčastější příčiny jsou z oblasti urogenitálního traktu (urolitiáza, záněty, perforace močového 

měchýře) a gastrointestinálního traktu (GIT) (žaludeční vřed, zácpa, ileus, perforace GIT, 

apendicitida, cholecystolitiáza, cholecystitida).  

Podle Bitnara (2019) je viscerální vzorec – interní porucha vždy zdrojem nocicepce. 

Nociceptivní signály jsou pro CNS zdrojem informací o poruše. Pokud nociceptivní 

aferentace přesáhne inhibiční mechanismy CNS a pronikne do vědomí, je pak jedincem 

vnímána jako bolest. Nociceptivní aferentace je vedena z určitého vnitřního orgánu do 

konkrétního míšního segmentu/ů, a svalový systém na ni následně reaguje změnou svého 

napětí, zejména ve smyslu hypertonie v těch svalech či svalových skupinách, které jsou 

nervově zásobeny z tohoto stejného segmentu. Většina viscerálních orgánů je nervově 

zásobena jen z několika míšních segmentů a proto se také porucha příslušného orgánu 

projevuje jen v určitých svalových skupinách, napojených na stejný míšní segment.   

Reflexní změny vzniklé při interní poruše jsou sice nejvíce vyjádřeny v oblasti 

příslušného míšního segmentu, ale zároveň na ně reaguje celá postura a reflexní změny tak 

mají tendenci se „řetězit“. U poruch všech částí střevního traktu může být hypertonický m. 

iliopsoas a m. quadratus lumborum se stranovou závislostí k postižené části. Bolesti 

vycházející ze střevního traktu mohou být značné a mohou někdy napodobovat kořenové 

dráždění (Bitnar, 2019).  

Správným složením stravy, dostatečnou pohybovou aktivitou a ideálním zastoupením 

jednotlivých makroživin můžeme částečně některé z výše uvedených vegetativních poruch 

pozitivně ovlivnit. 
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2.3.9  Změny ve složení svalové, tukové a kostní hmoty 

 

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 

intramuskulárního, viscerálního a subkutánního tuku (O´Brien, Gorgey, 2016; McCully et al, 

2011). V denervovaném svalu dochází postupně ke zmenšení plochy průřezu svalu až o 40 - 

50 % (McCully et al., 2011), Castro et al. (1999) uvádějí pokles o 20 - 56 % již v prvních 6 

měsících po vzniku léze.  

Podle Spungena at al. (2003) dochází k poklesu nejen množství svalové, ale i kostní 

hmoty. Míra změn je dána především závažností postižení. Výraznější úbytek je pozorován u 

tetraplegiků než u paraplegiků, stejně jako výraznější úbytek se objevuje u jedinců s 

kompletní míšní lézí než u jedinců s míšní lézí inkompletní. 

Osteoporóza. Kostní ztráty začínají ihned po úraze a jsou spojené se zvýšeným 

vylučováním kalcia v moči. K normě se vrací asi rok po úraze. Nebyly zaznamenány rozdíly 

mezi paraplegiky a tetraplegiky. Ztráty kostní hmoty vedou k riziku zlomenin, nejčastěji na 

dolních končetinách. Příčinou bývá úraz či nešetrná manipulace při rehabilitaci či při přesunu 

z vozíku. Nedoporučuje se přitom sádrová fixace pro vysoké riziko vzniku dekubitů. Pokud je 

to možné a indikované, provádí se operativní zásah (Kříž, 2009a). 

Heterotopní osifikace. Již v prvních týdnech po úraze se někdy mohou objevit 

osifikace kolem kloubů, nejčastěji na dolních končetinách (koleno, kyčel), vzniklé přeměnou 

vazivových buněk na osteoblasty. Jedná se o přeměnu buněk vazivové tkáně na osteoblasty, 

původní kostní tkáň. V některých případy omezují kloubní pohyb (Kříž, 2009a). 

2.4  Psychika nemocného/postiženého jedince 
 

Kübler-Ross (2005) definovala 6 fází psychických změn v reakci na oznámení 

diagnózy chronické nebo neléčitelné choroby či trvalých následků zranění. Po řadě kritických 

připomínek přidala ke skupině pacientů i situace tragických osobních ztrát, jako např. úmrtí 

blízké osoby. Mezi tyto fáze patří fáze: 1. šok (překvapení při sdělení diagnózy, události), 2. 
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popření (to se mně nemohlo stát), 3. agrese (hledání příčin, obviňování), 4. smlouvání (o 

vyměřený čas), 5. deprese (zoufalství), 6. přijetí (je nezbytné s tím žít). Přitom každý nemusí 

projít všemi těmito fázemi. Někdy nedojde k té poslední, k vyrovnání se s danou skutečností. 

Vrozený a získaný handicap 

Vrozený handicap (Vágnerová, 2000) mění veškeré podmínky vývoje, mění sociální 

vztahy, vyřazuje některé druhy podnětů a omezuje od počátku vývojové možnosti člověka. 

Člověk, který žije s defektem od narození, se na něj lépe adaptuje, ostatní složky osobnosti se 

vyvíjejí kompenzačně právě vlivem omezení či nedostatku v jiné oblasti. 

Získaný defekt méně zasahuje do vývoje funkcí osobnosti, které se až do doby vzniku 

postižení vyvíjely normálně. Klade však o mnoho větší nároky na adaptaci, zvláště postižené 

funkce a funkcí kompenzačních. 

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. 

Seligman (2003) uvádí, že deprese je ve skutečnosti epizodická. Dokonce i jedinci 

s paraplegií, způsobenou následkem poranění míchy se rychle začnou adaptovat na své velmi 

omezené schopnosti a do osmi týdnů uvádějí, že kladné emoce u nich převažují nad 

zápornými. Během několika let jsou v průměru jen o něco méně šťastní než lidé, kteří 

paralyzováni nejsou. Ze skupiny lidí s extrémní kvadruplegií se 84 % domnívá, že jejich život 

je průměrný nebo nadprůměrný. Tato zjištění zapadají do konceptu, že každý máme 

specifickou konstituci i ve vztahu k míře pozitivních a negativních emocí, a tato míra patrně 

vyjadřuje zděděnou stránku celkového štěstí.  

V období nemoci by se jedinec neměl spoléhat pouze na farmaceutický průmysl a 

lékařskou vědu, ale měl by do boje se svou nemocí také zapojit sílu vlastního myšlení. 

Seligman (2003) uvádí, že zdraví a dlouhověkost jsou dobrými ukazateli tělesných rezerv a 

existují přímé důkazy, že pozitivní emoce předvídají právě zdraví a dlouhověkost. V dosud 

nejrozsáhlejší studii byla 2 282 Američanům ve věku 65 let a starších, původem z Mexika, 

žijících na jihozápadě Spojených států, zadána baterie demografických testů a testů 

emocionality a následně byli dva roky pozorováni. Kladné pocity dobře předvídaly, kdo bude 

žít a kdo zemře či kdo se stane invalidou. Po vyloučení proměnných jako věk, příjem, 
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vzdělání, hmotnost, kouření, pití alkoholických nápojů a nemocnost vědci zjistili, že šťastní 

lidé mají o půlku menší pravděpodobnost, že zemřou nebo že se stanou invalidy. Pozitivní 

emoce také chrání lidi před ničivými účinky stárnutí.  

Hošek (1993) napsal, že u lidí je silně zakořeněná představa činit odpovědnými za 

zdraví lékaře a bezstarostně chápat zdraví jako neexistenci nemoci. Zdravotní osvěta 

pojednává převážně o nemocích, jejich příčinách, rizikových faktorech, zhoubných 

okolnostech a jak se z toho všeho dostat. Delší dobu se již prosazuje snaha, nahradit tento 

biomedicinský podložený patogenetický model myšlení novým způsobem uvažování s větší 

mírou vlastní optimistické aktivity. 

Salutogenetické myšlení na rozdíl od patogenetického chápe zdraví jako 

kvantifikovatelné kontinuum. Jeho ohniskem zájmu je celý člověk. Usiluje o hledání faktorů 

stupňujících zdraví. Antonovsky (1987) shrnul salutogenetickou orientaci následujícím 

způsobem: přehodnocuje dichotomií klasifikaci jedinců jako zdravých nebo nemocných a 

dává přednost jejich umístění na vícerozměrovém kontinuu od pocitu dobrého zdraví 

(wellbeing) až k nemoci. Oproti jednostrannému důrazu na původ dysfunkce nebo nemoci 

klade důraz na člověka v nemoci. Důsledky působení stresorů nejsou pojímány jako patogeny, 

ale jako možný ozdravný faktor, hledání všech zdrojů, které mohou usnadnit aktivní adaptaci 

organismu na prostředí, překročení hranice „ne-moci“, spojené s orientací na pól zdraví, důraz 

na etický rozměr zdraví. Zdraví není nejvyšší hodnotou.  

V období nemoci, kdy jednotlivec není schopen zvládat své každodenní aktivity, je 

ohrožena sféra jeho přání a potřeb. Honzák (1989) rozlišuje tyto základní oblasti: potřebu 

bezpečí a jistoty, potřeby nových podnětů, potřebu lásky, potřebu sociálního uznání a potřebu 

smyslu. Způsoby, jakými si tyto potřeby zajišťujeme v mnohem diferencovanější podobě než 

biologické, tzn. v psychosociální rovině, jsou daleko komplikovanější a nepřehlednější. Ztráta 

bezpečí, jistoty a sociálního postavení může vyvolat stejné zdravotní problémy jako třeba 

dlouhodobý nedostatek některé životně důležité látky. Stejně jako každá mince má dvě strany 

i nemoc má svou druhou stranu. 

Honzák (1989) uvádí, že nemoc nám poskytuje příležitost jako jakákoliv jiná životní 

krize, ale sama o sobě není žádným životním obohacením. Může se však stát životní šancí. 

Nemoc nás ochuzuje, ale my se navzdory ní můžeme obohatit. To je ovšem naše vlastní 

práce, za niž patří uznání nám, a ne nemoci. Z historie i ze současnosti známe mnoho 

významných lidí (Démosthenes, Lord Byron, Beethoven, Smetana, Jaroslav Ježek, Steve 

Wonder, Stephen Hawking aj.), kteří dokázali překonat postižení způsobené onemocněním a 
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nejen se dobře zařadit v životě, ale i vyniknout. To, před čím se skláníme, je však jejich 

odvaha a vytrvalost, a ne jejich nemoce. Tito lidé ukázali ovšem, stejně jako řada ne tak 

známých, ale stejně statečných a houževnatých, že nemoc se nemusí stát žalářem, z něhož 

nebylo východiska.  

Podle Seligmana (2003) špatné časy a ctnosti nám slouží v nepříznivých dobách i v 

lepších časech. Špatné časy se ve skutečnosti velice hodí k prokázání mnoha kladných 

vlastností.  

Silné stránky, ctnosti jsou pozitivními vlastnostmi každého jedince a projevují se v 

nejrůznějších životních situacích. Seligman (2003) uvádí, že silné stránky osobnosti jsou 

určeny následujícími třemi kritérii: jsou ceněny v téměř každé kultuře, jsou ceněny samy o 

sobě, nejen jako prostředek vedoucí k onomu cíli, dají se naučit. Zatímco psychologie ctnosti 

spíše zanedbávala, náboženství a filozofie se jim rozhodně věnovaly, a v průběhu tisíciletí a v 

různých kulturách dochází k ohromující konvergenci ve věci ctností a silných stránek 

osobnosti. Konfucius, Aristoteles, Tomáš Akvinský, Bušidó (samurajský kodex), 

Bhagavadgíta a jiné úctyhodné tradice se rozcházejí v detailech, avšak všechny tyto kodexy 

obsahují šest základních ctností: moudrost a vědění, odvaha, láska a lidskost, spravedlnost, 

střídmost, duchovnost a transcendence. Opakem využívání silných stránek a ctností se může v 

životě jedince stát naučená bezmoc.  

Naučená bezmoc. K naučené bezmoci jedince může nabádat i období nemoci. 

Komárek, Stibral (2005) uvádí, že nemoc infantilizuje, ukládá nás na lůžka, činí závislými, 

potřebnými péče, někdy i přebalování. Je sice v jistém smyslu pravda, že soucit je vlastním 

bratrem pohrdání, ale jedná se o jakýsi výměnný obchod, kde se za lásku nabízí pocit 

dominance. Seligman (2003) ve svých výzkumech zjistil, že psi, kteří dostávali bolestivé 

elektrické šoky, jež nemohli žádným způsobem zmírnit, to časem vzdali. Za tichého kňučení 

šoky pasivně přijímali, i když bylo velice snadné se jim vyhnout. Dále uvádí, že jak lidé s 

depresí, kteří přišli do nemocnice, tak lidé, kteří se stali bezmocnými na základě neřešitelných 

problémů, vykazují pasivitu, později se pomaleji učí a jsou smutnější a úzkostnější než lidé, 

kteří depresí netrpí či jsou zařazeni do kontrolních skupin.  

Naučená bezmoc a deprese mají podobný základ v deficitní chemii mozku a stejné 

léky, které pomáhají při unipolární depresi (deprese bez mánie) u lidí, zmírní také bezmoc u 

zvířat.  
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Pozitivní afektivita. Podmínkou pro pozitivní pohled na život a pozitivní myšlení je 

přítomnost pozitivní afektivity. Seligman (2003) uvádí, že opravdové štěstí je možné 

dosáhnout za jistých podmínek. Mezi ty vnější patří život ve svobodné demokratické 

společnosti, velký počet blízkých přátel, hluboký vztah s intimním partnerem a spirituální 

orientace. Nejdůležitější podmínkou je však realistické vnitřní vnímání sebe samého. Jestliže 

chápeme skutečné příčiny vlastních emocí, osobnostních vlastností a konání, není v našem 

životě místo pro depresi ani další životní poruchy. 

2.5  Zajímavé vztahy mezi nervovými funkcemi a mikrobiomem 
 

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, 

ale předpokládá se, že velké společenství více než 30 trilionů buněk, žijících jak na povrchu 

těla, tak i uvnitř zažívacího traktu, bude mít kromě ovlivnění somatických chorobných vztahů 

i vliv na psychiku. 

Souvislost mezi dysbiózou (narušením mikroflóry) ústního mikrobiomu a ischemickou 

chorobou srdeční (ICHS) byla známá již na počátku tohoto století. I u osob s cukrovkou se 

nalezl odlišný mikrobiom (poloviční množství streptokoků a aktinomycet než u zdravých lidí) 

(Honzák, 2018). 

Přemnožené bakterie vyvolávají řadu příznaků dyskomfortu a nepříjemných pocitů od 

poruch pasáže, přes nadýmání, nechutenství, pocit napětí až po únavu a malátnost. 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. Zánět slepého střeva nebo Crohnova choroba se v rozvojových zemích 

vyskytují v mnohem menší míře (Honzák, 2018). 

Bohaté nervové střevní pleteni, „útrobnímu mozku“, se nově věnuje obor 

neurogastroenterologie. Jeho funkce úzce souvisí se střevním mikrobiomem. Spojení s 

mozkem se uskutečňuje cestou bloudivého nervu. Řídící neuroendokrinní orgány, 

hypotalamus a hypofýza komunikují se střevním mikrobiomem od raného dětství a jsou jím 

zřejmě i silně ovlivňovány. To vysvětluje skutečnost, že mikrobiom odráží stresy a reaguje 

stresovou odpovědí. Může však odpovídat i přehnaně na malé a nevýznamné podněty 

(Honzák, 2018).  
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Oboustranný vztah mezi střevním mikrobiomem a mozkem byl sledován na zvířatech. 

Potvrdilo se, že nedostatek spánku vyvolává střevní dysbiózu. Stres, který byl u krys 

navozený elektrickými ranami, ovlivňoval jejich cyklus spánek-bdění. Ve vzorcích stolice byl 

přitom pozorován pokles Lactobacillus rhamnosus. Experimentální skupině, které bylo 

podáváno prebiotikum laktoferrin, se spánek upravil velmi rychle, zatímco kontrolní skupina 

(na běžné stravě) trpěla obtížemi (Thomson et al., 2017).  

Mikrobiom přenesený z obézní myši vyvolal obezitu u myši, do té doby zcela štíhlé, 

přestože byla živena stejně jako předtím. Ukázalo se, že i aplikace stolice z depresivní myšky 

do zdravé vyvolá u příjemkyně depresi, a to jak v projevech chování, tak i v degenerativních 

změnách v mozku (Honzák, 2018).  

Vztah mezi střevním mikrobiálním metabolismem a duševním zdravím byl sledován i 

u lidí. Mnohé naznačil „Flemish Gut Flora Project“, který sledoval vztahy mezi lidským 

mikrobiomem, kvalitou života a depresí. Analýza fékálního metagenomu potvrdila pozitivní 

korelaci mikrobiální syntézy dopaminového metabolitu 3,4 dihydrofenylacetátu s kvalitou 

života a poukázala na pozitivní roli GABA (gama-aminomáselné kyseliny) u depresivních 

pacientů. Zatímco některé baktérie jako Faecalibacterium a Coprosoccus, produkující butyrát, 

vykazovaly korelace s vyšší kvalitou životních indikátorů, jiné bakterie (jako Dialister) se u 

depresivních pacientů téměř nevyskytovaly nebo mizely po léčbě antidepresivy (Valles-

Colomer et al, 2019)  

Dyspepsii dnes můžeme léčit, kromě diety, probiotiky. Ve vážnějších stavech můžeme 

podat celé spektrum mikrobů formou transplantace stolice. Tento způsob léčení byl údajně 

znám a úspěšně užíván již ve 4. století n. l. v Číně, v 50. letech minulého století byl znovu 

objeven v USA (Honzák, 2018). 

Osoby s p. m. mohou trpět různými psychickými potížemi. Nové výzkumy mohou 

přinést i nové poznatky o pozitivním ovlivnění jejich mikrobiomu vhodnou výživou. 

2.6  Nárůst a prevence nadváhy a obezity u osob s míšním poraněním 
 

Nadváha může být považována za předstupeň obezity. Nejčastěji se nadváha a obezita 

stanovuje podle norem WHO následovně (WHO, Media centre-Obesity and overweight, 

2012): 

 pokud je BMI ≥ 25, hovoříme o nadváze  

 pokud je BMI ≥ 30, hovoříme o obezitě (Müllerová, et al., 2009). 
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Obezita je závažné chronické multifaktoriálně podmíněné onemocnění, které je nutno 

chápat jako nemoc a současně jako rizikový faktor podílející se na vzniku řady dalších 

onemocnění. Všetulová, Bunc (2004) uvádí, že obezita a nízká aerobní zátěž byla prokázána 

jako rizikový faktor kardiovaskulárních onemocnění (KVO) a DM 2. typu. Vzniká, pokud 

výrazně převažuje energetický příjem nad výdejem. Obezita je nadměrné uložení tuku v 

organismu.  

Energetická bilance zobrazuje rozdíl mezi přijatou a vydanou energií. Vyšší 

energetický příjem než energetický výdej může být příčinou vzniku nadváhy a obezity.  

Svačina (2001) uvádí, že prevalenci obezity ovlivňuje několik faktorů, z nichž 

nejvýznamnější jsou faktory demografické, biologické, behaviorální a sociální. Demografické 

faktory poukazují na skutečnost, že ženy jsou ve všech populacích více obézní než muži. 

Výskyt obezity kulminuje ve věku kolem 50 – 60 let. Obezita zkracuje život, a proto se její 

výskyt u starších jedinců snižuje. Svoji roli ale hraje ve vysokém věku převaha katabolického 

metabolismu.  

Na výskytu obezity se ze sociálních faktorů podílí vzdělání a výše příjmu (Svačina, 

2001). K vzestupu hmotnosti u mužů i žen vede vstup do manželství. Dalším působícím 

vlivem je přímá genetika méně než 50 %, zásadní je chování jedince, rodinné zvyky a 

mateřství. Předpokládá se, že s každým těhotenstvím roste hmotnost, tento vliv však dle studií 

není tak velký. Z dalších důležitých faktorů je nutno zmínit dietní zvyklosti, kouření, alkohol 

a pohybovou aktivitu. Mírný příjem alkoholu vede k vzestupu hmotnosti, avšak těžší 

alkoholici obézní nebývají a mají obvykle hmotnost nižší. Pokud je fyzická aktivita omezena, 

výskyt obezity taktéž vzrůstá. Význam mají i etnické vlivy, které popisují nejvyšší výskyt 

obezity v černošských, pak mexických a nejmenším podílu v bělošských populacích. 

Epidemie obezity a nadváhy se v současné době do Evropy šíří z USA a z Velké Británie, kde 

výskyt morbidní obezity je častějším jevem než na našem kontinentě.  

Všechny uvedené faktory z velké části ovlivňují výskyt obezity a jejich kombinace 

vede ke konkrétnímu výskytu obezity v různých populacích světa (Hainer a kol., 2004, 

Svačina, 2000). 

Podíl tuku v organismu je normálně u žen do 25 až 30 % a u mužů 20 až 25 % 

(Svačina, Bretšnajdrová, 2003).  
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V 60. a 70 letech 20. století byly nasycené mastné kyseliny (SFA) na základě 

mezinárodních studií označeny jako silný prediktor KVO (Micha, Mozaffarian, 2010). 

Celkový podíl tuku ve výživě byl důkladně zkoumán kvůli vysoké denzitě energie (38 kJ
-g

) s 

následným potenciálem vzniku nadváhy a obezity (Willett, Leibel, 2002; Pirozzo et al., 2003; 

Lissner, Heitmann, 1995). Důkazy o specifických účincích SFA na vzniku obezity a nadváhy 

nebyly jednoznačné. Ve dvou rozsáhlých případových studiích neměl vyšší příjem SFA vliv 

na vyšší obvod pasu (Koh-Baerjee et al., 2003) a ani na nárůst vyšší tělesné hmotnosti v 

průběhu 8 – 9 let (Field et al., 2007) ve srovnání s příjmem sacharidů (Micha, Mozaffarian, 

2010). SFA byly v minulosti také označovány jako rizikový faktor při vzniku inzulínové 

rezistence a DM (Eyer et al., 2004). V současnosti podle výsledků rozsáhlých případových 

studií příjem SFA v potravě nemá přímý vliv na inzulínovou rezistenci a nepodílí se přímo na 

vzniku DM (Micha, Mozaffarian, 2010). Podle Mozaffarian, 2005; Mente et al., 2009; Oh et 

al., 2005; Leosdottir, et al. 2005; Pietinen, et al., 1997 nebyl nalezen ani přímý vztah mezi 

výskytem KVO a příjmem SFA. Kompenzace SFA v celkovém energetickém příjmu 

sacharidy nemá žádný vliv na vzniku KVO. Existují však nepřímé důkazy u kvalitně 

zpracovaných SFA, které působí kardioprotektivně (Jacobs, Gallaher Jr., 2004; Thomas, 

Elliott, 2009; Livesey et al., 2008). SFA s nízkým zpracováním, s vysokým podílem vlákniny 

a nízkým glykemickým indexem snižují riziko vzniku KVO. V multivariabilních analýzách 

byla prokázaná souvislost mezi příjmem SFA a vyšším rizikem výskytu srdečních 

onemocnění pouze ve srovnání s příjmem polynenasycených mastných kyselin (PUFA) 

(Micha, Mozaffarian, 2010).  

Renaud et al. (1992) uvádí jako francouzský paradox nízký výskyt KVO a mortalitu na 

KVO u osob, které tradičně konzumují velké množství tuku. Jako možná příčina 

francouzského paradoxu může být tradiční velká spotřeba sýrů a vína. Bioaktivní molekuly v 

mléčných produktech mohou stimulovat střevní alkalickou fostatázu, která obsahuje 

endogenní protizánětlivý enzym (Lalles, 2016). Výzkumy potvrzují, že bioaktivní lipidy,  

peptidy a biomolekuly plísňových sýrů mohou mít kardioprotektivní účinky, včetně inhibitorů 

angiotensinu-I konvertujícího enzymu (ACE) a molekul regulujících krevní srážlivost, 

krvácivost a krevní tlak (Renaud et al., 1992). 

2.6.1  Neovlivnitelné a ovlivnitelné faktory 

 

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

životnímu stylu (Hainer a kol., 2002). Svoji významnou roli však mohou sehrát i hormony, 

zejména leptin a hormony štítné žlázy. 

Genotyp významně ovlivňuje nejen náchylnost k rozvoji obezity vlivem obezigenního 

(toxického) prostředí, charakterizovaného pozitivní energetickou bilancí, ale i neschopností 

redukovat tělesný tuk v odpověď na redukční režim. Významný vliv určitého místa na 

chromosomu na rozvoj obezity (tzv. major gene effect) se uplatňuje zejména u těžkých obezit, 

zatímco interakce více genů se vztahuje k různým stupňům akumulace tuku (Heiner, 2002). 

Životní styl. Podle Valjenta (2008) lze složky aktivního životního stylu osob s p. m. 

rozdělit do dvou oblastí:  

1. biologické – pohybová činnost, zdravá výživa, rizikové faktory 

2. psychosociální – duševní rovnováha, sociální prostředí, osvětová a vzdělávací 

činnost, technologický pokrok, preventivní zdravotní péče. 

Hormonální dysfunkce. K hormonům, které mohou ovlivňovat metabolismus a 

rozvoj nadváhy a obezity patří jak hormon tukové tkáně leptin, tak hormony štítné žlázy. 

Zatímco leptin u osob s normálním Body Mass Indexem (BMI) snižuje chuť k jídlu 

(potlačuje aktivitu orexigenního hypotalamického centra), obézní osoby mají rezistenci, tzn. 

sníženou senzitivitu leptinových receptorů (Bartůňková, 2010). Tato rezistence na leptin se 

podobá inzulinové resistenci u pacientů s DM 2. typu. Gruzdeva et al. (2019) uvažují o 

epigenetické mutaci genu kódujícího leptin a jeho receptory. Izquirdo et al. (2019) připisují 

leptinovou rezistenci spíše problému transportu přes hematoencefalickou bariéru, ale přitom 

konstatují, že příčina zůstává zatím nejasná.  

Štítná žláza produkuje hormony (především tyroxin a trijódtyronin), regulující 

mebolismus všech živin a ovlivňující činnost různých orgánů i vývoj organismu (Nelms et al., 

2006). Onemocnění štítné žlázy mohou vznikat v důsledku různých příčin. Tyto choroby patří 

v populaci mezi velmi častá onemocnění, která postihují nejméně 5 - 10 % obyvatelstva 

(Jiskra, 2011).  

Dle Duntase (2011) přibývá stále více poznatků o tom, že obezita zpětně ovlivňuje 

činnost štítné žlázy, a to skrze porušenou regulaci hypothalamo-hypofyzární osy a tukové 

tkáně. Navíc studie, která byla prováděna na 165 obézních osobách, potvrdila, že obezita 
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zvyšuje citlivost k rozvoji autoimunitních procesů ve štítné žláze a leptin hraje v tomto 

procesu zřejmě důležitou roli.  

2.6.2  Životní styl u osob s míšním traumatem 

 

Pohybová aktivita. 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.  

Podle studií Hick et al. (2003); Le Foll-de Moro et al. (2005) zvyšuje cvičení u osob s 

p. m., prováděné 2 – 3 krát týdně (střední až submaximální intenzitou) po dobu 6 – 12 týdnů, 

fyzickou kapacitu a svalovou sílu. Má vliv na tělesné složení a snižuje riziko KVO.  

Ginis et al. (2008) uvádí, že osoby s p. m. tráví méně než 2 % svého času během dne 

činností sportovní pohybové aktivity. Nedostatek pohybové aktivity byl u jedinců v této studii 

spojen s celou řadou sekundárních onemocnění – dekubity, úzkosti a chronické bolesti, 

hypertenze, DM 2. st., obezita aj. Tuto skutečnost potvrzují i autoři Tawashy et al. (2009), 

kteří ve své studii popisují významnou závislost sekundárních zdravotních komplikací 

(chronické bolesti, úzkosti a deprese) na množství pravidelné pohybové aktivity.  

Podle Hicks et al. (2003) dochází pravidelnou pohybovou aktivitou u osob s p. m. i k 

výraznému snížení stresu, deprese a chronické bolesti pohybového aparátu.  

American College of Sports Medicine a Americká diabetologická asociace uvádí, že 

pohybová aktivita je prevencí některých sekundárních onemocnění (Colberg, et al., 2010). I 

když nejsou přesně stanoveny směrnice pohybových aktivit pro osoby s p. m., výzkumníci a 

rehabilitační pracovníci se shodují, že aktivní životní styl u osoby s p. m. je prevencí těchto 

onemocnění (Gater, 2007). Funkční elektrická stimulace (FES) na velké plegické svalové 

skupiny dolních končetin působí nárůstem svalové hmoty, snižuje množství tukové tkáně a 

zlepšuje abnormální metabolický profil (Gorgey et al., 2012; Ragnarsson, 2008). Autoři 

Gorgey et al. na studii paraplegika s neurologickou výškou léze Th6 ukázali, že pokud 
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proband nepřijme alespoň základní dietní opatření, může dojít navzdory dlouhodobému 

intenzivnímu tréninku dolních končetin pomocí FES ke zhoršení metabolického profilu a 

tělesné kompozice (Gorgey, et al., 2012)  

Výživa. Cílem správné stravy je zajistit dostatečné množství živin k udržení 

odpovídajících fyziologických mechanismů. Znalostí základních složek vhodné stravy může 

zásadně souviset se zdravím jedince. Špatná strava negativně ovlivňuje celkový zdravotní 

stav, může vést k nadváze až obezitě a může být příčinou vzniku mnoha onemocnění, včetně 

KVO, DM 2. stupně, metabolického syndromu, aj. (Bryce et al., 2010).  

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. Prevalence nadváhy a obezity u dospívající mládeže se zvýšila z 56 

% v letech 1998 - 1994 na 65 % v letech 1994 – 2000; obezita je 2,5 x častější u osob s p. m. 

než u jedinců bez postižení (Troiano et al., 1995; Weil et al., 2002). Například vysoké riziko 

vzniku metabolického syndromu se uvádí až u 55 % spinálních pacientů (Gorgey et al, 

2010b). U kompletních míšních lézí může dojít (v důsledku rozsáhlé intramuskulární 

infiltrace tuku) ke snížení glukózové tolerance až o 70 % (Gorgey, Dudley, 2007). 

Osoby s p. m. zkonzumují denně obvykle více než 30 % tuků (Levine et al., 1992; 

Moussavi et al., 2001; Tomey et al., 2005). Stravovací návyky u osob s p. m. v USA jsou 

podobné jako u osob bez p. m. Denní energetický příjem tuků je u osob s p. m. vyšší (31,1 – 

37,9 % kcal), nízký až průměrný je příjem sacharidů (4,4 – 52,5 % kcal) a nízký příjem 

vlákniny (12,7 – 14,5 g/denně) (Levine et al., 1992; Tomey et al., 2005; Groah et al., 2009).  

Chen et al. (2006) realizoval studii, které se zúčastnilo 16 osob s p. m. Studie byla 

zaměřena na rozšíření výživových znalostí, fyzickou aktivitu a změny chování. Cílem této 

studie bylo u osob s nadváhou snížit jejich tělesnou hmotnost, a to bez ztráty aktivní tělesné 

hmoty (ATH). Dietní režim byl zaměřen na vyšší konzumaci potravin s nižší energetickou 

hustotou a s vyšším podílem vlákniny. Výchozí kalorický objem stravy sledovaných byl 378,9 

± 652,9 kcal/den, ve výživové intervenci 265,5 ± 529,8 kcal/den. V závěru studie byl 

konstatován pokles antropometrických parametrů: snížení břišního tuku (obvod pasu); 

podkožního tuku (tloušťka kožních řas); celkové množství tuku (DEXA), a to bez výrazné 

ztráty ATH. 
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Při sníženém energetickém příjmu lze zachovat stávající svalovou tkáň užíváním 

výživového suplementu BCAA (Walds et al. 2002; Hoogeveen et al., 2000). BCAA obsahuje 

větvené aminokyseliny L-Leucin, L-Isoleucin a L-Valin, které tvoří významnou část všech 

aminokyselin tvořících svalovou tkáň (BCAA.cz). 

Spungen et al. (2003) sledovali změny v poměru aktivní hmoty a tukové tkáně v 

závislosti na věku jedince. Hovoří o větším poklesu celkové aktivní hmoty, tedy svalové a 

kostní tkáně. V průběhu deseti let došlo (ve srovnání s běžnou stárnoucí populací) k poklesu 

celkové aktivní hmoty o 3 % u tetraplegiků a o 2,4 % u paraplegiků. U kontrolní skupiny, 

stárnoucí populace to bylo pouze o 1 %. 

Stres 

Stresová hyperfagie souvisí se zvýšenou sekrecí beta endorfinů, neuropeptidu Y a 

pravděpodobně i cholecystokininu. Není-li při stresu energetický příjem přiměřený, stoupá 

sekrece tyreoidálních hormonů, stoupají i hodnoty somatotropního hormonu a kortizonu. 

Hyperfagie je u člověka přestřelujícím kompenzačním mechanismem stresu. Připravuje 

jedince na přežití v extrémních podmínkách (Kohlíková, 2003). 

2.7 Antropometrické vyšetření 

2.7.1  Základní antropometrické metody 

 

K základním antropometrickým parametrům patří stanovení výšky a hmotnosti s 

výpočtem proporcionálního indexu. K hodnocení nadváhy u dospělé populace se nejčastěji 

používá hodnocení podle dnes velmi dobře známého BMI, který je podílem hmotnosti v 

kilogramech k druhé mocnině výšky jedince v metrech (jednotkou je tedy kg/m
2
). Dříve se 

používaly i jiné indexy, vypočítané z tělesné výšky a hmotnosti, např. index Brocův, 

Rohrerův, Verdonckův apod.  

Pro evropskou populaci se za fyziologické rozmezí BMI považuje 18,5 – 25,0 kg/m
2
 

(tabulka č. 1). Tento způsob je zřejmě nejrozšířenější, je ale zatížen určitou chybou zejména u 

jedinců s větším objemem svalové hmoty – hmotnost užívaná ve vzorci zahrnuje samozřejmě 

tukovou, kostní, ale přirozeně i svalovou tkáň. 
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Tabulka č. 1: BMI kg/m
2 

 

BMI kg/m
2 

KLASIFIKACE 

< 18,0 Podváha 

18,5 – 24,99 Optimální hmotnost 

25,0 – 29,99 Nadváha 

30,0 - 34,99 Obezita I. stupně 

35,0 – 39,99 Obezita II. stupně 

> 40,0 Obezita III. stupně 

(Heiner a kol., 2004) 

K hodnocení hmotnostních parametrů u dětí ve formě hmotnostně-výškového poměru 

nebo BMI jsou nezbytné růstové normativy, prezentované nejčastěji ve formě percentilových 

růstových grafů (Sedlak a kol., 2014).  

BMI se považuje za základní ukazatel, který je dostatečně přesný z hlediska 

epidemiologických studií, u individua však může vést k chybné diagnóze. BMI totiž 

nezohledňuje přesný podíl tuku v organismu, proto u osob s vysoce vyvinutou svalovou 

hmotou může dojít ke stanovení pozitivní diagnózy nadváhy a obezity (Hainer a kol., 2004). 

Pro běžnou populaci je BMI jednou z nejčastěji používaných metod k určení nadváhy 

nebo obezity, ale pro osoby s p. m. podle studií, které se touto problematikou zabývaly, není 

vhodná. Buchholz a Bugaresti (2005) například uvádějí, že BMI u lidí po p. m. neukazuje 

skutečný rozdíl mezi obezitou a normální hmotností. Navrhují, aby se do budoucnosti 

vymyslel specifický výpočet BMI pro osoby s p. m. Jako náhradní a lepší variantu prosazují 

určení obezity pomocí obvodu pasu, která je jak pro muže, tak pro ženy s paraplegií a 

tetraplegií daleko lepší než zmiňované BMI. Gater (2007) navrhl nové, upravené hodnoty 

BMI pro osoby s p. m. Úpravy se týkají nadváhy, která z původních hodnot 25,0 – 29,9 kg/m
2
 

klesla na 22,0 – 24,9 kg/m
2
. Hodnoty obezity byly sníženy z  ≥ 30 kg/m

2
 na ≥ 25 kg/m

2
 

(Groah et al., 2009) (tabulka č. 2). 
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Tabulka č. 2: Upravené hodnocení BMI kg/m
2 
pro osoby s p. m.  

 

BMI kg/m
2 

KLASIFIKACE 

< 18,5 podváha 

18,5 - 21,9 normální hmotnost 

22,0 – 24,9 nadváha 

≥25,0 obezita 

                (Gater, 2007;  

 Groah et al., 2009) 

 

Antropometrie využívá i měření dalších antropometrických rozměrů, kam patří např. 

míry délkové (horní, dolní končetina), šířkové (šíře biakromiální, bispinální, bikristální, 

bitrochanterická), obvodové míry (paže, předloktí, stehno, lýtko, hrudník) a různé indexy 

proporcionality apod. (Malá a kol., 2014). 

V posledních letech se pro stanovení kritérií rizika metabolického syndromu (MS) 

používá (kromě vyšších hodnot lipidového spektra, vyššího krevního tlaku a hladiny 

glykémie) měření obvodu pasu.  

Markerem obesity s rizikem MS 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). 

V porovnání se standardní dospělou populací bez p. m. se obvod pasu měří vleže 

(Buchholz et al., 2005). Bylo provedeno měření 4 tělesných obvodů: 

 Obvod pasu – to odpovídá polovině vzdálenosti posledního žebra a crista illiaca 

(vleže). 

 Obvod paže – měříme v poloviční vzdálenosti mezi bodem akromiale a hrotem lokte 

(olecranon ulnae) na paži volně visící podle těla (vsedě). 

 Obvod stehna střední – měříme v poloviční vzdálenosti mezi trochanterem a 

laterálním epikondylem femuru (vsedě).  

   (Riegerová a kol., 2006; Hainer a kol., 2011)  

Obvod pasu nejlépe odpovídá přesnému měření rizikového tuku uloženého mezi 

orgány a na břiše a v podpaží. Riziko metabolických komplikací obezity (MS) je přímo 

úměrná obvodu pasu. 

Index pas/boky (WHR = waist to hip ratio) je důležitý z hlediska klasifikace 

androidního a gynoidního typu obezity, protože vedle celkového množství tuku v těle je 

důležitá i jeho distribuce. Byl zjištěn významný vztah mezi rozložením tuku a výskytem 
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cerebrovaskulárních příhod a infarktu. Dnes už se tento index nepoužívá, protože řada studií 

v posledních letech prokázala, že obvod pasu je vhodnějším ukazatelem metabolických a 

kardiovaskulárních rizik u obezity než WHR (Hejmalová, 2011).  

Edwards et al., (2008) potvrzuje vysoké množství viscerálního tuku u mladých lidí s p. 

m., kteří se sami hodnotí jako aktivní a zdraví. A potvrzuje, že obvod pasu u osob s p. m. je 

stejně jako u osob bez p. m. vhodným prediktorem metabolických a kardiovaskulárních 

onemocnění.  

Tabulka č. 3: Hraniční míry obvodu pasu, určující riziko metabolických a 

kardiovaskulárních komplikací v důsledku zmnožení útrobního tuku  

 

 ↑ Riziko Vysoké riziko 

Muži nad > 94 cm > 102 cm 

Ženy nad > 80 cm > 88cm 

          (Hejmalová, 2011) 

2.7.2  Metody měření tělesného složení 

 

Zjištění tělesného složení, resp. stanovení množství a rozložení tělesného tuku patří do 

základního klinického vyšetření pacienta. Vítek (2008) uvádí, že podíl tuku v organismu činí 

za fyziologických okolností 25 - 30 % tělesné hmotnosti u žen, u mužů pak 15 - 20%.  

Byla vyvinuta celá řada metod, které se liší jak přístrojovou i personální náročností, 

tak i přesností stanovení sledovaných dat a jejich interpretací (Dlouhá a kol., 1998; Pařízková, 

1998; 1973). Jako zlatý standard je dnes uznávaná metoda celotělové denzitometrie – duální 

rentgenová absorpciometrie (DEXA) (Bláha a kol., 2006). Laboratorní metody jsou také 

označovány jako referenční. Mezi ně řadíme denzitometrii, hydrostatické vážení, 

magnetickou rezonanci, měření celkového tělesného draslíku (Pastucha a kol., 2014). 

Další používané metody jsou metody nepřímé, kam patří antropometrie včetně měření 

tloušťky kožních řas pomocí kaliperu nebo bioelektrická impedance (Pařízková, 1998; 

Všetulová, Bunc, 2004). Metod je velké množství, výběr metody závisí především na 

metodických možnostech a účelu měření. Některé metody lze použít v laboratorních 

podmínkách a jiné jsou zase vhodné pouze pro terénní použití (Pařízková, 1962). 
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K terénnímu stanovení složení těla se používá metoda měření kožních řas (kaliperační) 

nebo metoda bioelektrické impedance (Bioimpedance Analyse, BIA). 

Metoda měření kožních řas. Používají se různé druhy kaliperů (Kutáč, 2009) a 

vyhodnocuje se podíl tuku a beztukové hmoty v těle. Složení těla významně koreluje s 

hodnotami indexu tělesné hmotnosti, BMI (Kučera, Dylevský, 1999; Vilikus a kol., 2004). 

Výsledkem je odhad složení (tukové hmoty, tukuprosté hmoty) buď celého těla, nebo pouze 

jeho jednotlivých segmentů. Předpokladem je vztah mezi obvodovými měřeními a tukovou a 

tukuprostou hmotou. Kosterní velikost je přímo úměrná svalové hmotě (Heyward, Wagner, 

2004).  

Existuje více metod kaliperace a kaliperů, které se liší místem a počtem měřených 

míst. Známe různé kalipery vyrobené buď z plastu, nebo z různých kovů. Dle Heywarda 

(2010) mezi nejznámější kalipery patří: Holtainův kaliper, Harpender, Skyndex, Slim guide, 

McGawův kaliper, Body kaliper, Ross adipometer, Lange Caliper, Lafayette aj. Při metodě 

měření kaliperace se využívá regresivní rovnice, každý druh kaliperu má rozdílnou predikční 

rovnici (Heyward, 2010). Predikční rovnice se liší nejen dle typu kaliperu, ale dle 

jednotlivých metodik i dle měřených populací (dle věku, pohlaví, etnika a aktivity – sportující 

vs. nesportující). 

V České republice se nejvíce používají regresní rovnice a tabulky na základě měření 

pomocí Bestova kaliperu podle Pařízkové (1977). Jsou populačně specifické a vždy je nutné 

používat rovnice pro danou lokální populaci. V naší populaci se měří většinou deset kožních 

řas na trupu a končetinách (na tváři, podbradku, na hrudníku ve výši bradavek a v 

mediosternální čáře, nad tricepsem, nad bicepsem, pod lopatkou, nad kyčelní kostí, nad 

kolenem a pod podkolenní jamkou). Někteří autoři (Durnin, Womersley, 1974) používali 

měření čtyř řas (triceps, biceps, subskapulární a supailikální řasa). Rovnice pro hodnocení 

procenta tuku byly odvozeny také pro pouhé dvě řasy (pod lopatkou na zádech a na paži nad 

tricepsem). Tloušťky těchto všech kožních řas se sečtou a výsledná hodnota se dosadí do 

daných rovnic pro výpočet tělesného tuku. Ze součtu řas se vypočítává hustota (denzita) a z té 

pak procento tukové hmoty (Pařízková, 1977). 
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Obrázek č. 1: Kožní řasa nad bicepsem 

 

 

Obrázek č. 2: Kožní řasa nad tricepsem 

 

 



31 

 

 

                          Obrázek č. 3: Kožní řasa nad crista iliaca 

 

 

   

                           Obrázek č. 4: Kožní řasa pod scapulou 
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Bioelektrická impedance  

 

Mezi metody založené na vodivosti těla bychom zařadili především BIA která měří 

odpor tkání lidského těla, který vzniká při průběhu slabého elektrického proudu mezi dvěma 

místy, které leží většinou na horní a dolní končetině zvoleného subjektu. Proud prochází 

vodou a elektrolytovými komponentami v aktivní, tukuprosté hmotě a výsledná rezistence je 

proto přímo úměrná jejímu objemu (Pařízková, 1998). Pro měření se využívají 

monofrekvenční a multifrekvenční přístroje a je využíván střídavý proud o nízké intenzitě 400 

až 800 µA (mikroampér) a frekvenci 1 až 1000 kHz, přičemž frekvence < 10 kHz měří jen 

extracelulární prostor, frekvence > 100 kHz měří prostor intracelulární. Regresní rovnice, 

které odvozují celkové procento tuku z výsledků BIA, stejně jako u antropometrických metod, 

existují pro různé věkové kategorie. Metoda BIA se vyznačuje především relativní rychlostí, 

jednoduchostí, neinvazivností a také nízkými provozními náklady. Nevýhodou je však to, že 

přesnost měření závisí zejména na adekvátní hydrataci organismu a uspořádání elektrod 

(Bužga a kol., 2012; Hainer a kol., 2011). BIA měří vodu a ostatní se dopočítává, DEXA měří 

hustotu a dopočítává se voda.  

Kyle et al. (2004) uvádí, že pro použití metody BIA je lidské tělo obrazně rozděleno 

do pěti válců – horní končetiny, dolní končetiny a trup (bez hlavy). Pomocí tohoto modelu lze 

následně vypočítat hodnoty jednotlivých elektrických vlastností zvoleného válce. Zvolený 

válec lze namodelovat základním elektrickým modelem pro jakoukoli jinou látku. Takový 

model je následně ukázán na obrázku č. 5, který zobrazuje válec o určité ploše a určité délce. 

Je patrné, že pro výpočet odporu tohoto velice jednoduchého válce stačí znát pouze jeho délku 

a plochu a elektrické vlastnosti látky podle vzorce:  

𝑅 =
𝜌. 𝐿

𝐴
=

𝜌. 𝐿2

𝑉
 

(p – elektrická rezistivita; L – délka válce; V – objem válce vypočítaný V = A * L; A = plocha 

základny válce) 

 

Množství svalové tkáně se dá spočítat dle následujícího vzorce:  

 

MM = (0.126 * BI) + (1.937 * BSA) + (- 0.062 * věk) + (- 2.186 * pohlaví) – 2.881 

[kg] 
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(MM – svalová hmota; BI - výška
2
/Z); BSA - tělesná plocha; věk v rocích, pohlaví 1 - muž; 2 - žena) 

                                                                                                              (Kyle et al., 2004) 

 

Obrázek č. 5: Válec o ploše A a délce L, kterým protéká elektrický proud 

 

 

             (Kyle et al. 2004) 

Měření „elektrického objemu“ celkové tělesné vody a svalové hmoty, je založeno na 

principu, že různé biologické tkáně působí jako vodiče, polovodiče nebo izolátory. Elektrické 

vedení v těle je iontového typu a souvisí s obsahem volných iontů různých solí, zásad a 

kyselin, jejich koncentrací, mobilitou a tělesnou teplotou (Hoffer et al., 1969). 

Svalová tkáň obsahuje u dospělého 73,6 % vody a elektrolytů, a je vysoce vodivá. 

Tuková a kostní tkáň působí jako izolanty a jsou špatnými vodiči. Protože elektrický proud 

bude sledovat cestu nejmenšího odporu, bude při určování výsledné celkové impedance těla 

dominovat množství tukuprosté tkáně (fat free mass, FFM) a extracelulární tekutiny.  

Celková tělesná voda (total body water, TBW) se během života mění. Její podíl na 

tělesné hmotnosti se liší individuálně a to hlavně podle objemu tukové tkáně (fat mass, FM): 

čím více tukové tkáně tělo obsahuje, tím méně tělesné hmotnosti zaujímá voda. Rozhodující 

je množství svalové hmoty. Její množství se tedy v závislosti na objemu tukové tkáně výrazně 

mění s věkem a u dospělých jedinců se liší i podle pohlaví (Kittnar, 2011). 

Pastucha a kol. (2014) uvádí, že pro každou skupinu probandů je nutno stanovit 

odpovídající predikční rovnici. Ty jsou limitující pro praktické využití těchto metod. Chyba 
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způsobená obsluhou je maximálně na úrovni 1 – 3 %. Chyby způsobené použitím 

neadekvátních predikčních rovnic mohou v krajním případě dosahovat až 80 % z naměřené 

hodnoty.  

Software jednotlivých přístrojů používaných k měření tělesné impedance není 

jednotný. Typ predikčních rovnic zadává výrobce individuálně a jejich užití ovlivňuje např. 

aktivní či pasivní způsob života, pohlaví, etnický původ, množství tukové tkáně aj.  

U osob s p. m. se BIA ukázala jako spolehlivá, snadno proveditelná a praktická 

metoda používaná ke stanovení množství tělesného tuku (Eriks-Hoogland et al., 2011). 

Mojtahedi et al. (2009) uvádí, že BIA je ve srovnání s ostatními metodami tělesného složení 

spolehlivou metodou. Podle Azevedo et al. (2019) je BIA u osob s p. m. spolehlivějším 

ukazatelem obezity než metoda BMI. 

Motjahedi et al. (2009) uvádí ve studii u žen a mužů s p. m. (n = 8; n = 8) měřené 

množství tělesného tuku metodou DEXA 31,9 ± 3,8 % respektive 20,6 ± 8,4 %. V korelaci 

metody DEXA a BIA uvádí rozdíl u žen v rozmezí 0,5 ± 3,9 % a u mužů v rozmezí 0,3 ± 7,0 

% (SEE = 2,8 % tuku).  

Příčiny výskytu nadváhy a obezity jsou multifaktoriálním jevem současné doby. 

Epidemie obezity a nadváhy se do Evropy šíří z USA a z Velké Británie, kde výskyt morbidní 

obezity je častějším jevem než na našem kontinentě. V zemích 3. světa bude častější příčinou 

úmrtí virus HIV než obezita a nadváha.   

U osob s míšní lézí je vhodné předcházet jejímu vzniku od samého počátku. 

Podmínkou úspěchu intervenčního programu v oblasti výživy, a to nejenom u osob s míšní 

lézí, je základní znalost zdravého životního stylu, racionální stravy a osobní motivace 

intervenovaného jedince. Nezbytná je znalost změněných energetických nároků a dostupnost 

metod, kterými je možné sledovat změny tělesného složení.  

Metody jednou nepřímé představují laboratorní metody, které jsou náročné z důvodu 

vysokých nároků na odbornost obsluhy, technické vybavení, organizační schopnosti a cenové 

relace. Používáme je tedy především jako referenční metody (Kutáč, 2009). 

Hydrostatické vážení. Objem těla je zjišťován různými způsoby, přičemž 

nejrozšířenější je využití principu Archimédova zákona. Používá se hlavně hydrostatického 

vážení – objem těla je zjišťován z rozdílu hmotnosti těla změřeného na vzduchu a pod vodou 

s korekcí na denzitu a teplotu vody v okamžiku vážení. Pro přesné výsledky je třeba měřit 

objem vzduchu v plicích a dýchacích cestách pomocí diluční metody dusíkové nebo hélia 
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(Pařízková, 1998). Tato metoda byla použita zejména ve studiích, které řeší metabolická 

onemocnění (Chandalia et al., 1999).  

DEXA (Dual Energy X-ray Absorptiometry) je jedna z nejnovějších skenovacích 

technik, která snímá a měří diferenciální zeslabení (attenuation) dvou paprsků při jejich 

průchodu tělem. Tato měření odlišují kostní minerály od měkkých tkání, a ty rozdělují na tuk 

a tukuprostou, aktivní hmotu. Tato metoda informuje nejen o složení celého těla, ale také 

umožňuje vyhodnocení složení jeho jednotlivých segmentů, což je podstatnou výhodou ve 

srovnání s ostatními metodickými postupy (Pařízková, Hills, 2005). 

TOBEC (Total Body Electrical Conductivity). Měření celkové tělesné elektrické 

vodivosti je založeno na následujícím principu: je-li živý organismus umístěn v 

elektromagnetickém poli, pak toto pole ruší. To je způsobeno masou elektrolytů v těle, které 

jsou obsazeny výhradně v tukuprosté, aktivní hmotě. Proto je možné tyto tkáně adekvátní 

kalibrací od tukové tkáně diferencovat. Měření vyžadují pouze 1 sekundu a jsou obvykle pro 

přesnost opakována třikrát (Pařízková, Hills, 2005) 

Magnetická rezonance. Principem magnetické rezonance (MR) je to, že jádra s 

určitými vnitřními magnetickými vlastnostmi se při vysílání rádiových vln definované 

frekvence řadí v určitém směru magnetického pole. Po přerušení vysílání těchto vln se jádra 

vracejí do své originální pozice a vysílají absorbovanou energii, kterou lze měřit. Výsledky 

korelují s BMI a dalšími metodami měření tělesného složení (Pařízková, Lisá, 2007). 

Měření obsahu celkové vody. Celková voda v organismu se měří pomocí izotopové 

diluce, aplikací látky, která se rovnoměrně rozptýlí v celkovém obsahu vody v organismu a 

jejíž koncentraci je možno v odebraném vzorku měřit. Používají se stabilní izotopy vody, 

které nejsou radioaktivní a obsahují deuterium D2 nebo izotop kyslíku 
18

O (Pastucha a spol. 

2014). 

Měření draslíku. Obsah izotopu draslíku 
40

K, který tvoří stálou součást celkového 

obsahu draslíku, umožňuje též vzhledem k přirozené aktivitě pomocí celotělových počítačů 

(whole body counters) vyhodnocení složení těla. 

Ultrazvuk. Principem je poznatek, že vysokofrekvenční zvukové vlny procházejí 

volně homogenními tkáněmi a určitá část vysílané energie se odráží od jakéhokoli rozmezí 

mezi odlišnými tkáněmi (např. tuková a svalová tkáň). Metoda však není dostatečně přesná. 
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Výpočetní tomografie. Metoda výpočetní tomografie (Computed Tomography, CT), 

která je v poslední době často používána především pro hodnocení tělesného složení, se 

vyznačuje určitým stupněm záření, proto nebyla zatím hodnocena jako vhodná pro děti. 

Celotělová pletysmografie (volumometrie) je založená na principu vytěsnění 

vzduchu určitým objemem z malého prostoru (měřící komory) a používá se pro stanovení 

tělesného složení u subjektů lišících se hmotností a velikostí, dospělých i dospívajících. Při 

zachování přesnosti postupu je vhodná též pro obézní mládež (Pařízková a kol., 2007). 

2.8  Metody stanovení energetického výdeje 
 

Energetický výdej se dá stanovit přímými a nepřímými metodami. Přímá energometrie 

(energometrie) je metoda, při které se měří teplo vyzařované subjektem v menším uzavřeném 

prostoru, v kalorimetrické komoře. K tomu jsou zapotřebí speciální senzory snímající 

vyzařované teplo.  

Nepřímá kalorimetrie neboli energometrie (viz níže) je založená na měření spotřeby 

kyslíku a dá se stanovit jak v laboratorních, tak i terénních podmínkách.  

Stanovení energetického výdeje pomocí funkčních parametrů využívá snadno 

měřitelné parametry, srdeční frekvenci a plicní ventilaci, naměřené při fyzické zátěži. 

Závislost srdeční frekvence na spotřebě kyslíku je při tělesné zátěži přímo úměrná, zatímco 

závislost ventilace pouze do hodnoty anaerobního prahu. Naměřené hodnoty těchto ukazatelů 

se pomocí různých nomogramů, akceptujících věk, pohlaví a trénovanost, vztahují k 

odpovídajícím hodnotám spotřeby kyslíku. Odhadnutá spotřeba kyslíku se prostřednictvím 

energetického ekvivalentu kyslíku (EEO2) převádí na energii vyjádřenou v kJ. Získané 

hodnoty jsou méně přesné než hodnoty nepřímé energometrie. 

Tabulkové metody jsou založené na orientačních hodnotách energetického výdeje pro 

různé druhy činností. Ty jsou vyjádřeny nejčastěji v % nál.BM (v procentech náležitého 

bazálního metabolismu), což je nejpřesnější odhad, dále v kcal či v kJ nebo Metech za 

časovou jednotku:  

 Energetický výdej má jednotku MET = 3,5 ml O2/min/kg 

 Energetický metabolismus má jednotky kcal nebo kJ (přepočet: 1 kcal = 4,18 

kJ). 

          (Bartůňková a kol., 2013) 
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2.8.1  Predikční metody pro stanovení bazálního metabolismu 

 

Harris a Benedict publikovali v roce 1918 rovnici pro výpočet bazálního 

energetického výdeje (BEE) za fyziologických podmínek, ve které jsou důležitými parametry 

výška, hmotnost a věk jedince. Rovnice byla odvozena na základě měření nepřímou 

kalorimetrií celkem u 239 probandů. Na počátku výzkumu energetických potřeb bylo zjištěno, 

že pohlaví je rozhodující faktor v energetickém výdeji; zdravé ženy využívají v průměru o 

300 kcal méně než muži. Podle reálných zkušeností můžeme říci, že přepočtená hodnota 

relativně odpovídá bazálnímu metabolismu u zdravých normostenických dospělých jedinců, 

ale je nespolehlivá při aplikaci u podvyživených a kriticky nemocných pacientů, proto je 

přidán dodatečný faktor pro zvýšení energetického výdeje v důsledku stresu a poranění 

(Walker, Hauberger, 2009). 

Harris-Benedictova rovnice pro muže: 

BEE [kcal/den] = 66,473 + 13,7515 x W + 5,0033 x H – 6,755 x A 

Harris-Benedictova rovnice pro ženy: 

BEE [kcal/den] = 655,0955 + 9,5634 x W + 1,8496 x H – 4,6756 x A 

Výška - H (cm), hmotnost – W (kg) a věk – A (roky). 

           (Harris a Benedict, 1918) 

Podle Zadáka (2008) byl původní Harris-Benedictův vztah kritizován pro 

nedostatečný počet obézních probandů a probandů vyššího věku. V roce 1928 a 1935 

Benedict publikoval dodatečné měření u 32 mužů a 66 žen. Tyto dvě skupiny již obsahovaly 

probandy s širším rozpětím (intervalem) tělesné hmotnosti a věku.  

Jabor (2008) udává řadu faktorů (především u klinicky nemocných jedinců), které 

ovlivňují hodnotu BEE. Z tohoto důvodu se v klinické praxi zavedl termín aktuální 

energetický výdej (Actual Energy Expenditure, AEE), při jehož výpočtu se používají faktory, 

které upřesňují výpočet BEE z Harris-Benedictovy rovnice. Jedná se o faktor hodnotící 

fyzickou aktivitu (activity factor, AF), faktor hodnotící vliv nemoci (injury factor, IF) a faktor 

kvalifikující vliv tělesné teploty (thermal factor, TF) (tabulka 4, 5, 6). 

AEE [kcal/den] = BEE x IF x AF x TF 
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Tabulka č. 4. Faktor aktivity (AF)  

 

Pacient Faktor 

Na respirátoru 0,85 

V bezvědomí 1,0 

Ležící – imobilní 1,1 

Ležící – mobilní 1,2 

Mobilní 1,3 
 

Tabulka č. 5: Faktor poškození (IF)  

 

Pacient Faktor 

Bez komplikací 1,0 

Pooperační stav 1,1 

Fraktura 1,2 

Sepse 1,3 

Peritonitida 1,4 

Polytrauma 1,5 

Polytrauma + sepse 1,6 

Popáleniny (30 – 50 %) 1,7 

Popáleniny (50 – 70 %) 1,8 

Popáleniny (70 – 90 %) 2,0 

 

Tabulka č. 6. Faktor teploty (TF)  

 

Teplota Faktor 

38 °C 1,1 

39 °C 1,2 

40 °C 1,3 

41 °C 1,4 

         (Jabor, 2008) 

Walker, Hauberger (2009) uvádí, že mnohé studie, které zkoumaly přesnost Harris-

Benedictovy rovnice, ukázaly rozdíly 17 – 67 % se silnou tendencí přeceňovat či podceňovat 

kalorické potřeby jedinců. 

Tatucu-Babet et al. (2016) provedli analýzu studií, které sledovaly energetické potřeby 

pacientů na mechanické ventilaci prostřednictvím predikce a nepřímé energometrie. Mezi 

pacienty byly pozorovány rozdíly v predikci v 43 % pod a v 66 % nad hodnotami nepřímé 

energometrie. 
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I přes nepřesnosti Harris-Benedictovy rovnice je v současnosti pro běžný výpočet 

hodnoty bazálního metabolismu nejvíce používanou rovnicí. 

2.8.2  Nepřímá energometrie 

 

Kittnar (2011) uvádí, že energetická bilance organismu, stejně jako i jiných 

homeostatických systémů, je určena poměrem vstupů a výstupů, tedy poměrem energie 

uvolněné během metabolických pochodů (vázáných do formy makroergních fosfátových 

vazeb nebo uvolněných jako teplo) a energie použité ke krytí nejrůznějších dějů (aktivní 

transport na membráně, proteosyntéza, svalová kontrakce, elektrogeneze).  

Nepřímá energometrie (Indirect Calorimetry, IDC) měří spotřebu kyslíku a produkci 

oxidu uhličitého pro výpočet energetického výdeje (Energy Expenditure, EE) a respiračního 

kvocientu (Respiratory quotient, RQ). RQ ukazuje využití jednotlivých substrátů v organismu 

a lze u jednotlivce podle RQ nastavit případná dietní doporučení. Většina používaných 

přístrojů k měření nepřímé energometrie je vyráběna se systémem otevřeného okruhu 

(Matarese,1997). Nicméně pro poměr mezi množstvím oxidu uhličitého a množstvím 

spotřebovaného kyslíku ve vydechnutém vzduchu používá termín RER (Respiratory 

Exchange Ratio), tedy poměr respirační výměny (Heller, 2018). Termín respirační kvocient 

začala používat molekulární biologie, která je, díky novým technologiím, schopna měřit tuto 

výměnu na buněčné úrovni.  

IDC měří spotřebu kyslíku (VO2) a produkci oxidu uhličitého (VCO2) pro výpočet 

spotřeby energie v bazálních (Basal Energy Expenditure) i klidových podmínkách (Resting 

Energy Expenditure, REE). 

Jeden litr spotřebovaného kyslíku produkuje 3,9 kcal; 1 1 vyrobeného oxidu uhličitého 

generuje 1,1 kcal (Weir, 1949). Weir odvodil následující rovnici energetického výdeje 

(energy expenditure, EE) s využitím konstant kalorimetrického ekvivalentu kyslíku pro 

sacharidy, tuk a protein (Zadák, 2008). 

EE (kcal/den) = VO2 x (3,94) + VCO2 x (1,11) – odpad urey x (2,17) 

          (Weir, 1949) 

EE je definován jako schopnost osoby vykonávat interní a externí práci. Energie 

existuje v mnoha podobách, které jsou vzájemně zaměnitelné a související. Chemická energie 

1 g glukózy je přeměněna na teplo v úplné oxidaci na oxid uhličitý a vodu při energetickém 

zisku 3,74 kcal. Tělo využívá energii získanou z chemické energie jednotlivých živin. 
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Chemická energie se mění na mechanickou energii pro svalovou kontrakci, tepelnou energii 

pro regulaci tělesné teploty a elektrickou energii potřebnou k činnosti CNS (Matarese, 1997). 

REE je často zaměňován s BEE, který se měří ihned po probuzení po 12 až 18 h půstu 

(Boothby, Sandiford, 1920). Přesné měření BEE se provádí během spánku, v termoneutrálním 

prostředí a v poloze vleže na zádech (Weir, 1949; Owen, 1988, Elwyn et al., 1981; Weissman 

et al., 1986; Kinney, 1983). REE je přibližně o 10 % vyšší než BEE (Kinney, 1983; Durnin, 

Passmore, 1967). 

Kalorimetrické přístroje měří spotřebu kyslíku a produkci oxidu uhličitého. 

Energetickou spotřebu snímané osoby vypočítá pomocí modifikované Weirovy rovnice (Fujii, 

Phillips, 2002). Z těchto hodnot se může vypočítat jak EE, tak RQ. 

Nejstarší metabolimetr byl tzv. Kroghův metabolimetr a používal se původně pro 

animální experimenty (Seliger, 1972). V 60. až 80. letech minulého století byl pro svou 

jednoduchost využívaný při praktických cvičeních. Vyšetřovaná osoba dýchala v uzavřeném 

okruhu, spotřebovávala definované množství kyslíku a vydechovala do uzavřené nádoby 

s mediem (natronové vápno), absorbujícím CO2. Dechové pohyby (dechová frekvence a 

objem) spolu s úbytkem kyslíku v přístroji se zaznamenávaly pisátkem na papír otáčivého 

kymografu. 

IDC se může provádět jak v laboratorních, tak i v terénních podmínkách. Principem 

klasické metody s použitím Douglasových vaků je shromažďování vydechovaného vzduchu 

do vyprázdněných balonů, připevněných na zádech vyšetřovaného (Heller, Vodička, 2011). 

Jedná se o lehké vaky (66 g) o objemu 100 litrů, které jsou nepropustné pro plyny. Pro 

potřeby měření v delších časových intervalech jsou používány těžší meteorologické balony 

(645 g) o obsahu 500 – 1000 l. Proband má polomasku, vdechuje vzduch z okolí a vydechuje 

jej do vaku, který je v krátkém období (2 - 3 min) vyměňován a předáván k analýze na objem 

vaku a obsah O2 a CO2. Spotřeba O2 je vypočítána z rozdílu mezi O2 v okolí (vdechovaný 

vzduch) a O2 ve vydechovaném vzduchu (Mann, Truswell, 2007). EE je vypočítán podle 

vzorce, ve kterém EEO2 (energetický ekvivalent kyslíku), vyjadřuje množství energie 

vznikající při spálení 1 l O2. Při smíšené stravě činí RQ 0,85 a odpovídá 4,85 kcal. Tabulkový 

faktor STPD slouží ke korekci naměřených hodnot k aktuální teplotě a atmosférickému tlaku.  

 

VO2 x EEO2 x STPD x čas = energie v kcal/čas 
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Při užití Douglasových vaků lze stanovit jen průměrné hodnoty EE za daný časový 

interval (Heller, Vodička, 2011). Pro sportovní účely se často vyjadřuje intenzita zátěže, a to v 

% nál. bazálního metabolismu. Nál. BM se získá z tabulek Harris-Benedicta (z hodnot pro 

věk, pohlaví, výšku a hmotnost).  

Med Gem. Pro měření energetického výdeje byly vyvinuty novější typy ručních 

kalorimetrů MedGem™ a BodyGem™. Původní nepřímé kalorimetry měří VO2 a VCO2, 

ruční kalorimetry měří pouze VO2, kdy RQ je 0,85 (Hipskind et al., 2011). Tyto nové 

generace přístrojů pro nepřímou kalorimetrii jsou přesné, přenosné, citlivé a cenově dostupné. 

Nebyl zjištěn žádný významný rozdíl mezi měřením nepřímé energometrie s MedGem 

(HealtheTech, Golden, CO) a DeltaTrac (Datex-Ohmeda, Madison, WI) (Stewart et al., 2005). 

Respirační komora (celotělový kalorimetr) je neprodyšná komora, obvykle o 

rozměrech 10 - 15 m
2
, ve které proband může zůstat 1 - 14 dní. Výměna dýchacích plynů je 

průběžně měřena z malých vzorků vzduchu, které jsou získány vstupními a výstupními otvory 

v respirační komoře. Z rozdílu mezi O2 a obsahem CO2 se vypočítá respirační výměna a 

následně energetický výdej. 
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3  Pilotní studie I 

3.1  Úvod do problematiky 
 

Bazální metabolismus (Basal Metabolic Rate, BMR) slouží k zajištění základních 

životních funkcí. Je obvykle popsána jako produkce tepla nebo spotřeba kyslíku na jednotku 

hmotnosti těla. Měření musí probíhat za podmínek, které vylučují vliv vnějšího prostředí 

(Henry, 2005). Většina základních životních funkcí je regulována autonomním nervovým 

systémem např. svalové napětí, stálá tělesná teplota, činnost srdce, plic a trávicího systému 

(Yilmaz et al., 2007).  

Bauman et al. (2004) uvádí, že BEE je energetický výdej ráno po probuzení po 12 

hodinovém odpočinku vleže, 12 hodinovém půstu a při teplotě vnějšího okolí 21
o
C.  

REE byla definována jako energetický výdej měřený v klidu vsedě, nejméně 4 hodiny 

po jídle, při normální teplotě vnějšího okolí.  

Rozdíl mezi BMR a klidovým metabolismem (Resting Metabolic Rate, RMR) spočívá 

v tělesné poloze a dobou půstu před měřením. Mnoho proměnných, jako je věk, výška, tělesná 

hmotnost, etnický původ, plocha tělesného povrchu, tělesná kompozice, složení stravy a 

pohybová aktivita (PA) může ovlivnit výslednou hodnotu RMR (Buchholz et al., 2001).  

O měření bazálního metabolismu byl již v první polovině 20. století značný zájem. 

Měření BMR odstartovalo novou etapu klinické medicíny a bylo používáno především u 

pacientů s hypo- a hypertyreózou (Henry, 2005). První záznam o odhadu energetického 

výdeje publikovala v roce 1985 Organizace pro výživu a zemědělství/Světová zdravotnická 

organizace/Univerzita spojených národů (FAO/WHO/UNI). Výživová studie FAO č. 1513 z 

roku 1957 nazvaná Kalorická spotřeba byla zlomovým bodem jak v analýze, tak v metodice. 

Jednoduché rovnice pro výpočet energetické spotřeby, používané v této publikaci jsou 

podobné současným predikčním rovnicím, které se v současnosti používají k výpočtu BMR 

(FAO, 1957).  

Svalová tkáň je nejvíce metabolicky aktivní tělesnou tkání. Množství svalové tkáně se 

u osob s p. m. postupně snižuje a její poměr k hodnotě zdravé populace je nižší. U osob s p. 

m. bylo prokázáno snížení BMR (Spungen, et al., 1993). 

Scott, et al. (2011) porovnával společné zdravotní problémy, které mají astronauti a 

osoby s p. m. U těchto dvou skupin osob se objevují některé společné zdravotní a fyziologické 
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změny. Osoby s p. m. sedící na vozíku se nemohou postavit kvůli paralýze dolních končetin a 

mají tak omezenou gravitační expozici, zatímco astronauti jsou vystaveni nepřetržité 

mikrogravitaci při letu v kosmu.  

Jedním z mechanismů, které přispívají u osob s p. m. k ortostatické intoleranci, je 

změněný poměr soli a vody v organismu. U osob bez p. m. je ortostatická tolerance a 

posturální regulace krevního tlaku značně ovlivněna objemem krevní plazmy, kdy větší objem 

plazmy nebo krve zvyšuje ortostatickou toleranci. U osob s chronickým p. m. byla prokázaná 

snížená schopnost retence vody a sodíku v organismu. Příčinou hyponatrémie a následného 

nižšího objemu krevní plazmy u osob s p. m. je zvýšená sekrece antidiuretického hormonu, 

nízkého příjmu sodíku a vysokého výdeje sodíku. Stejně tak i stav beztíže rychle mění 

fyziologii tekutin. Astronauti během prvních dvou dnů v mikrogravitaci zaznamenali čistou 

ztrátu tělních tekutin až o 800 ml. Pátý den byl celkový objem plazmy nižší až o 20 % (Scott 

et al. 2011). 

3.2  Cíl, vědecká otázka, hypotéza 
 

Cíl:  Provést literární rešerši s porovnáním výsledků reálně naměřených hodnot 

bazálního metabolismu u osob s míšními lézemi s hodnotami predikčními, 

vypočítanými podle Harris-Benedictovy rovnice (pilotní studie I a II) 

 

Vědecká otázka: Jaká je využitelnost predikčních rovnic k výpočtu bazálního metabolismu u 

osob s poraněním míchy? 

 

Hypotéza: 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. 

3.3  Metodika výzkumu 

 

Provedli jsme 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. Harris-Benedictova rovnice pro muže = 88,362 + 
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(13,397 x hmotnost v kg) + 4,799 x výška v cm) – 5,677 x věk); pro ženy = 447,593 + (9,247 

x hmotnost v kg) + (3,098 x výška v cm) – (4,330 x věk) (Roza, Shizgal, 1984). 

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. 

3.4  Kritéria výběru 
 

Osoby s p. m. byly definovány jako osoby s poruchou motoriky a závislé v pohybu na 

invalidním vozíku. Porovnávali jsme hodnoty získané nepřímou kalorimetrií u osob s p. m. v 

oblasti od míšního segmentu C4 do S4 s výpočty podle Harris-Benedictovy rovnice. Studií se 

zúčastnili dospělí ve středním věku (průměrný věk byl 33,8 ± 16,7 let) s dobou trvání 7 – 25 

let od míšního poranění. Není-li uvedeno jinak, všechny zahrnuté studie splňovaly následující 

kritéria: vyloučení osob s tracheostomií, s probíhající infekcí, s dysfunkcí štítné žlázy, s 

heterotopickou osifikací, s dysfunkcí dechového a oběhového systému, s Crohnovou nemocí, 

s onemocněním ledvin a s netraumatickým postižením míchy.   

3.5  Výsledky 
 

Podle Gorgey, et al. (2010a) je tělesné složení u osob s p. m. velmi rozdílné. Tělesné 

složení ovlivňuje výška míšní léze, její rozsah, doba od úrazu a pohybová aktivita. Výrazná 

atrofie u osob s p. m. probíhá v akutní fázi a je dána rozsahem paralýzy a imobilizace 

(Bauman et al., 2004; Kalani et al., 1999). Změny tělesného složení jsou u osob s p. m. 

podobné těm, které byly zaznamenány u seniorů s obezitou a sníženou FFM (Alexander et. 

al., 1995), ačkoli antropometrické rozložení svalové hmoty bylo odlišné (Bauman et al., 

2004).   
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Tabulka č. 7: 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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Tabulka č. 8: Použité přístroje k měření nepřímé energometrie a pozice probandů 

 

Č. studie v tabulce č. 7 První autor (rok vyd.) Použité metody Pozice Měřící přístroj 

1 Mollinger et al. (1985) BMR vleže Metabolimetr 
6 Alexander et al. (1985) BMR vsedě Metabolimetr 
13 Yilmaz et al. (2007) BMR vleže Metabolimetr 
16 Tanhoffer et al. (2012) BMR vleže Metabolimetr 
18 Nightingale, Gorgey (2018) BMR vleže CosMed 

2 Sedlock, Laventure  (1990) RMR vsedě Metabolimetr 
5 Alexander et al. (1995) RMR vleže Metabolimetr 
7 Monroe et al. (1998) RMR vleže Respirační komora 

8 Jeon et al. (2003) RMR vleže Metabolimetr 
9 Buchholz et al. (2003a) RMR vleže Metabolimetr 
17 Buchholz et al.(2003b) RMR vleže Metabolimetr 
11 Liusuwan et al. (2004) RMR vleže Metabolimetr 
14 Gorgey et al. (2010a) RMR vleže Metabolimetr 
3 Kearns et al. (1992) REE vleže Metabolimetr 
4 Spungen et al. (1993) REE vsedě Metabolimetr 
10 Bauman et al. (2004) REE vsedě Metabolimetr 
12 Patt et al. (2007) REE vsedě MedGem 
15 Perret, Stoffel-Kurt (2011) REE vleže MedGem 

3 Kearns et al. (1992) BEE vleže Douglasův vak 

10 Bauman et al. (2004) BEE vleže Metabolimetr 

     

Zkratky: BMR-bazální metabolismus; RMR – klidový metabolismus; BEE – bazální energetický výdej; REE – klidový energetický výdej
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3.6  Diskuse 
 

Čím vyšší léze a větší rozsah léze, tím byl nižší objem FFM a buněčné masy 

(Nuhlicek, et al., 1988). Tetraplegici měli významně nižší hodnotu BEE než paraplegici 

(Munakata et al., 1997; Cameron et al., 1996; Mollinger et al., 1985; Spungen et al., 1993), 

což bylo z velké části u osob s krční p. m. důsledkem denervace větší svalové hmoty 

(Buchholz et al., 2003b). Porovnání skupiny probandů bez p. m. a s p. m. prokázal významný 

rozdíl v množství FFM, a to o 14 - 27 % (Buchholz, et al., 2003b). Snížení BMR u osob s p. 

m. byl způsoben především svalovou atrofií pod úrovní míšné léze (Spungen et al., 2003). 

Deitrick et al. (1948) uvádí snížení BMR o 7 % u osob, kterým byly v rámci výzkumu 

imobilizovány dolní končetiny do sádrových odlitků, ale jinak byly zcela zdrávy. Což 

naznačuje, že imobilizace většího množství FFM může snížit BMR. Patrně tedy snížení BMR 

u osob s p. m. je způsobeno imobilitou paralyzovaných končetin. 

Spungen et al. (1993) uvádí vztah mezi množstvím svalové hmoty a energetickým 

výdejem. Skupina probandů s p. m. měla přibližně o jednu třetinu nižší objem celkového 

tělesného draslíku (TBK). Protože přibližně 98% TBK je obsaženo ve svalové hmotě (břišní a 

příčně pruhované svaly), může být jeho celkový objem ukazatelem změn v množství FFM a 

REE. Mollinger et al. (1985) u 16 probandů s vysokou paraplegií (Th1 do Th10) a u 5 

probandů s nízkou paraplegií (pod Th10) nalezl predikci BMR sníženou o 12 až 15%. 

V tabulce č. 7 jsme porovnali rozdíly mezi hodnotami BMR (nadhodnocení o 25 % a 

podhodnocení o 35 %), BEE (nadhodnocení o 18% a podhodnocení o 0 %), REE 

(nadhodnocení o 26 % a podhodnocení o 2 %) a RMR (nadhodnocení o 36 % a podhodnocení 

o 4 %) u osob s p. m. Vybrané studie ale měřily energetický výdej rozdílnými přístroji 

(tabulka č.8).  

Hipskind et al. (2011) zaznamenali, že výsledky obou měření, jak ručním 

kalorimetrem MedGem, tak kalorimetrem s Douglasovýni vaky jsou ve významné shodě.  

Poté si ověřovali hodnoty z měření MedGem s hodnotami různých predikcí. Hodnoty podle 

Mifflin St. Joer rovnice byly nadhodnoceny jen o 1%, ale podle Harris-Bendictovy rovnice o   

3 - 11%  a podle  FAO/WHO rovnice o 12 %. Potvrdili výhody (validitu i reliabilitu) použití 

MedGem pro klinické účely. 

Z dat uvedených v tabulce č. 8 je patrná nejednotná metodika v měření BMR. Studie v 

tomto článku uvádějí rozlišné polohy těla během měření a používají různé přístroje k měření 
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nepřímé energometrie. 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. Bylo o 70 kcal vyšší, tedy o 3,7 – 6,3 % než v poloze 

vleže. 

3.7  Závěr 
 

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 nadhodnocovala, to znamená nebyla relevantní pro 

sledované osoby s míšním poraněním. 

4  Pilotní studie II 

4.1  Úvod do problematiky 
 

U většiny osob s poraněním míchy (p. m.) v pohybu odkázaných na mechanický 

invalidní vozík se pasivní životní styl podílí na vzniku nadváhy a obezity. Může tomu 

přispívat i psychologický faktor, zvýšená chuť k jídlu jako kompenzační faktor daného 

psychického a fyzického stavu.  

Dobrá fyzická a psychická zdatnost je pro osoby s p. m. nezbytná, chtějí-li se plně 

integrovat, a tím smazat svůj, na první pohled viditelný handicap. Stravovací zvyklosti jsou 

však u většiny jedinců s p. m. stejné jako před úrazem. Prioritami pro osoby s p. m. je 

zachovat si úplný kloubní rozsah horních končetin a snadné přesuny. K jejich naplnění je 

nutné zachovat si rovnováhu mezi příjmem a výdejem energie a vyhnout se tak nadváze. Pro 

obézní či vozíčkáře s nadváhou, kteří chtějí snížit svoji tělesnou hmotnost a upravit svůj 

energetický příjem, je důležitá znalost hodnoty změněného BMR, který je odlišný od hodnoty 

BMR před p. m. Celkový denní výdej energie je u osob s p. m. snížen až o 54 % v závislosti 

na výšce a kompletnosti míšního poranění (Bauman et al., 2004; Buchholz et al., 2003a; Cox 

et al., 1985; Mollinger et al., 1985). 
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4.2  Cíl práce, vědecká otázka a hypotéza 
 

Cíl:  Experimentálně porovnat výsledky reálně naměřených hodnot bazálního 

metabolismu u osob s míšními lézemi s hodnotami predikčními, vypočítanými 

podle Harris-Benedictovy rovnice (pilotní studie I a II) 

 

Vědecká otázka: Jaká je využitelnost predikčních rovnic k výpočtu bazálního metabolismu u 

osob s poraněním míchy? 

 

Hypotéza: 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. 

4.3  Metodika 
 

Výzkumný soubor pilotní studie 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. Pohybová aktivita je proto u jednotlivých probandů velmi rozdílná a 

je přizpůsobená jak pohybovým, tak i časovým možnostem jednotlivých probandů. 

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 103/2015 (příloha č. 2). Výzkum probíhal dle etických standardů Helsinské 

deklarace. 

K získání hodnot bazálního metabolismu jsme použili metodu nepřímé energometrie. 

Určuje energetický výdej i spotřebu jednotlivých energetických substrátů nepřímo výpočtem z 

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

Novák, 2004).   

Před zahájením studie dodržovali probandi 48 hodin dietu s vyloučením bílkovin. K 

dosažení co nejpřesnějších výsledků probandi před měřením nejméně 12 hodin nepožívali 

alkohol ani nikotin, stejně tak nevykonávali žádnou namáhavou fyzickou aktivitu. V 
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přípravném dietním režimu jsme doporučili konzumaci ovoce a některé zeleniny, produktů z 

obilovin, rýže a brambor. Z tekutin jsme doporučili omezený příjem kávy, zeleného čaje a 

alkoholu.  

Měření probíhalo v ranních hodinách a probandi byli 12 hodin nalačno. Provedli jsme 

měření tělesné hmotnosti (kg), tělesná výška (cm) byla uvedena probandem z doby před 

úrazem. Samotné měření nepřímé energometrie probíhalo 15 minut v leže, po celkovém 30 

minutovém zklidnění v termoneutrálním prostředí od + 20°C do + 25°C  v BML FTVS UK. 

Sporttester snímal srdeční frekvenci pro kontrolu minimálního stresu a tepelné pohody. 

4.4  Výsledky 

 

Naměřené individuální hodnoty BM, antropometrické hodnoty a pravidelná PA našeho 

výzkumného souboru jsou zobrazeny v tabulce č. 9. a 10.  

Tabulka č. 9: Antropometrická a pohybová charakteristika skupiny žen s p. m. (n = 8)  

Výška míšní 

léze 

BM 

[%] 

FFM 

[%] 

Věk 

[r] 

Výška 

[cm] 

Hmotnost 

[kg] 

PA Četnost  

PA 

C5, 6 79 61 35 167 77 pohyb na elektrickém 

vozíku 

≤ 1x 

týdně 

Th4, 5 68 68 39 168 72 jízda na vozíku ã 30 

min. 

≤ 1x 

týdně 

Th5 39 83 24 170 59 handbike, plavání ≤ 3x 

týdně 

Th5, 6 39 83 31 175 57 handbike, plavání ≤ 3x 

týdně 

Th7, 8 68 75 44 170 65 jízda na vozíku ã 30 

min. 

≤ 1x 

týdně 

Th10 63 83 42 172 58 chůze v ortézách, 

handbike 

≤ 3x 

týdně 

Th10, 11 78 70 49 173 93 jízda na vozíku ã 30 

min. 

≤ 1x 

týdně 

L5 50 80 64 163 65 motomed, jízda na 

vozíku ã 30 min. 

≤ 3x 

týdně 

Průměr ± 

SD 

60 ± 

15 

75 ± 

8 

41 ± 

11 

170 ± 

3 

68 ± 11  2 ± 1 



53 

 

BM – bazální metabolismus; PA  - pohybová aktivita 

Tabulka č. 10: Antropometrická a pohybová charakteristika skupiny mužů s p. m. (n = 7) 

 

Výška míšní 

léze 

BM 

[%] 

FFM 

[%] 

Věk 

[r] 

Výška 

[cm] 

Hmotnost 

[kg] 

PA Četnost 

PA 

C5 70 85 41 185 80 Handbike, monoski ≤ 3x týdně 

C5 - 7 55 82 45 190 71 Ragby, handbike ≤ 3x týdně 

Th5 66 66 46 181 124 Jízda na vozíku ã 30 

min. 

≤ 1x týdně 

Th7, 8 51 82 29 173 83 Ragby ≤ 3x týdně 

Th7 - 11 71 90 27 187 74 Handbike, monoski ≤ 3x týdně 

Th10 - 11 61 77 39 172 98 Jízda na vozíku ã 30 

min. 

≤ 1x týdně 

L2 85 78 47 180 79 Handbike, monoski ≤ 3x týdně 

Průměr ± SD 66 ± 

10 

80±

7 

39 ± 

8 

181 ± 

6 

87 ± 17  2,4 ± 0,9 

BM – bazální metabolismus; PA - pohybová aktivita 

Grafické znázornění hodnot BM z tabulky č. 9. a 10. je uvedeno v grafu č. 1. 

Průměrné hodnoty BM u všech probandů (n = 8; n = 7) byly 63 ± 13 %. Následně jsme z 

tabulky č. 9 a 10 vybrali probandy s hrudní lézí (n = 6; n = 4) a provedli korelaci 

antropometrických hodnot v tabulce č. 11. 

Tabulka č. 11: Antropometrická charakteristika žen (n = 6) a mužů (n = 4) s p. m. s hrudní 

lézí 

Ženy Výška léze Věk [r] Výška [cm] Hmotnost [kg] BM[%] 

 Th 4 39 168 72 67 

 Th 5 24 170 58 39 

 Th 5 31 175 57 39 

 Th 7 44 170 65 68 

 Th 10 42 172 58 63 

 Th 10 49 173 93 78 

Průměr ± SD Th 4 - Th 10 38 ± 8 171 ± 2 67 ± 13 59 ± 15 

Muži Výška léze Věk [r] Výška [cm] Hmotnost [kg] BM[%] 
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 Th 5 46 181 124 66 

 Th 7 29 173 83 51 

 Th 7 27 187 74 71 

 Th 10 39 172 98 61 

Průměr ± SD Th 5 - 10 35 ± 8 178 ± 6 95 ± 19 62 ± 7 

r - 0,71 - 0,64 - 0,31 - 0,41 - 0,51 

 

Tabulka č. 12 Antropometrická charakteristika žen (n = 6) a mužů (n = 4) s p. m. s hrudní lézí 

Ženy Výška léze BM [%] FFM [%] Věk [r] 

 Th 4 67 68 39 

 Th 5 39 83 24 

 Th 5 39 83 31 

 Th 7 68 75 44 

 Th 10 63 83 42 

 Th 10 78 70 49 

Průměr ± SD  59±15 77±6 38±8 

Muži Th 5 66 66 46 

 Th 7 51 82 29 

 Th 7 71 90 27 

 Th 10 61 77 39 

Průměr ± SD Th 5 – 10 62 ± 7 79 ± 9 35 ± 8 

r   - 0,43 0,69 
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Tabulka č. 13 Antropometrická charakteristika žen (n = 8) a mužů (n = 7) s p. m.  

 

Ženy Výška léze BM [%] FFM [%] Věk [r] 

 C5, 6 79 61 35 

 Th 4, 5 68 68 39 

 Th 5 39 83 24 

 Th 5, 6 39 83 31 

 Th 7, 8 68 75 44 

 Th 10 63 83 42 

 Th 10, 11 78 70 49 

 L 5 50 80 64 

Průměr ± SD  60±15 75±8 41±11 

Muži C 5 70 85 41 

 C 5 – 7 55 82 45 

 Th 5 66 67 46 

 Th 7, 8 51 82 29 

 Th 7 – 11 71 90 27 

 Th 10 – 11 61 77 39 

 L 2 85 78 47 

Průměr ± SD C 5 – L 5 63±13 78±8 40±10 

r   0,47 0,26 
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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) 

4.5  Diskuse 
 

Z grafu č. 1 vyplývá, že hodnoty BM u našich probandů jsou nižší o 15 až 61 % a 

nekorelují s výškou míšní léze.  

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

(tabulka č. 11). 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 %. 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). (tabulka č. 13). 

Podle Liebermana et al. (2017) mají osoby s p. m. (ve srovnání se zdravou populací) 

sníženou spotřebu energie. Je to způsobeno jak sníženou aktivitou, tak především změnami ve 
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složení těla. U osob s p. m. dochází k významné ztrátě kosterního svalstva, zvýšení množství 

tukové tkáně a k poklesu aktivity sympatiku. 

BM může ovlivnit řada proměnných. Mezi ně patří věk, výška, tělesná hmotnost, 

etnická příslušnost, plocha těla, tělesné složení, potravinami vyvolaná termogeneze a 

pohybová aktivita (Buchholz et al., 2001). 

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 8 %. Podíl na tomto rozdílu má 

pravděpodobně objem FM. U žen nacházíme více FM a méně FFM. Množství FM je 

podmíněno pohlavními hormony. U dospívajících jedinců nalézáme při stejné hmotnosti BM 

vyšší než u starších osob. Úroveň metabolismu se v prvních 3 - 6 letech života zvyšuje a 

potom pomalu a postupně klesá (Javorka a kol., 2009).  

FFM se mění v závislosti na věku, PA a dalších exogenních faktorech. K výraznému 

nárůstu dochází mezi 12. a 16. rokem, kdy u chlapců stoupá FFM téměř na dvojnásobek, 

zatímco u dívek jen o 50 %. Vyšší hodnoty FFM mají jedinci pohybově aktivní, záleží i na 

typu tělesného zatěžování. Nejvyšších hodnot dosahují vrcholoví sportovci v silových 

sportech (Riegrová et al., 2006). 

Malé množství studií u dospělých osob s  poraněním míchy uvádí nízké absolutní 

hodnoty BM. Ty se podílí na zvyšování tělesné hmotnosti a následné obezitě. Není však 

jednoznačné, zda příčinou snížení hodnoty BM je úbytek FFM nebo i jiné faktory. Pouze 

v jedné studii měření RMR přizpůsobené k tělesnému složení a věku u osob s p. m. byl denní 

energetický výdej nižší o 678 kJ než u osob bez postižení (Monroe et al., 1998; Buchholz et 

al., 2003a). 

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 je střední záporná korelace (r 

= - 0,43). U hodnot BM a věku jsme zaznamenali střední korelaci (r = 0,69) (tabulka č. 12).  

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 jsme zaznamenali slabou korelaci (r = 

0,26) hodnot BM a věku; BM a FFM střední korelaci (r = 0,47) (tabulka č. 13). 

Hodnoty BM u osob s p. m. jsou nižší než u běžné populace a to v závislosti na výšce 

a celkovém poškození míchy. Hodnoty BM v naší pilotní studii jsou rozdílné a nekorelují 
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s výškou míšní léze. Objem kosterního svalstva, který má nejvyšší podíl na BM, je možné u 

osob s p. m. zvýšit vlastní PA. Často se však vyskytují limitující faktory, které mohou bránit 

pravidelné PA u osob s p. m. Mezi ně patří např. nedostupnost osobní asistence, nevhodné 

prostředí nebo nedostatek kompenzačních pomůcek (finanční náročnost). 

Naši probandi věnovali pravidelné PA v rozmezí 20 – 60 minut týdně, v intenzitě ≤ 1x 

týdně, ≤ 3x týdně. Nejčastější pravidelnou PA našich probandů jsou: jízda na handbiku, jízda 

v terénu na mechanickém invalidním vozíku, fyzioterapie pod vedením fyzioterapeuta, 

plavání a lyžování na monoski. Výjimku tvořila pouze jedna probandka, která byla v pohybu 

závislá na elektrickém invalidním vozíku. 

V naší pilotní studii jsme u osob s p. m. měřili bazální metabolismus nepřímou 

kalorimetrií.  

U probandů s hrudní lézí jsme provedli korelaci naměřených hodnot BM. Ze srovnání 

vyplývá, že u žen v porovnání s muži, je BM v průměru o 3 % nižší tj. střední záporná 

korelace (r = - 0, 51) (tabulka č. 11). V celé sledované skupině byl BM u žen v porovnání 

s muži, v průměru o 3 %, nižší. tj. střední korelace (r = 0, 47) (tabulka č. 13).  

4.6  Závěr 
 

Naše pilotní studie u osob s poraněním míchy je ukázkou variability hodnot bazálního 

metabolismu. Upozorňuje na nezbytnost individuálního přístupu ve výživovém poradenství. 

Výpočty k získání hodnoty BM z antropometrických údajů vykazovaly vyšší hodnoty než 

hodnoty získané nepřímou kalorimetrií. Sestavování redukčního jídelníčku pro tyto osoby na 

základě bazálního metabolismu odvozeného z antropometrických údajů by tak mohlo 

způsobit nežádoucí přírůstek jejich tělesné hmotnosti. 

5  Východiska a principy výživových intervencí 
 

Celkový denní energetický výdej člověka (Total Energy Expenditure, TEE) můžeme 

zjednodušeně rozdělit do tří hlavních složek: bazální energetický výdej (BEE), termický efekt 

potravy (Termic Efect of Food, TEF) a energetický výdej při pohybové aktivitě (Energy 

Expenditure of Physical Activity, EEPA) (Stipanuk, 2000). 

BEE tvoří největší podíl na celkové energetické přeměně a koreluje s množstvím FFM 

v organismu. Její množství klesá se stoupajícím věkem, proto klesá i základní přeměna. Muži 
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mají v důsledku vyššího množství FFM o cca 10 % vyšší základní přeměnu než ženy. 

Základní přeměnu lze buď vypočítat podle stáří, pohlaví a FFM nebo určit kalorimetricky. 

Průměrnou energetickou spotřebu lze vypočítat podle závislosti na tělesné aktivitě jako 

násobek základní přeměny (Stránský, Ryšavá, 2010). 

Tabulka č. 14: Koeficienty pro výpočet energetického výdeje při různých činnostech pro 

dospělé 

 

Pracovní zátěž a zátěž ve volném čase PAL Příklady 

Výlučně sedavý nebo trvale ležící způsob života 1,2 Staří a churaví lidé 

Výlučně sedavá činnost s malou nebo žádnou 

aktivitou ve volném čase 

1,4-

1,5 

Úřednice, lehká mechanická práce 

Sedavá činnost s občasnou lehkou činností ve stoje 

nebo chůzi 

1,6-

1,7 

Laboranti, řidiči, studenti, práce u 

běžícího pásu 

Činnost převážně ve stoje a v chůzi 1,8-

1,9 

Prodavači, číšníci, mechanici, řemeslníci 

Fyzicky náročná pracovní činnost 2,0-

2,4 

Stavební dělníci, zemědělci, lesníci, 

výkonní sportovci 

PAL (Physical Aktivity Level) - průměrná denní potřeba energie pro tělesnou aktivitu jako násobek         

základní látkové přeměny (Stránský, Ryšavá, 2010) 

 

Celkový denní výdej energie je u osob s p. m. snížen až o 54 %, v závislosti na výšce a 

kompletnosti míšního poranění (Bauman et al., 2004; Buchholz et al., 2003a; Cox et al., 1985; 

Mollinger et al., 1985). Z tohoto důvodu pro naši práci nebylo možné vycházet z obecně 

používaných predikčních rovnic, které stanovují hodnotu BM u běžné populace. Stejně tak 

jsme nemohli aplikovat obecné koeficienty pro výpočet energetického výdeje. Vycházeli jsme 

proto z individuálních dotazníků a měření. 

Hodnota naměřeného BM nepřímou kalorimetrií a hodnota vstupního příjmu energie z 

14denního podrobného jídelníčku jednotlivých probandů pro nás byly výchozí při tvorbě v. i. 

Vstupní příjem energie našich probandů podle výživových zvyklostí (stávající energetický 

příjem) byl od 1,1 do 1,5 násobku jejich BM.  

K redukci tělesné hmotnosti dochází, když energetický výdej přesahuje energetický 

příjem, proto se v počáteční fázi redukce tělesné hmotnosti snižuje příjem energie o 10 – 15 
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%. Snížení energetického příjmu u probanky č. 1, bylo o 10 %, probanda č. 3 o 13 % a 

probanda č. 4 o 10%. Pracovní metabolismus (PM) probandů č. 1 a 3 byl 1,5 a 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. V. i. jsme v počáteční fázi zvýšili o 52 %. Po tomto navýšení byl energetický příjem 

shodný s hodnotou energetického výdeje (pracovní metabolismus). U probanda č. 4 jsme PM 

neměřili. 

Denní energetický výdej jsme určili pomocí dotazníkové metody, kdy jednotliví 

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

věnovaného k odpočinku. Pro výpočet energetického výdeje jsme použili přehled fyzických 

aktivit u osob s p. m. (Collins et al., 2010) a osob bez handicapu (Kohlíková, 2011). 

Při sestavování jídelníčku v. i. byl rozhodující ideální trojpoměr jednotlivých 

makronutrientů a 3 – 4 hodinové časové odstupy mezi jednotlivými jídly. Výchozí při 

sestavování jídelníčku byla dostatečná saturace bílkovin na jeden kilogram tělesné hmotnosti. 

Při vstupním rozhovoru nám jednotliví probandi potvrdili, že se neléčí s onemocněním ledvin 

nebo hyperurikémií. Při výskytu těchto onemocněních bychom museli ve výživové intervenci 

snížit celkový objem bílkovin na minimum (0,7 g/kg).  

Množství bílkovin ve v. i. na jeden kilogram tělesné hmotnosti u našich probandů byl  

od 1,06 do 1,21 g, s ohledem k užívání potravinových doplňků s obsahem bílkovin. Celkový 

objem sacharidů v denním jídelníčku byl od 52 do 56 % a tuků od 23 do 30 %. Stránský, 

Ryšavá (2010) uvádí, že denní příjem vlákniny by měl být nejméně 30 g, tedy 3 g/MJ resp. 

12,5 g/ l 000kcal pro ženy a 2,4 g/MJ resp. 10 g/1 000 kcal pro muže. U našich probandů byl 

denní příjem vlákniny od 13 do 18 g. Přísun tekutin byl doporučen v pravidelných intervalech 

a v takové výši, aby nedocházelo k pocitu žízně. 

Sestavený jídelníček vycházel ze zásad zdravé výživy a přizpůsobení se individuálním 

požadavkům jednotlivých probandů. Týdenní jídelníček obsahoval minimálně dvakrát v týdnu 

rybu, jedenkrát v týdnu bezmasý den, každodenní konzumace ovoce a zeleniny, maximálně 

10 % jednoduchých cukrů, mléčné a zakysané výrobky, minimální množství uzenin a 

doporučené množství soli. V jídelníčku jsme se zaměřili na vhodný výběr tuků z rostlinných 

zdrojů a ryb (polynenasycené mastné kyseliny - PUFA, mononenasycené mastné kyseliny - 

MUFA).  

Zařazení bílkovin z rostlinných zdrojů, ovoce a zeleniny do každodenního jídelníčku 

dle obecných doporučení je u osob s p. m. problematické. Vyšší příjmem vlákniny než je 
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doporučené množství na 1 000 kcal by mohlo vést k nechtěným zažívacím potížím a možným 

viscerálním bolestem. Dalším úskalím při tvorbě jídelníčku bylo zachování individuálních 

přání jednotlivých probandů spolu s předepsaným množství makronutrientů a skloubením 

kuchařských receptů. 

Důležitá pro nás byla důvěra jednotlivých probandů během celé výživové intervence. 

Byli jsme proto ve stálém telefonickém a elektronickém spojení, kdy jsme řešili aktuální 

dotazy např. k alternativním nebo nevyhovujícím potravinám v předepsaném jídelníčku. 

Zrovna tak jsme se snažili maximálně přizpůsobit termíny kontrolních měření v BML 

časovým požadavkům jednotlivých probandů. 

Se všemi probandy jsme byli v emailovém spojení a v případě jejich vlastního zájmu 

jsme byli připraveni na další spolupráci. 
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6  Výzkumné metody 

6.1  Cíl, vědecká otázka, hypotéza  

 

Cíl: Cílem práce byl pokus o ovlivnění hmotnosti osob s diagnózou poranění míchy 

prostřednictvím individualizovaného dietního režimu, založeného na znalosti 

jejich bazálního metabolismu. 

 

Vědecká otázka: Do jaké míry ovlivňuje znalost denního energetického příjmu optimální 

tělesnou hmotnost u osob s poraněním míchy? 

 

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

ke snížení tělesné hmotnosti a tělesného tuku. 

6.2  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).  

Srovnání hodnot 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 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 BIA byly v naší práci orientační, při které jsme sledovali 

změny 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:  
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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. 

6.3  Popis specifické skupiny populace 
 

Výzkumný soubor tvořili celkem čtyři vozíčkáři z databáze České asociace 

paraplegiků (CZEPA) v Praze. Jedná 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. 15). 

Tabulka č. 15: 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 

6.4  Použité metody 

6.4.1  Antropometrické vyšetření 

 

Provedli jsme záznam základních antropometrických dat, a to tělesné hmotnosti (kg) a 

tělesné výšky (cm), která byla uvedena probandem z doby před úrazem. Měření přesné výšky 
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u osob s p. m. bývá problematické vzhledem k progresivní skolióze a možným kontrakturám 

dolních končetin. Chyba v měření o 0,63 cm (one-quarterinch) může změnit hodnotu BMI 

kg/m
2
 až o jednu jednotku (Liusuwan et al., 2004).  

Tělesná hmotnost 

 

Tělesná hmotnost (kg) byla měřena pomocí digitální váhy Seca 899 (Vogel, Halke, 

Hamburg, Germany) s přesností na 0,1 kg. BMI kg/m
2
 byl hodnocen s upravenými hodnotami 

pro p. m.: BMI < 18,5 kg/m
2 

– podváha; 18,5 – 21,9 kg/m
2
– normální hmotnost; 22,0 – 24,9 

kg/m
2 

– nadváha;  ≥ 25,0 kg/m
2
- obezita (Gater, 2007; Groah et al., 2009) (tabulka č. 2). 

Tělesné obvody 

 

Pomocí hodnot tělesných obvodů jsme sledovali rozložení tělesného tuku a případné 

posouzení nastalých změn. Tělesné obvody jsme měřili vleže a vsedě na vozíku pomocí 

měřící pásky – rozměrově stabilní, o šířce přibližně 15 mm s dělením v centimetrech (s 

přesností 0,5 cm). Technická chyba se může vyskytnout u měřící pásky, kdy látková či 

plastová struktura je již povolená a zobrazuje chybné údaje. Biologická chyba může nastat při 

nevhodném utažení měřící pásky vyšetřovaným. Přípustná chyba při stanovení měr na těle je 

± 0,5 cm (Biologie člověka, 2019).  

6.4.2 Analýza tělesného složení 

Kaliperace 

 

Bylo provedeno měření kožních řas pomocí kaliperu Best, u kterého je vyvíjen tlak na 

kožní řasu 10, 0 g/mm². Všechny kožní řasy byly měřeny vsedě na vozíku. Celkem byly 

měřeny čtyři kožní řasy nad bicepsem, nad tricepsem, nad crista iliaca, pod scapulou (obrázek 

č. 1, 2, 3, 4) metodikou dle Durnina a Womersleyho (1974) – tabulka hodnocení % tuku 

(příloha č. 4), na pravé straně těla. Z důvodu minimalizace možných chyb měření kožních řas 

prováděla měření jedna pověřená osoba z BML FTVS UK. Riegerová a kol (2006) uvádí, že i 

u zkušených antropometristů může chyba měření dosáhnout až 5 %. Pravděpodobnost chyby 

se zvyšuje u extrémně vysokých nebo nízkých hodnot. S certifikací antropometristy je 

obvykle požadovaná reprodukovatelnost kaliperace ± 10 %. 
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Svačina a kol. (2008) uvádí za nejčastější zdroje chyb při určování procenta tělesného 

tuku: nesprávné místo měření tuku (řasy jsou definovány, ale někdy je např. suprailiakální 

řasa definována dvěma způsoby): 

 chybná technika měření spočívající zejména v nesprávné kompresi kožní řasy 

 užitý kaliper (kalibrace, jeho chyba apod.). 

Bioelektrické impedance (BIA) 

 

Nejčastěji k výpočtům používáme vztahy, které odvodil Lukasi a Bolonchuk: TBW = 

0,372 (výška ̄ ²/rezistence) + 3,05 (pohlaví) + 0,142 hmotnost – 0,069 (věk); FFM = TBW / 

0,73; FM = hmotnost / FFM. Při použití vhodné predikční rovnice se BIA stává 

akceptovatelnou metodou pro měření tělesného tuku zdravé i obézní populace (Rosina, 2013).  

Nejpřesnější přístroje jsou analyzátory tuku, kde je vyhodnocení prováděno pomocí 

čtyř elektrod a proud prochází celým tělem. Dle typu přístroje mohou být 4, 6, 8 až 12 

dotykové. Zástupci jsou přístroje InBody a Bodystat (Bodystat, 2019; BIA-Methode, 2018; 

Jawon medical, 2018).  

Hodnoty tělesného složení získané BIA jsou ovlivněny tělesnou hydratací a predikční 

rovnice je vždy sestavena pro určitou referenční populaci. V dostupné literatuře není záznam 

o BIA, která by disponovala predikční rovnicí pro referenční populaci osob s p. m. 

Z těchto důvodů jsou výsledky tělesného složení (BIA) v naší práci pouze orientační. 

 Standardní podmínky měření: 24 hodin bez větší fyzické aktivity, bez požití 

alkoholu a kofeinových nápojů 

 pro vstupní údaje do přístroje (obrázek 6) se zadávala výška, hmotnost, věk a 

fyzická aktivita probanda, 

 měření probíhalo v poloze vleže po 5 minutovém zklidnění a vždy v dopoledních 

hodinách 

 dvě snímající elektrody byly umístěny na hřbetu pravé ruky, na nártu a kotníku 

pravé dolní končetiny (obrázek č. 7, 8). 

Mezi faktory ovlivňující přesnost BIA patří: hydrostatický status, fyzická aktivita, 

konzumace jídla, pití alkoholu před vyšetřením, teplota a vlhkost vzduchu v místnosti, tělesná 

teplota, menstruace, výběr vhodné predikční rovnice, správné dosazení proměnných do 
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predikčních rovnic, pozice těla umístění elektrod (Gibney, 2009; National Institutes of Health, 

1994). 

Všetulová, Bunc (2004) uvádějí, že posun elektrody ± 2 cm od optimální polohy 

představuje chybu ± 4,1 % v hodnotě impedance. Chyba vlastní metody může být spojena se 

softwarem (typem použitých rovnic) nebo spojená s hardwarem – chyba vlastního měřícího 

zařízení (cca 1,5 %), dále nepřesností spojené s typem použitých elektrod (do 3 %) a k 

velikosti chyby metody také přispívá aproximace lidského těla válcem (1 – 3 %).  

Celková chyba odhadu (total error of estimate, TEE) je součtem jednotlivých dílčích 

chyb. V praxi lze počítat, že při použití správných predikčních rovnic a kontrolovaného stavu 

hydratace se TEE bude pohybovat u kaliperace a bioimpedanční analýzy kolem 3 – 6 % 

z naměřené hodnoty, což je tolerovatelná hodnota při měření biologických veličin (Lohman 

1992). 

 

 

             Obrázek č. 6: Přístroj BodystatQuadScan 4000 
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Obrázek č. 7: Umístění elektrod na pravé horní končetině 

 

 

Obrázek č. 8: Umístění elektrod na pravé dolní končetině 

6.4.3 Stanovení energetického výdeje 

 

Bazální metabolismus (BM) zahrnuje energetickou hodnotu spánkového metabolismu 

a energetickou hodnotu v bdělém stavu. Můžeme jej definovat jako minimum vydané energie 
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ležící osoby v bdělém stavu, v termoneutrálním prostředí a po 12 hodinovém nočním půstu. 

Skutečnost BM byla mnohokrát potvrzena na probandech s konfekční velikostí 9 - 12 (USA); 

41 – 44 (EU) a tento fakt vedl k názoru, že konstantou pro výpočet BM je tělesná výška, 

tělesné složení, věk a pohlaví. Klidovou energetickou spotřebu lze tedy odvodit z rovnic 

založených na těchto proměnných (Schofield et al., 1985; Daly et al., 1985). 

Přímé a přesné stanovení produkce energie lze provádět jen v kalorimetrických 

komorách, kde se měří zároveň jak spotřeba kyslíku (VO2), tak i tvorba tepla. Nepřímý 

způsob měření energetického výdeje, tzv. nepřímá kalorimetrie či nepřímá energometrie 

stanovuje množství energie vydané při tělesném zatížení na základě zjišťování spotřeby 

kyslíku. Množství spotřebovaného kyslíku můžeme měřit v uzavřeném prostoru, bez spojení 

s venkovní atmosférou (tzv. měření v uzavřeném systému, např. s využitím Kroghova 

respirometru) nebo vyšetřovaná osoba dýchá atmosférický vzduch a spotřeba kyslíku se 

stanovuje na základě analýzy vydechovaného vzduchu, tj. jedná se o měření v otevřeném 

systému (Heller, Vodička, 2011). 

Heller a Vodička (2011) uvádí, že metoda nepřímé energometrie využívá měření 

spotřeby kyslíku v klidu, při zatížení (pracovní spotřeba kyslíku) i v zotavení a stanovenou 

spotřebu kyslíku následně převádí s využitím energetického ekvivalentu pro kyslík (EEO2) na 

energetický výdej. Principem klasické metody je shromažďování vydechovaného vzduchu do 

Douglasových vaků, které vyšetřovaná osoba nese na zádech. Douglasovy vaky musí být ve 

vhodných časových intervalech (zpravidla 2 - 3 minuty) vyměňovány a s ohledem na riziko 

úniku malých molekul oxidu uhličitého difuzí co nejdříve dopraveny k následné analýze. 

Stanovuje se jak objem vydechovaného vzduchu, tak i obsah kyslíku a oxidu uhličitého ve 

vydechovaném vzduchu. Při užití Douglasových vaků lze stanovit jen průměrné hodnoty 

spotřeby kyslíku resp. energetického výdeje za daný časový interval odběru vydechovaného 

vzduchu. Moderní přenosné analyzátory umožňují průběžné sledování změn dýchacích plynů 

v předem nastavených časových intervalech či používají metodu „dech od dechu“. Lehké 

přenosné systémy využívají malé průtokoměry, mikroanalyzátory kyslíku a oxidu uhličitého a 

získané údaje mohou být přenášeny buď telemetricky on-line do přijímače nebo se 

zaznamenávají do paměti k pozdějšímu vyvolání a vyhodnocení. 

Energetický výdej je určen dle spotřeby kyslíku (VO2 klid x energetický ekvivalent 

pro smíšenou stravu 20,3  x 1440 minut za den). Respirační kvocient (RQ) je poměr 

vydechovaného oxidu uhličitého (VCO2 ) k množství spotřebovaného kyslíku (VO2 ). Odráží 

směs substrátů (nalačno) využitých během metabolismu. Každý substrát má odpovídající RQ 
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hodnotu (Forrete, 2005). Z údajů o spotřebě kyslíku a produkci oxidu uhličitého určí přístroj 

respirační kvocient (respiratory quotient, RQ= VCO2/ VO2) (Skipper, 2012). Kromě určení 

BM resp. klidového metabolismu lze vypočítat i teplo uvolněné při oxidaci hlavních živin 

(sacharidy, bílkoviny, tuky), a to opět ze stejných veličin – spotřeby kyslíku (VO2 ), produkce 

oxidu uhličitého (VCO2 ) a dusíku vyloučeného močí (N) za dané období (Bray, Bouchard, 

2014). 

V naší práci byly tyto hodnoty analyzovány monitorovacím systémem Servomex 1440 

Gas Analyser s kalibrací ve složení 5 % CO2  (oxidu uhličitého), 15 % O2 (kyslíku) a 80 % N 

(dusíku) v otevřeném okruhu. Nepřímá energometrie je založená na měření spotřeby kyslíku a 

jejím přepočtu na energetický výdej (s využitím energetického ekvivalentu pro kyslík, EEO2) 

a provádí se jak v laboratorních tak i v terénních podmínkách (Heller, Vodička, 2011).  

Klidovou srdeční frekvenci (SF) jsme snímali sporttesterem pro kontrolu minimálního 

stresu a tepelné pohody. Vokurka, Hugo (2000) uvádí počet tepů udávaný obvykle za 1 

minutu, SF bývá v klidu mezi 60 – 90 údery za minutu, u trénovaných osob (sportovců) bývá 

nižší. Pokles SF závisí na výchozí sympatické aktivitě, proto je větší vstoje než vleže (Špinar 

a kol., 2009). U pacientů s míšní lézí nad výškou léze Th6 může do určité míry stoupnout 

srdeční frekvence poklesem aktivity parasympatiku nebo přes zachovalé dráhy sympatiku. 

Pokud má pacient kompletní míšní lézi, není schopen reagovat zvýšením SF ani na psychický, 

ani na fyzický stres (Previnaire et al., 2010). 

Kalibrace je činnost, která za specifikovaných podmínek v prvním kroku stanoví vztah 

mezi hodnotami veličiny a nejistotami měření poskytnutými etalony a odpovídajícími 

indikacemi s přidruženými nejistotami měření. Ve druhém kroku použije tyto informace ke 

stanovení vztahu pro získání výsledku měření indikace (Pospíšil a kol, 2010). 

Nejčastěji se využívá systém s metodou otevřeného okruhu, který snižuje možnost 

chyb v důsledku stimulace metabolismu, způsobené použitím dodávaného kyslíku při metodě 

uzavřeného okruhu (Srilakshmi, 2006). 

Haugen a kol. (2003) uvádí jako faktory přispívající k chybám v měření: nedostatečné 

prověřování dat, chybná metodologie a lidský faktor. 
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7  Organizace sběru dat a výzkum 
 

Veškerý sběr dat proběhl v BML UK FTVS. A to před výživovou intervencí, na 

začátku během, na konci a po 4 - 9 měsících po ukončení v. i. Na začátku sběru dat byl 

součástí návštěvy řízený rozhovor a předání 14denního stravovacího záznamu probanda 

(příloha č. 4), tj. záznam jídelníčku s udáním hmotnosti v gramech. Časová náročnost pro 

administrativu s jednotlivcem byla cca 50 minut. V. i. u jednotlivých probandů probíhala od 

28 do 39 týdnů. Experiment probíhal u probandů č. 1, 2 a 3 po dobu 87 týdnů, v období od 

03/2014 do 11/2015 a u probanda č. 4 experiment probíhal po dobu 43 týdnů, v období od 

06/2017 do 04/2018. 

7.1  Předvídatelné situace a etika výzkumu 
 

Základním předpokladem k získávání pravdivých a platných údajů je vzhledem 

k citlivé povaze sledovaných dat především získání důvěry klientů. Etickým předpokladem 

při získávání informací klientů je neohrozit a nepoškodit účastníky výzkumu. Z těchto důvodů 

byly přijaty a dodržovány etické normy IMIA, etického kodexu pro odborníky ve 

zdravotnické informatice. 

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 UK FTVS pod jednacím číslem 172/2014 (příloha č. 1), 

měření probíhalo dle etických standardů Helsinské deklarace. 

Obecný nezdar projektu mohou ovlivnit finanční možnosti klienta, experimentální 

mortalita (odstoupení ze studie), společné vaření v rodině s rozdílnými požadavky na složení 

a přípravu potravin apod.  

Na začátku naší studie jsme měli přislíbenou účast celkem 6 probandů. Po předání 

předepsaného jídelníčku v. i. však dvě probandky svoji účast ve výzkumu vzdaly. Jako důvod 

obě uvedly, že nechtějí měnit své stravovací zvyklosti a význam snížení své tělesné hmotnosti 

pro ně není prioritou. Popelka (2018) uvádí, že s opakovaným měřením souvisí i další 

z vnějších proměnných, a to experimentální mortalita. Takto bývá označovaný nechtěný 

úbytek respondentů v průběhu experimentu. Respondenti mohli testování vzdát například 

proto, že jim experiment přišel příliš složitý. Ve výsledku tak budou v experimentu pouze ti, 

pro které byl experiment jednoduchý. 
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Na základě regresní analýzy bylo zjištěno, že nejsilnějšími prediktory úspěšného 

hubnutí po jednoletém redukčním režimu byly ztráta hmotnosti v prvním měsíci režimu a 

rodinný stav, kdy manželství představovalo negativní prognostický faktor (Hadžiabdic et al.,  

2015). 

7.2  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. V průběhu v. i. jsme byli s probandy v aktivním kontaktu a případné 

změny v jídelníčku jsme podle přání probandů realizovali. V. i. jsme u probandky č. 1 a 2 

zahájili v období 03/2014, u probanda č. v období 3 11/2014 a u probanda č. 4 v období 

06/2017 (tabulka č. 15).  

7.2.1  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. 

 

 

http://www.kalorickétabulky.cz/
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7.2.2  Analýza pracovního metabolismu (PM) 

 

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. Znalost pohybové aktivity u osob s p. m. je důležitá 

z několika důvodů: 

 sledování pohybové aktivity 

 kvantifikace vztahů mezi pohybovou aktivitou a zdravotním stavem  

 dlouhodobé sledování v intervenčních studiích (Washburn et al., 2000). 

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 a 3 

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 (příloha č. 6). 

7.2.3  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 
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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. 

Pravidelné stravování zajišťuje dostatek energie, které si tělo rozloží postupně a zamezí pocitu 

hladu. Během dne jsou také důležité svačiny mezi hlavními jídly. Clark (2013) doporučuje: 

časté jídlo v průběhu celého dne, alespoň každé čtyři hodiny: snídaně, oběd, druhý oběd 

(pokud trénujete odpoledne, rozdělte druhý oběd na svačinu před tréninkem a svačinu po 

tréninku), večeře a druhá večeře.  

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 

kvantitativně zhodnotili a vypracovali redukční 14denní jídelníček, který jsme v programu 

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

Tabulka č. 16: Základní charakteristické údaje probandů 

 

Proband Pohlaví Věk 
[r] 

Výška 
[cm] 

Hmotnos
t [kg] 

Výška 
léze 

Doba 
úraz

u 

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 Th10,1

1 

2002 35,1 6431 88 

Č. 3. M 38 172 98,0 Th10,1

1 

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 

Ž – žena; M – muž; BMI  – Body Mass Index; BM - bazální metabolismus; SF - srdeční frekvence 

 

8.1  Hodnocení probandky č. 1 

8.1.1  Charakteristka probandky č. 1 

 

Osobní anamnéza: probandka č. 1 byla žena, věk 65 let, 163 cm tělesné výšky  

a tělesná hmotnost byla 64,5 kg. Byla vdaná 44 let a měla dvě dcery ve věku 44 a 40 let. 

V roce 2002 podstoupila epidurální analgezii s cílem utlumit bolest, která přetrvávala po 

totální endoprotéze kyčelního kloubu (TEP) v levé dolní končetině. Na epidurální analgezii 

měla alergickou reakci s trvalými následky paraplegie obou dolních končetin s výškou míšní 

léze v segmentu L5.  

Ze sekundárních onemocnění trpěla často záněty močových cest. Z léků pravidelně 

užívala Cipralex a Ramil.  

Rodinná anamnéza: matka žila (86 let), otec zemřel, sestra měla Downův syndrom a 

zemřela ve věku 58 let. Oba rodiče probandky netrpěli nadváhou ani obezitou, vyloučili jsme 

tedy genetické dispozice k obezitě. Jiná závažná onemocnění se v rodině nevyskytla. 
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8.1.2  Hodnocení výchozí situace probandky č. 1 

 

Probandka č. 1 byla v plném invalidním důchodu a v pohybu závislá na mechanickém 

invalidním vozíku. Domácí práce zvládala sama nebo s pomocí kompenzačních pomůcek, 

popř. s osobní asistencí. Žila v rodinném dvougeneračním domku spolu s manželem, psíkem a 

mladší dcerou, jejím přítelem a vnukem. Celkové rodinné klima nebylo velmi klidné a 

probandka nebyla dlouhodobě v psychické pohodě. S manželem a starší dcerou provozovali 

soukromý obchod nedaleko od jejich bydliště. Do zaměstnání dojížděla dvakrát týdně, kde 

pracovala v průměru 8 hodin denně. Ve volných chvílích se věnovala práci na zahrádce, četbě 

knih a s manželem často navštěvovali filmové produkce v místním kině.  

Před nešťastnou epidurální analgezií, která jí podle vlastních slov „ změnila život“, 

byla probandka fyzicky aktivní a jak sama říkala: „ pořád v jednom kole“. Svůj veškerý čas 

věnovala zaměstnání, péči o rodinu a výchově dvou dcer. Bolesti, kvůli kterým podstoupila 

epidurální analgezii, měla stále a stupňovaly se také v závislosti na změnách počasí. Také 

přiznávala jejich zhoršení i kvůli domácí rodinné nepohodě. Příčinou neshod jsou časté 

neshody s mladší dcerou a jejím přítelem, s kterými bydlí v rodinném domku.  

Probandka v minulosti absolvovala úspěšně v. i. v klubu STOB. Sama držela několik 

módních diet, ale po čase se vždy vrátila na svoji původní tělesnou hmotnost. Její maximální 

tělesná hmotnost (mimo těhotenství) byla 67 kg – BMI 25,2 kg/m
2
 (nadváha). Do naší v. i. se 

probandka přihlásila na základě vlastního rozhodnutí s přáním cítit více tělesné energie a 

získání lepšího tělesného vzhledu. Jejím konečným cílem v. i. bylo snížení tělesné hmotnosti 

o 7 kg. Vedlejší motivací na účasti v naší studii byla i její snaha změnit každodenní 

stereotypy. 

Tabulka č. 17: Rozložení stravy během dne dle výživových zvyklostí a navrhované v. i. u 

probandky č. 1 

 

Rozložení stravy během dne Výživové zvyklosti Výživová intervence 

Snídaně [%] 20 25 

Oběd [%] 35 35 

Večeře [%] 41 20 
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Svačiny 2x [%] 4 10 

Denní rozložení makronutrientů  

a vlákniny 

  

Sacharidy [%] 45 55 

Bílkoviny [%] 26 20 

Tuky [%] 29 25 

Vláknina [g]  20 13 

 

8.1.3  Rozvaha výživové intervence probandky č. 1 

 

S probandkou jsme si domluvili osobní schůzku, kde jsme jí  předali vyhodnocení 

energetického příjmu, výdeje a pracovního metabolismu. Z analýzy výživových zvyklostí 

probandky se jeví jako problematické rozložení energetického příjmu během dne a příjem 

kaloricky vysokodenzitních potravin ve večerních hodinách. Zaznamenali jsme také vyšší 

příjem tuků a bílkovin než navrhují obecná doporučení (tabulka č. 17). Námi navržený 

14denní jídelníček v. i. vycházel z konzumace uvedených potravin z 14denního recallu a byl 

sestaven s cílem snížení hmotnosti o 0,5 kg za jeden týden. Před jeho sestavením nás 

probandka upozornila na potraviny, které si přeje z jídelníčku vynechat, protože jí nechutnají. 

Předpokládali jsme, že při znalosti optimálního energetického příjmu a výběru vhodné 

pravidelné PA je možné snížit její tělesnou hmotnost. 

Probandce jsme doporučili plánování přípravy pokrmů s jednodenním předstihem. 

Jako výhodné se v praxi osvědčila příprava pokrmů do krabiček, kdy je následující den 

proband pouze ohřívá či rovnou konzumuje. Zároveň jsme doporučili vhodnou PA ve střední 

zátěži k celkovému zlepšení její fyzické i psychické pohody. Nový jídelníček jsme 

s probandkou detailně probrali a zodpověděli všechny její dotazy. Současně jsme si stanovili 

přesné datum zahájení v. i. Předpokládané ukončení v. i. bylo plánováno za 14 týdnů od jejího 

začátku s předpokládaným týdenním úbytkem tělesné hmotnosti 0,5 kg, čili dosažením cílové 

tělesné hmotnosti se snížením o 7 kg. První kontrolní měření a všechna další jsme naplánovali 

v horizontu ≤ 8 týdnů. Kontrolní měření po ukončení v. i. jsme naplánovali za šest měsíců od 

data jejího ukončení. Během této doby jsme byli s probandkou ve stálém telefonickém, 

osobním a elektronickém kontaktu.  
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8.1.4  Výsledky vstupního měření tělesného složení probandky č. 1 

 

Měření kožních řas - celkový součet kaliperace čtyř kožních řas byl 38 mm. 

Množství tělesného tuku podle Durnina a Womersleyho (1974) na začátku v. i. bylo 26,1 % 

(tabulka č. 18). 

Tělesné obvody - podle Riegerové a kol. (2006); Hainera a kol. (2011) byl v pase 89 

cm; přes boky 112 cm; obvod stehna PDK 40 cm; obvod stehna LDK 40,5 cm; obvod paže 

LHK 33,5 cm; obvod paže PHK 31 cm. Celkový součet tělesných obvodů byl 346 cm 

(tabulka č. 18). 

BIA - hodnoty tělesného tuku byly 20,3 %, svalové hmoty 51,4 kg, tukové hmoty 13,1 

kg, TBW 42 l při celkové tělesné hmotnosti 64,5 kg (tabulka č. 19).  

BMI - kg/m
2
 (tabulka č. 19) bylo 24,1. Podle upravených výpočtu BMI kg/m

2
 pro 

osoby s p. m. spadá probandka č. 1 do kategorie nadváhy (tabulka č. 2).  

Obvod pasu - byl 89 cm (tabulka č. 18) - vysoké riziko metabolických komplikací 

obezity (tabulka č. 3). 

Tabulka č. 18: Kaliperace, tělesné obvody - výsledné porovnání hodnot tělesného složení –  

2. fáze (na začátku v. i.); 4. fáze (po v. i.) u probandky č. 1 
 

Kaliperace 

[mm] 

2. 3. 4. Celková změna  

[mm] 

Průměr ± SD Tělesný tuk 

[%] 

PHK biceps 5,0 - 4,0 1,0 4,5 ± 0,5  

PHK triceps 9,0 - 6,0 3,0 7,5 ± 1,5  

Pod lopatkou 12,0 - 8,0 4,0 10,0 ± 2,0  

Nad spinou 12,0 - 9,0 0,3 10,5 ± 1,5  

Součet 38,0 - 27,0 11,0 32,5 ± 5,5 26,1/22,4 

Obvody [cm]      Obvod pasu 
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Pas  89,0 - 86,0 3,0 87,5 ± 1,5 89,0/86,0 

Boky 112,0 - 100,0 12,0 106 ± 6  

PDK  40,0 - 35,5 4,5 37,7 ± 2,2  

LDK 40,5 - 36,0 4,5 38,2 ± 2,2  

LHK biceps 33,5 - 30,0 3,5 31,7 ± 1,7  

PHK biceps 31,0 - 30,0 1,0 30,5 ± 0,5  

Celkem 346,0 - 317,5 28,5 331,7 ± 14,2  

PHK – pravá horní končetina; PDK – pravá dolní končetina; LDK – levá dolní končetina; LHK – levá 

horní končetina; PHK – pravá horní končetina; mezi 2. a 4. fází uběhlo 28 týdnů 

 

Tabulka č. 19: Výsledné porovnání hodnot tělesného složení a BMI kg/m
2
 na začátku, během, 

na konci a po v. i. 2. fáze (na začátku v. i.); 3. fáze (během v. i.  - 16 týdnů od začátku); 4. fáze 

(na konci v. i. - 28 týdnů od začátku) 5. fáze (po ukončení v. i. - 8 měsíců) u probandky č. 1 
 

Fáze v. i. 2. 3. 4. 5. Celková 

udržitelná 

změna 

Průměr ± SD 

Hmotnost [kg] 64,5 60,0 57,0 58,0 6,5 59,8 ± 2,8 

Tělesný tuk [kg] 20,3 25,7 29,9 33,8 13,5 27,4 ± 5,0 

Svalová hmota 

[%] 

51,4 44,6 40,0 38,4 13,0 43,5 ± 5,0 

Tuková hmota 

[kg] 

13,1 15,4 17,1 19,6 6,5 16,3 ± 2,3 

TBW [l] 42,0  36,5 32,8 34,4 7,6 36,4 ± 3,4 

BMI [kg/m
2
]  24,1 22,6 21,5 21,8 2,3 22,5 ± 1,0 
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Procento tělesného tuku stanovené metodou dle Durnina a Womersleyho došlo ke 

snížení, obdobně jako tělesná hmotnost. Snížená hydratace, změněný poměr soli a vody 

v organismu, trvalá kovová náhrada (TEP) mohla celkové výsledky měření zkreslit (tabulka č. 

18). 

8.1.5  Výživové zvyklosti a pracovní metabolismus probandky č. 1 

 

Dle analýzy výživových zvyklostí probandky byla energetická hodnota 

konzumovaných potravin během dne 1,9 násobkem jejího naměřeného BM. Snídaně tvořila 

20 %, oběd 35 %, večeře 41 % a odpolední svačiny 4 % z celkového denního energetického 

příjmu (graf č. 2). Denní energetický objem sacharidů byl 45 %, tuků 29 %, bílkovin 26 % 

(graf č. 3). 

Graf č. 2: Energetická hodnota konzumovaných porcí (% ) u probandky č. 1 
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Graf č. 3: Denní energetický objem makroživin (%) u probandky č. 1 

 

 

 

Celkové hodnocení energetické spotřeby bylo u probandky dostačující a denní příjem 

měl energetickou hodnotu v průměru 5040 ± 1020 kJ.  Pro úspěšnou v. i. jsme upravili 

množství jednotlivých makroživin a jejich ideální rozložení během dne. 

Pracovní metabolismus jsme vypočítali rozdělením denního programu na časové 

úseky (hodinově) s jednotlivými denními činnostmi a dosahoval 1,5 násobku hodnoty 

naměřeného BM (tabulka č. 20). Na začátku v. i. jsme energetický příjem snížili o 0,2 

násobku BM oproti výživovým zvyklostem probandky.  

Tabulka č. 20: Denní výživové zvyklosti a denní redukční jídelníček. 1. fáze č. 2; fáze č. 3; 3. 

fáze č. 4 u probandky č. 1 

 

 Výživové zvyklosti 1. 2. 3. Pracovní metabolismus 

Energie [kJ] 5 040 4 500 4 760 5 000 3 922 

Bílkoviny [g] 71 53 63 63  

Sacharidy [g] 131 146 140 142  

Tuk [g] 39 30 35 40  

Vláknina [g] 20 13 14 15  

Násobek BM 1,9 1,7 1,8 1,9 1,5 

 

26% 

45% 

29% 

bílkoviny

sacharidy

tuky
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8.1.6  Průběh výživové intervence a pohybová aktivita probandky č.1 

 

Pro stanovení ideálního energetického příjmu naší v. i. byla pro nás výchozí hodnota 

naměřeného BM nepřímou kalorimetrií. Redukční jídelníček jsme oproti stávajícím 

výživovým zvyklostem probandky snížili o 10 % kJ (příloha č. 7). Navrhli jsme ideální 

trojpoměr mezi příjmem tuků, sacharidů, bílkovin a doporučili ideální časové rozestupy mezi 

jednotlivými jídly. Probandka si během v. i. osvojila zařazovat do svého týdenního programu 

pravidelné PA 2 x 20 - 30minut. Zvýšila tím svůj energetický výdej a energetický příjem jsme 

proto zvýšili. 

Podle výživových zvyklostí probandky byl stávající jídelníček 1,9 násobkem jejího 

BM. Na začátku v. i. byl redukční jídelníček nastaven na 1,7 násobku BM. Po snížení tělesné 

hmotnosti o 4,5 kg jsme jej zvýšili na 1,8 BM a po dosažení cílové tělesné hmotnosti na 1,9 

násobku BM (tabulka č. 20). Při první kontrole (3. fáze) v BML došlo u probandky ke snížené 

tělesné hmotnosti z 64,5 na 60,0 kg, tj. o 4,5 kg za 16,4 týdnů v. i.. Při druhé kontrole (4. fáze) 

v BML došlo u probandky ke snížení tělesné hmotnosti z 60,0 na 57,0 kg, tj. o 3,0 kg za 11,6 

týdnů v. i. 9 měsíců od ukončení v. i. byla tělesná hmotnost probandky  ± 1 kg stejná, jako při 

jejím ukončení (tabulka č. 19). Pravidelné PA, jízdě na Krankcyklu se probandka v průběhu 

v. i. věnovala v posilovně Centra Paraple a to 2x v týdnu v časovém objemu 20 – 30 minut. 

Kvůli bolestem ramene LHK byla tato pravidelná PA po 8 týdnech ukončena. V domácím 

prostředí se probandka věnovala 2x v týdnu 20 - 30minut jízdě na Motomedu, který je 

poháněn elektromotorem a stimuloval krevní oběh a aktivní podporu svalů dolních končetin. 

Po ukončení v. i. a odeznění bolestí v ramenním kloubu LHK vyměnila probandka Motomed 

za Rotren, který byl poháněn vlastní silou paží cvičícího. 

8.1.7  Výsledky výstupního měření tělesného složení probandky č. 1 

 

Měření kožních řas - suma 4 kožních řas se snížila z 38,0 mm na 27,0 mm, což 

představuje pokles o 11 mm. Množství tělesného tuku podle Durnina a Womersleyho (1974) 

se snížilo z 26,1 na 22,4 %, což představuje pokles o 3,7 %, což nepředstavuje výraznou 

změnu s ohledem na chybu měření, která se udává 3 – 6 % (tabulka č. 18).  

Tělesné obvody - podle Riegerové a kol. (2006); Hainera a kol. (2011) obvod pasu se 

snížil z 89,0 cm na 86,0 cm, což představuje snížení o 3,0 cm; obvod přes boky se snížil 

z 112,0 cm na 100,0 cm, což představuje snížení o 12,0 cm; obvod stehna PDK se snížil 

z 40,0 cm na 35,5 cm, což představuje snížení o 4,5 cm; obvod stehna LDK se snížil z 40,5 
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cm na 36,0 cm, což představuje snížení o 4,5 cm obvod paže LHK se snížil z 33,5 cm na 30,0 

cm, což představuje snížení o 3,5; obvod paže PHK se snížil z 31,0 cm na 30,0 cm, což 

představuje snížení o 1,0 cm. Celkový součet tělesných obvodů se snížil z 346,0 cm na 317,5 

cm, což představuje snížení o 28,5 cm, což lze hodnotit jako výraznou změnu s ohledem na 

chybu měření, která se udává u měr na těle ± 0,5 cm (tabulka č. 18). 

Bioimpedanční analýza - hodnoty tělesného tuku se zvýšily z 13,1 kg (20,3 %)  

v průběhu v. i. na 15,4 kg (25,7 %) a na konci 15,4 kg (29,9 %) - celkem % tělesného tuku se 

zvýšilo o 5,4 a 9,6 %, což představuje výraznou změnu s ohledem na chybu měření, která se 

udává 3 – 6 %; svalové hmoty se snížily z 51,4 kg (79,9 %) na 44,6 kg (74,3 %) a na konci na 

44,6 kg (70,1 %) – celkem % svalové hmoty se snížilo o 5,6 % a 9,8 % což představuje 

výraznou změnu s ohledem na chybu měření, která se udává 3 – 6 %; TBW se snížily 

v průběhu z  42 l (65,1 %) na 36,5 l (60,8 %) a na konci na 32,8 l (57,4 %). Celkové % TBW 

se snížilo o 4,3 % a 7,7 % což představuje výraznou změnu s ohledem na chybu měření, která 

se udává 3 – 6 %. Celková tělesná hmotnost snížila z 64,5 kg na 57 kg (tabulka č. 17). 

Vzhledem k trvalé kovové náhradě (TEP) a snížené hydrataci probandky o 9,2 l byly pro nás 

výsledky pouze orientační. 

BMI – se snížilo z 24,1 kg/m
2
 (nadváha) na 21,5 kg/m

2
. Podle upravených výpočtu 

BMI kg/m
2 

pro osoby s p. m. spadá probandka č. 1 do kategorie normální hmotnost (tabulka 

č. 2). Změnu lze hodnotit jako výraznou. 

Obvod pasu – se snížil z 89,0 cm na 86,0 cm, což představuje pokles o 3,0 cm, což lze 

hodnotit jako výraznou změnu s ohledem na chybu měření, která se udává u měr na těle ± 0,5 

cm Z hodnocení vysokého rizika metabolických komplikací se probandka přesunula do 

kategorie zvýšeného rizika metabolických komplikací obezity (tabulka č. 3). 

8.1.8  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. 
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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.  

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 potřebu 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 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 % (tabulka č. 18). 

BMI kg/m
2
 bylo 21,5, podle upravených výpočtů BMI kg/m

2 
pro osoby s p. m. spadala 

probandka do kategorie normální hmotnost (tabulka č. 2). Obvod pasu byl 86,0 cm (tabulka č. 

18) – zvýšené riziko metabolických komplikací (tabulka č. 3). 

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

udržovala i nadále a vždy, když poleví v racionální stravě, vrátí se ke stravování podle 

předepsaného redukčního jídelníčku. 

8.2  Hodnocení probandky č. 2 

8.2.1  Charakteristika probandky č. 2 

 

Osobní anamnéza: probandka č. 2 byla žena, věk 36 let, 161 cm tělesné výšky a 

tělesná hmotnost byla 91 kg. Narodila se s  Majewského syndromem, v roce 2002 byla 

hospitalizována k revizi páteřního kanálu v oblasti Th10, 11. Po revizi páteřního kanálu se 
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objevila vysoká spasticita, která přetrvávala doposud. V pohybu byla od roku 2002 závislá na 

mechanickém invalidním vozíku. Stoj a chůze s oporou byla možná.  

Po porodu syna v roce 2003 jí byly diagnostikovány stavy úzkosti a panické stavy. 

Z léků dlouhodobě užívala antidepresivum Zoloft, na anemii Ferronat a dále pak léky na 

bolest: Sirdalud, Baclofen a botulotoxinové injekce.  

V pohybu byla probandka samostatná a žila se synem (11 let) ve společné domácnosti, 

partnera neměla.  

Na začátku naší v. i. měla hodnotu BMI 35,1 kg/m
2
 v roce 2003 (25 roků) byla 

hodnota jejího BMI 28,5 kg/m
2
 (tabulka č. 2). Do zaměstnání dojížděla třikrát týdně. Ve 

volných chvílích se věnovala četbě knih, procházkám se psem a rodinným návštěvám. 

Rodinná anamnéza: oba rodiče žili, byli rozvedení. Měla starší sestru 47 let  

a mladšího problematického bratra 34 let. Matce bylo 67 let, léčila se s metabolickým 

syndromem. Otec měl 69 let, léčil se s cirhózou jater, měl šedý zákal a počínající demenci, 

měl nízkou tělesnou hmotnost. Bratr i sestra neměli nadváhu, sestra se léčila s Crohnovou 

nemocí, bratr se těšil dobrému zdraví. Dle rodinné anamnézy má probandka vyšší genetickou 

zátěž k výskytu nadváhy a obezity.  

8.2.2  Hodnocení výchozí situace probandky č. 2 

 

Probandka č. 2 byla v plném invalidním důchodu a od roku 1998 pracovala na 0,6 

úvazku v administrativě. Spolu se svým synem žila v bezbariérovém bytě. V přípravě jídla 

byla samostatná, ale nechtěla jeho přípravě věnovat mnoho času. Spolu se synem dávali raději 

přednost hotovým jídlům, zakoupeným ve fastfoodech. Sama upřednostňovala hlavně 

konzumaci hotových salátů či libového masa ve formě minutek. 

Podle analýzy výživových zvyklostí v zastoupení jednotlivých makroživin nebylo co 

vytknout. Jako chybný se jevil pouze celkově nízký energetický příjem (0,7 násobek BM) a 

pravidelná konzumace vysokodenzitních potravin ve večerních hodinách (tabulka č. 21). Byly 

to především párky a paštiky, spolu s jednou či více sklenkami bílého vína. 

V minulosti probandka docházela na přednášky o zdravé výživě, díky kterým snížila 

svoji tělesnou hmotnost o 10,0 kg. Při této v. i. však její denní energetický příjem nepřesáhl 

hodnotu 5 000 kJ a po návratu k dřívějším stravovacím zvyklostem se její tělesná hmotnost 
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vrátila opět na výchozí hodnotu. Před těhotenstvím byla její maximální tělesná hmotnost 74 

kg, po porodu v roce 2003 se její tělesná hmotnost pohybovala mezi 90,0 a 95,0 kg. 

Z  osobní anamnézy je patrné, že se její tělesná hmotnost zvyšuje spolu s věkem. 

Během našich rozhovorů se intenzivně zajímala o skladbu racionální stravy, ale souvislost 

mezi její tělesnou hmotností a MS, který měla její matka, sama u sebe nehodnotila jako 

rizikovou. Do naší výživové intervence se probandka přihlásila na přání rodiny a přátel. 

Cílová tělesná hmotnost v naší výživové intervenci byla pro probandku o 10,0 kg nižší než 

stávající.  

Tabulka č. 21: Rozložení stravy během dne dle výživových zvyklostí a navrhované výživové 

intervence u probandky č. 2 

 

Rozložení stravy během dne Výživové zvyklosti Výživová intervence 

Snídaně [%] 24 25 

Oběd [%] 32 31 

Večeře [%] 31 20 

Svačiny 3x [%] 13 8 

Denní rozložení makronutrientů  

a vlákniny 

  

Sacharidy [%] 45 52 

Bílkoviny [%] 21 18 

Tuky [%] 34 30 

Vláknina [g]  7 17 

 

8.2.3  Rozvaha výživové intervence probandky č .2 

 

S probandkou jsme si domluvili osobní schůzku, kde jsme jí  předali vyhodnocení 

energetického příjmu, výdeje a pracovního metabolismu. Předali jsme jí také návrh jídelníčku 

v. i. s vyšším energetickým příjmem a s ideálním rozložením do tří hlavních jídel a na přání 

probandky i tří svačin během dne. Zároveň jsme zodpověděli všechny dotazy k přípravě 

pokrmů. Při tvorbě nového jídelníčku jsme při volbě surovin vycházeli z jejího původního 

jídelníčku. Celkový energetický příjem jsme zpočátku zvýšili z 0,7 na 1,1 a později na 1,3 
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násobku jejího BM. Nízký energetický příjmem mohl být příčinou její obezity, kdy tělo 

hladovělo a veškerou přijatou energii si ukládalo do zásoby ve formě tuku.  

Současně jsme jí doporučili pravidelnou PA na ergometru Krankcykl v Centru Paraple 

při 50 - 60% maximální zátěže třikrát v týdnu 20 - 30 minut. 

Na přípravu jídla měla podle vlastních slov probandka málo času. Jako pro matku 

samoživitelku bylo pro ni náročné skloubit zaměstnání, péči o domácnost a syna a ještě mít 

čas na přípravu jídla pouze pro sebe. Slíbila však, že se bude snažit vše zvládnout a věřila 

v úspěch v. i. Probandka nám přislíbila, že až při velkém týdenním nákupu zakoupí všechny 

suroviny k jídelníčku, pak se nám ozve a stanovíme si přesné datum zahájení v. i. První 

kontrolní měření a všechna další jsme naplánovali v časovém horizontu ≤ 8 týdnů. 

Předpokládané ukončení v. i. bylo za dvacet týdnů od jejího začátku s předpokládaným 

týdenním úbytkem 0,5 kg tělesné hmotnosti, čili dosažením cílové tělesné hmotnosti se 

snížením o 10,0 kg. Kontrolní měření po ukončení v. i. jsme naplánovali za šest měsíců. Po 

celou dobu v. i. jsme s probandkou byli v telefonickém a osobním kontaktu. 

8.2.4  Výsledky vstupního měření tělesného složení probandky č. 2 

 

Měření kožních řas - celkový součet kaliperace čtyř kožních řas byl 75,0 mm. 

Množství tělesného tuku podle Durnina a Womersleyho (1974) na začátku výživové 

intervence bylo 34,7% (tabulka č. 22). 

Tělesné obvody - podle Riegerové a kol. (2006); Hainera a kol. (2011) obvod v pase 

byl 111,0 cm; přes boky 120,0 cm; obvod stehna PDK 56,4 cm; obvod stehna LDK 56,7 cm; 

obvod paže LHK 38,2 cm; obvod paže PHK 37,5 cm. Celkový součet tělesných obvodů byl 

419,8 cm (tabulka č. 22). 

BIA - hodnoty tělesného tuku byly 37,7%, svalové hmoty 56,6 kg, tukové hmoty 34,3 

kg, TBW 42,1 l při celkové tělesné hmotnosti 91,0 kg (tabulka č. 23).  

BMI bylo 35,1 kg/m
2
 (tabulka č. 23). Podle upravených výpočtů BMI kg/m

2 
pro osoby 

s p. m. spadá probandka č. 2 do kategorie obezity (tabulka č. 2).  

Obvod pasu byl 111,0 cm (tabulka č. 22) - vysoké riziko metabolických komplikací 

obezity (tabulka č. 3). 
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Tabulka č. 22: Kaliperace, tělesné obvody - výsledné porovnání hodnot tělesného složení - 2. 

fáze (na začátku v. i.; 3. fáze (během v. i.); 4. fáze (na konci v. i.) u probandky č. 2 

 

 

Kaliperace 

[mm] 

2. 3. 4. Celková změna 

[mm] 

Průměr ± SD Tělesný tuk 

[%] 

PHK biceps 11,0 - 10,0 1,0 10,5 ± 0,5  

PHK triceps 13,0 - 13,0 0,0 13,0 ± 0,0  

Pod lopatkou 29,0 - 21,0 8,0 25,0 ± 4,0  

Nad spinou 22,0 - 16,0 6,0 19,0 ± 3,0  

Součet 75,0 - 60,0 15,0 67,5 ± 7,5 34,7/34,6 

Obvody [cm]      Obvod pasu 

Pas  111,0 107,0 109,0 2,0 109,0 ± 1,6 111/107 

Boky 120,0 118,0 118,0 2,0 118,0±0,9  

PDK  56,4 50,0 55,0 1,4 53,8 ± 2,7  

LDK 56,7 49,0 55,0 1,7 53,5± 3,3  

LHK biceps 38,2 38,0 38,0 0,2 38,0 ± 0,09  

PHK biceps 37,5 36,5 37,5 0,0 37,1 ± 0,4  

Celkem 419,8 398,2 412,5 7,3 410,2 ± 8,8  

PHK – pravá horní končetina; PDK – pravá dolní končetina; LDK – levá dolní končetina; LHK – levá 

horní končetina; PHK – pravá horní končetina; mezi 2. a 3. fází uběhlo 14 týdnů, mezi 3. a 4. fází 

uběhlo 16 týdnů a mezi 2. a 4. fází uběhlo 30 týdnů. 
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Tabulka č. 23: Výsledné porovnání hodnot tělesného složení a BMI kg/m
2 
na začátku, během a 

na konci v. i.; 2. fáze (na začátku v. i.); 3. fáze (během v. i. - 14 týdnů od začátku); 4. fáze (na 

konci v. i. – 30 týdnů od začátku v. i.) u probandky č. 2 

 

Fáze v. i.  2. 3. 4. Celková udržitelná změna Průměr ± SD 

Hmotnost [kg] 91,0 86,5 90,0 1,0 89,0 ± 2,1 

Tělesný tuk [%] 37,7 33,6 33,7 4,0 35,3 ± 1,8 

Svalová hmota [kg] 56,6 57,4 59,7 3,1 58,0 ± 1,4 

Tuková hmota [kg] 34,3 29,1 30,4 3,9 31,0 ± 2,1 

TBW [l] 42,1 52,7 44,9 2,8 43,3 ± 1,2 

BMI [kg/m
2
] 35,1 33,2 34,7 0,4 34,3 ± 0,8 

 

Dle Durnina a Womersleyho procento tělesného tuku se snížilo nepatrně, stejně jako 

tělesná hmotnost. Probandka nemá v těle žádnou kovovou fixaci a její hydratace byla 

konstantní. Celkově se zvýšil podíl FFM a snížil se FM (tabulka č. 23). 

8.2.5  Výživové zvyklosti a pracovní metabolismus probandky č. 2 

 

Probandka byla příležitostný kuřák, ráda konzumovala bílé víno a o víkendu na 

Moravě zkonzumovala i 2 l vína během jednoho dne. Do každodenního jídelníčku zařazovala 

často cukrovinky. Dle analýzy výživových zvyklostí měla denní energetický příjem nižší 

v době pracovního volna a vyšší v době pracovního procesu. Téměř každodenně navyšovala 

vždy ve večerních hodinách svůj celkový energetický příjem konzumací bílého vína a 

drobných pochutin (slané oříšky a brambůrky). 

Hodnota energetického příjmu probandky byla pod hodnotou naměřeného BM i 

pracovního metabolismu. Energetický příjem byl nepravidelný a jeho průměrné denní 

hodnoty dosahovaly 4638 ± 2097 kJ.  
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Dle analýzy výživových zvyklostí probandky byla energetická hodnota 

konzumovaných potravin během dne 0,7 násobkem jejího naměřeného BM. Snídaně tvořila 

24 %, oběd 32 %, večeře 31 % a svačiny mezi jídly 13 % z celkového denního energetického 

příjmu (graf č. 4). Denní energetický objem sacharidů byl 45 %, tuků 34 %, bílkovin 21 % 

(graf č. 5).  

Pracovní metabolismus probandky jsme vypočítali rozdělením denního programu na 

časové úseky (hodinově) s jednotlivými činnostmi a dosahoval 1,1 násobku hodnoty 

naměřeného BM. Na začátku v. i. jsme probandce zvýšili energetický příjem o 0,3 násobku 

BM a později o 0,6 násobku BM (tabulka č. 24). 

Graf č. 4: Energetická hodnota konzumovaných porcí (%) u probandky č. 2 
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Graf č. 5: Denní energetický objem makroživin (%) u probandky č. 2 

 

 

 

Tabulka č. 24: Denní výživové zvyklosti, denní redukční jídelníček: 2. fáze č. 1;3. fáze č. 2 u 

probandky č. 2 

 

 Výživové zvyklosti 1. 2. Pracovní metabolismus 

Energie [kJ] 4 638 7 093 8 247 7 235 

Bílkoviny [g] 56 76 85  

Sacharidy [g] 122 216 252  

Tuk [g] 41 55 65  

Vláknina [g] 7 17 18  

Násobek BM 0,7 1,1 1,3 1,1 

 

8.2.6  Průběh výživové intervence a pohybová aktivita probandky č. 2 

 

Pro stanovení energetického příjmu naší v. i. byla výchozí hodnota naměřeného BM 

nepřímou kalorimetrií. Podle výživových zvyklostí probandky měl její jídelníček hodnotu 0,7 

násobku naměřeného BM. Redukční jídelníček č. 1 jsme oproti stávajícím výživovým 

zvyklostem probandky zvýšili o 53 % (1,1 násobku BM) a redukční jídelníček č. 2 o 78 % 

(1,3 násobku BM). (tabulka č. 24). Navrhli jsme také ideální trojpoměr mezi příjmem tuků, 

21% 

45% 

34% 

 
 

bílkoviny

sacharidy

tuky
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sacharidů, bílkovin a doporučili ideální časové rozestupy mezi jednotlivými jídly. Byli jsme si 

vědomi nízké kalorické hodnoty redukčního jídelníčku oproti obecným výživovým 

doporučením, ale probandka na vyšší energetický příjem nereagovala pozitivně. Zvolili jsme 

proto pozvolnou formu vyššího energetického příjmu.  

Na začátku v. i. se probandka cítila dobře, objevil se u ní doposud neznámý pocit 

hladu a subjektivně vnímala větší fyzickou energii, rovněž udávala zvýšené množství denní 

diurézy. Clark (2013) uvádí, že chybějící pocit hladu se objevuje jako sekundární příznak 

ketoacidózy u osob s nízkým obsahem sacharidů ve stravě a nízkým energetickým příjmem.  

Ve 12. týdnu naší výživové intervence způsobila dopravní nehodu (DN), při které 

lehce zranila chodce na přechodu. Krátce na to onemocněla zánětem dolních cest dýchacích. 

Musela pravidelně užívat antibiotika a v dodržování předepsaného jídelníčku polevila. Při 

první kontrole (3. fáze) v BML po 14 týdnech (2 týdny po DN) v. i. došlo u probandky ke 

snížení tělesné hmotnosti z 91,0 kg na 86,5 kg, tj. o 4,5 kg.  

Později jsme probandku náhodně navštívili v zaměstnání a zastihli ji při pojídání 

potravin, které nebyly součástí předepsaného jídelníčku. Přiznala, že nyní předepsaný 

jídelníček striktně nedodržuje. Zároveň také přiznala, že se stravuje stejně jako před 

zahájením v. i. Vrátila se opět ke zvýšené konzumaci vína z Moravy a cukrovinek, které při 

dodržování v. i. z jídelníčku vyřadila. 

Během letních prázdnin jídelníček v. i. nedodržovala a vrátila se k němu až v září. 

Objevila se u ní však alergická reakce na ryby. Z jídelníčku jsme ryby vyloučili a upravený 

jídelníček v. i. zaslali elektronickou poštou. V tomto období se u ní objevily velké bolesti 

dolních končetin. Ke zmírnění bolestí požádala svého ošetřujícího lékaře o doporučení k 

aplikaci botulotoxinových injekcí, které jí v minulosti od bolestí ulevily. Při druhé kontrole 

(4. fáze) v BML po 16 týdnech (4 týdny po DN) se její tělesná hmotnost zvýšila z 86,5 na 

90,0 kg. Uváděla velké bolesti v dolních končetinách a z toho pramenící neschopnost věnovat 

se i nadále přípravě a dodržování předepsaného jídelníčku. Na žádost probandky jsme proto  

v. i. ukončili.  

Po DN jsme u probandky viděli, že ztratila o snížení tělesné hmotnosti zájem. Snížený 

zájem byl pravděpodobně také způsoben jednáním s pojišťovnou a obavou o zdraví a 

zdravotní následky chodce, kterého při dopravní nehodě zranila. Proto jsme se ji nesnažili 

přemlouvat, aby v dobře započaté v. i. setrvala a domluvili se na pokračování v. i. po 
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odeznění bolestí dolních končetin a jejím celkovém zklidnění. Pravidelné PA, jízdě na 

Krankcyklu, se probandka v průběhu v. i. chtěla věnovat, ale zůstalo jen u slovního příslibu.  

8.2.7  Výsledky výstupního měření  tělesného složení probandky č. 2 

 

Měření kožních řas - suma 4 kožních řas se snížila z 75,0 mm na 60,0 mm, což 

představuje snížení o 15,0 mm. Při druhém kontrolním měření, kdy došlo k výraznějšímu 

úbytku tělesné hmotnosti, nebylo plánované měření kožních řas. Množství tělesného tuku 

podle Durnina a Womersleyho (1974) se snížilo na konci v. i. z 34,7 na 34,6 %, což 

představuje snížení o 0,1 %, což nepředstavuje výraznou změnu s ohledem na chybu měření, 

která se udává 3 – 6 % (tabulka č. 22). 

Tělesné obvody - podle Riegerové a kol. (2006); Hainera a kol. (2011) obvod pasu 

snížil z 111,0 cm, v průběhu v. i. na 107,0 cm a na konci v. i. na 109,0 cm, což představuje 

snížení o 4,0 a 2,0 cm; přes boky se snížil z 120,0 cm, v průběhu a na konci v. i. na 118,0 cm, 

což představuje snížení o 2,0 cm; obvod stehna PDK se snížil z 56,4 cm, v průběhu v. i. na 

50,0 cm a na konci v. i. na 55,0 cm, což představuje snížení o 6,4 a 1,4 cm; obvod stehna 

LDK se snížil z 56,7 cm, v průběhu v. i. na 49,0 cm a na konci v. i. na 55,0 cm, což 

představuje snížení o 7,7 a 1,7 cm; obvod paže LHK se snížil z 38,2 cm, v průběhu a na konci 

v. i. na 38,0 cm, což představuje snížení o 0,2 cm; obvod paže PHK se snížil z 37,5 cm, 

v průběhu v. i. na 36,5 cm a na konci v. i. na 37,5 cm, což představuje snížení o1,0 a 0,0 cm. 

Celkový součet tělesných obvodů se snížil z  419,8 cm, v průběhu v. i. na 398,2 a  na konci v. 

i.  na 412,5 cm, což představuje snížení o 21,3 cm a 7,3 cm, což lze hodnotit jako výraznou 

změnu s ohledem na chybu měření, která se udává u měr na těle ± 0,5 cm (tabulka č. 22). 

Bioimpedanční analýza - hodnoty tělesného tuku se snížily z 34,3 kg (37,7 %) v 

průběhu v. i. na 29,1 kg (33,6 %) a na konci 30,4 kg (33,7 %) - celkem % tělesného tuku se 

snížilo o 4,0 a 4,1 %, což nepředstavuje výraznou změnu s ohledem na chybu měření, která se 

udává 3 – 6 %; svalové hmoty se zvýšily v průběhu v. i. z 56,6 kg (62,3 %) na 57,4 kg (66,4 

%) a na konci na 59,7 kg (66,3 %) – celkem % svalové hmoty se zvýšilo o 4,1 % a 4 %, což 

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

zvýšily v průběhu z 42,1 l (46,3 %) na 42,7 l (49,4 %) a na konci na 44,9 l (49,8 %). Celkové 

% TBW se zvýšilo o 3,6 a 3,5 %, což nepředstavuje výraznou změnu s ohledem na chybu 

měření, která se udává 3 – 6 % (tabulka č. 23).  
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BMI – se snížilo z 35,1 kg/m
2 

v průběhu v. i. na 33,2 kg/m
2 
a na konci v. i. se zvýšilo 

na 34,7 kg/m
2
 (tabulka č. 23). Podle upravených výpočtů BMI kg/m

2 
pro osoby s p. m. patřila 

probandka po celou dobu v. i. do kategorie obezity (tabulka č. 2).  

Obvod pasu – se snížil z 111,0 cm v průběhu v. i. na 107,0 cm a na konci v. i. na 

109,0 cm (tabulka č. 22) tzn. vysoké riziko metabolických komplikací obezity (tabulka č. 3). 

Celkový pokles představoval pokles o 4,0 cm v průběhu v. i. a 2,0 cm na konci v. i., což 

představuje výraznou změnu s ohledem na chybu měření, která se udává u měr na těle ± 0,5 

cm. Po celou dobu v. i. probandka patřila do kategorie vysokého rizika metabolických a 

kardiovaskulárních onemocnění. 

8.2.8  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 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 

z časopisů typu: „kdo málo jí, je štíhlý“, považovala za správné. Mentální blok ke konzumaci 

většího množství potravin u ní byl patrný.  

Celkové hodnoty BIA (tabulka č. 23) jsme zaznamenali jako změnu od 4,0 do 4,5 %, 

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

Hodnocení jednotlivých parametrů pomocí BIA u takto specifické skupiny populace, kdy jsou 

odlišné hodnoty BM ve srovnání s běžnou populací, je nutné hodnotit i ostatní parametry 

zcela individuálně. Probandka neměla v těle žádnou kovovou náhradu a měla pravidelný 

kontakt s povrchem země (chůze s pomocí). Mohli jsme tedy při hodnocení BIA 

minimalizovat faktory, které mohou ovlivnit výsledné hodnoty. 

K vlastní 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 
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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 % (příloha č. 4). BMI kg/m
2
 bylo na konci v. 

i. 33,2 a po jejím skončení 34,7 (tabulka č. 23). Podle upravených výpočtů BMI kg/m
2 

pro 

osoby s p. m. spadala probandka do kategorie obezity. Podle obvodu pasu, který byl na konci 

v. i. 109 cm (tabulka č. 22) patřila probandka stále do kategorie zvýšeného rizika 

metabolických komplikací (tabulka č. 3).  

8.3  Hodnocení probanda č. 3 

8.3.1  Charakteristika probanda č. 3 

 

Osobní anamnéza: proband č. 3 byl muž, ve věku 38 let, 172 cm tělesné výšky a 

tělesné hmotnosti 98 kg. V roce 1994 byl účastníkem dopravní nehody (DN), při které utrpěl 

frakturu páteřních obratlů v oblasti Th 10, 11 s následnou paraplegií dolních končetin.  

Z důvodu kalcifikace a omezené flexe ve velkých kloubech dolních končetin 

vyžadoval osobní asistenci druhé osoby při všech přesunech. Na mechanickém invalidním 

vozíku byl v pohybu zcela samostatný.  

V roce 1995 prodělal zánět žil na pravé dolní končetině, od té doby užíval 

antikoagulancia tablety Vessel Due F, vitamin C a preventivně Detralex. Trpěl častými záněty 

dolních cest močových.  

Rodinná anamnéza: Oba rodiče žili. Matka byla v plném invalidním důchodu 

s onemocněním zraku a měla nadváhu. Otec byl obézní, léčil se s diabetem II. typu a srdeční 

arytmií. Byl zaměstnán jako profesionální řidič. Měl dvě sestry ve věku 30 a 41 let, obě se 

těšily dobrému zdraví a měly normální tělesnou hmotnost. Jeho manželka pracovala jako 

zdravotní sestra u lůžka ve směnném provozu. 

8.3.2  Hodnocení výchozí situace probanda č. 3 

 

Proband č. 3 byl v plném invalidním důchodu a od roku 2001 pracoval na plný úvazek 

jako dispečer operačního střediska Městské policie ČR. Byl zaměstnán ve dvanáctihodinovém 

směnném provozu, kdy se střídal s kolegy na nočních a denních směnách. Součástí jeho 

rehabilitace byla vertikalizace ve stavěcím stole, který měl v zaměstnání, a pokud mu provoz 

na pracovišti dovolil, setrvával ve vertikální poloze obvykle 1,5 až 3,0 hodiny během jedné 

směny. Čápová (2008) uvádí, že pravidelná vertikalizace má pozitivní vliv na tonus 
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zachovalých posturálních svalů, snižuje spasticitu míšní, slouží jako prevence 

tromboembolické nemoci, zlepšuje lymfatický oběh, pozitivně ovlivňuje gastrointestinální a 

urologický trakt a především psychický stav pacienta. 

Dle rodinné anamnézy měl proband vysokou genetickou zátěž k výskytu nadváhy a 

obezity. V době před DN se aktivně věnoval fotbalu v  okresním družstvu svého bydliště, jako 

doplňkový sport měl atletiku a plavání. Proband byl exkuřák. Od svých 24 let, kdy proband 

přestal kouřit, se jeho tělesná hmotnost během dvou let zvýšila o 20,0 kg a hodnota BMI 

kg/m
2
 o 7,4 bodu. Pilařová (2003) uvádí, že mechanizmem, na jehož základě dochází ke 

vzniku a rozvoji závislosti na nikotinu z tabáku resp. vzniku závislosti obecně, je dopaminová 

dráha odměny. Přesný význam zvýšení koncentrace dopaminu není přesně znám, je však 

popsán jako systém odměny. Dopamin spouští chování důležité pro přežití druhu, jako je 

přijímání potravy, pití, sexuální aktivita. Toto chování totiž musí být spojováno s pocitem 

libosti, které se stává motorem pro pozitivní posilování. Jakmile dojde k uspokojení, nastoupí 

pocit sytosti, který proces zastaví.  

Možná příčina jeho nadváhy mohla tedy být zvýšená konzumace potravy, která 

nahradila cigarety. Proband se snažil snížit svoji tělesnou hmotnost několikrát módními 

dietami z časopisů, ale vždy s následným jo-jo efektem. 

Před začátkem naší v. i. byl proband propuštěn z dlouhodobého pobytu v nemocnici, 

kde byl hospitalizován s dekubitem na hrbolu kosti sedací. Dekubitus s následnou gangrénou 

si způsobil při opakovaných pádech na dlažbu v koupelně. Věřil tomu, že pokud dokáže snížit 

svoji tělesnou hmotnost, tak se příště při pádu z vozíku vyhne tak závažným následkům. 

Cílová tělesná hmotnost v naší v. i. byla pro probanda o 20,0 kg nižší než stávající. 

Tabulka č. 25: Rozložení stravy během dne dle výživových zvyklostí a navrhované výživové 

intervence u probanda č. 3 

 

Rozložení stravy během dne Výživové zvyklosti Výživová intervence 

Snídaně [%] 21 25 

Oběd [%] 27 31 

Večeře [%] 34 20 

Svačiny 3x [%] 18 8 
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Denní rozložení makronutrientů  

a vlákniny 

  

Sacharidy [%] 48 55 

Bílkoviny [%] 18 21 

Tuky [%] 34 23 

Vláknina [g]  13 17 

 

8.3.3  Rozvaha výživové intervence probanda č. 3 

 

S probandem jsme si domluvili osobní schůzku spolu s ním a jeho manželkou. Předali 

jsme mu podrobnou analýzu jeho stravovacích zvyklostí a nový redukční jídelníček. Na místě 

jsme mu také vysvětlili všechny podrobnosti nového jídelníčku a domluvili se na jeho 

úpravách, kdyby byl problém s nákupem některých potravin. Proband rád vařil pro celou 

rodinu a říkal, že bude vše nakupovat i připravovat sám. 

Původní jídelníček probanda obsahoval potraviny s vysokým podílem soli a 

nasycených mastných kyselin. Byly to především hotová jídla, uzeniny a pochutiny ve formě 

slaných arašídů a smažených brambůrků. Dle analýzy výživových zvyklostí probanda byla 

energetická hodnota konzumovaných potravin během dne 1,6 násobkem BM, pracovní 

metabolismus byl 1,2 násobkem naměřeného BM (tabulka č. 28). 

Na základě získaných dat o energetickém příjmu, výdeji, pracovním metabolismu a 

časových intervalech mezi jídly jsme vypracovali 2 týdenní jídelníček v. i. s průměrným 

úbytkem tělesné hmotnosti o 0,5 kg za jeden týden. Předpokládali jsme, že při znalosti 

optimálního energetického příjmu s výběrem vhodné PA může proband snížit svoji tělesnou 

hmotnost. První kontrolní měření a všechna další jsme naplánovali v časovém horizontu ≤ 8 

týdnů. Předpokládané ukončení v. i. bylo za 40 týdnů od jejího začátku, s předpokládaným 

týdenním úbytkem 0,5 kg. Kontrolní měření po ukončení v. i. jsme plánovali šest měsíců od 

data ukončení. Během průběhu v. i. jsme byli s probandem ve stálém telefonickém a 

elektronickém kontaktu. 
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8.3.4  Výsledky vstupního měření tělesného složení probanda č. 3 

 

Měření kožních řas - celkový součet kaliperace čtyř kožních řas byl 65,0 mm. 

Množství tělesného tuku podle Durnina a Womersleyho (1974) na začátku v. i. bylo 26,3 % 

(tabulka č. 26). 

Tělesné obvody - podle Riegerové a kol. (2006); Hainera a kol. (2011) byl v pase 

111,0 cm; přes boky 107,0 cm; obvod stehna PDK 44 cm; obvod stehna LDK 41,0 cm; obvod 

paže LHK 41,0 cm; obvod paže PHK 41,0 cm. Celkový součet tělesných obvodů byl 385,0 

cm (tabulka č. 26). 

Bioimpedanční analýza - hodnoty tělesného tuku byly na začátku v. i. 22,6 %; 

svalové hmoty byly 75,9 kg; tukové hmoty byly 22,1 kg; TBW byly 55,6 l; při celkové 

tělesné hmotnosti 98,0 kg (tabulka č. 27). 

BMI bylo na začátku v. i. 33,1 kg/m
2
 (tabulka č. 27). Podle upravených výpočtů BMI 

kg/m
2
 pro osoby s p. m. spadá proband č. 2 do kategorie obezity (tabulka č. 2).  

Obvod pasu byl 111,0 cm (tabulka č. 26) – vysoké riziko metabolických komplikací 

obezity (tabulka č. 3). 

Tabulka č. 26: Kaliperace, tělesné obvody - výsledky porovnání hodnot tělesného složení –  

2. fáze (na začátku v. i.); 4. fáze (na konci v. i.) u probanda č. 3 

 

Kaliperace 

[mm] 

2. 3. 4. Celková změna 

[mm] 

Průměr ± SD Tělesný tuk 

[%] 

PHK biceps 13,0 - 12,0 1,0 12,5 ± 0,5  

PHK triceps 15,0 - 11,0 4,0 13,0 ± 2,0  

Pod lopatkou 26,0 - 23,0 3,0 24,5 ± 1,5  

Nad spinou 11,0 - 9,0 2,0 10,0 ± 1,0  

Součet 65,0 - 55,0 10,0 60,0 ± 5,0 26,3/24,2 

Obvody [cm]      Obvod pasu 
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Pas  111,0 - 105,5 5,5 108,2 ± 2,7 111/105,5 

Boky 107,0 - 103,3 3,7 105,1±1,8  

PDK  44,0 - 40,9 3,1 42,4 ±1,5  

LDK 41,0 - 37,6 3,4 39,3 ± 1,7  

LHK biceps 41,0 - 38,3 2,7 39,6 ± 1,3  

PHK biceps 41,0 - 40,9 0,1 40,9 ± 0,0  

Celkem 385,0 - 366,5 18,5 375,7 ± 9,2  

PHK – pravá horní končetina; PDK – pravá dolní končetina; LDK – levá dolní končetina; LHK – levá 
horní končetina; PHK – pravá horní končetina; mezi 2. a 4. fází uběhlo 30 týdnů 

 

Tabulka č. 27: Výsledky porovnání hodnot tělesného složení a BMI na začátku, během, na 

konci a po výživové intervenci. 2. fáze (na začátku v. i.); 3. fáze (během v. i. - 10 týdnů od 

začátku); 3a. fáze (během v. i. – za 9 týdnů); 4) fáze (na konci v. i. - 12 týdnů); 5. fáze (po 

ukončení v. i. – 20 týdnů, tj. 12,5 měsíců od zahájení v. i.) u probanda č. 3 

 

Fáze v. i. 2. 3. 3a. 4. 5. Celková 

udržitelná 

změna 

Průměr ± SD 

Hmotnost 

[kg] 

98,0 95,0 90,0 91,0 99,0 1,0 94,6 ± 3,6 

Tělesný 

tuk [%] 

22,6 20,8 33,7 28,6 24,5 1,9 26,0 ± 4,6 

Svalová 

hmota 

[kg] 

75,9 74,2 59,7 65,0 74,7 1,2 69,9 ± 6,4 

Tuková 

hmota 

[kg] 

22,1 20,8 30,4 26,0 24,3 2,2 24,7 ± 3,3 

TBW [l] 55,6 53,2 44,9 45,7 53,8 1,8 50,6 ± 4,4 

BMI 

[kg/m
2
] 

33,1 32,1 30,4 30,8 33,5 0,4 31,9 ± 1,2 
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8.3.5  Výživové zvyklosti a pracovní metabolismus probanda č. 3 

 

Dle analýzy výživových zvyklostí probanda byla energetická hodnota konzumovaných 

potravin během dne 1,6 násobkem BM (tabulka č. 28). Snídaně tvořila 21 %, oběd 27 %, 

večeře 34 % a svačiny 18 % z celkového denního energetického příjmu (graf č. 6). Denní 

energetický objem sacharidů byl 45 %, tuků 34 %, bílkovin 18 % (graf č. 7). 

 

Graf č. 6: Energetická hodnota konzumovaných porcí (%)u probanda č. 3 
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Graf č. 7: Denní energetický objem makroživin (%) u probanda č. 3 

 

 

 

Celkový denní energetický příjem byl 1,6 násobkem jeho BM a v poměru s jeho 

pracovním metabolismem 1,2 násobkem BM byl dostačující. Podle analýzy výživových 

zvyklostí byla u probanda z pohledu racionální stravy chybná konzumace hotových jídel, 

pochutin, konzumace sladkostí, spolu s nepravidelným stravovacím režimem a nejvyšším 

energetickým příjmem ve večerních hodinách. V denním objemu makroživin byl nejvyšší 

podíl tuků a příjem bílkovin byl nedostačující. Celkový energetický příjem byl 8402 ± 2323 

kJ. 

Tabulka č. 28: Denní výživové zvyklosti, 1. fáze č. 2; 2. fáze č. 3 u probanda č. 3 

 Výživové zvyklosti 1. 2. Pracovní metabolismus 

Energie [kJ] 8 402 7 246 6 400 6 336 

Bílkoviny [g] 90 92 91  

Sacharidy [g] 236 242 211  

Tuk [g] 76 45 34  

Vláknina [g] 13 17 15  

Násobek BM 1,6 1,4 1,2 1,2 

21% 

45% 

34% 

bílkoviny

sacharidy

tuky
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8.3.6  Průběh výživové intervence a pohybová aktivita probanda č. 3 

 

Pro stanovení energetického příjmu naší výživové intervence byla výchozí hodnota 

naměřeného BM nepřímou kalorimetrií. Redukční jídelníček č. 1 jsme oproti stávajícím 

výživovým zvyklostem probanda snížili o 14 % (1,4 násobku BM) a navrhli ideální trojpoměr 

mezi příjmem tuků, sacharidů a bílkovin. Zároveň jsme doporučili i ideální časové rozestupy 

mezi jednotlivými jídly. Po 9 týdnech od začátku výživové intervence nás proband požádal o 

snížení energetického příjmu. Svoji žádost zdůvodnil neschopností sníst tak velké množství 

potravin. Navrhli jsme tedy redukční jídelníček č. 2, který byl o 23 %  (1,2 násobku BM) nižší 

než původní (tabulka č. 28). Procentuální zastoupení tuků v redukčním jídelníčku č. 2 bylo 

nižší než doporučené množství, ale při sestavování jídelníčku bylo prioritou vyhovět 

požadavkům probanda ve skladbě jídelníčku a podpořit ho v již započaté redukci tělesné 

hmotnosti. Průběžně jsme také měnili na žádost probanda skladbu jídelníčku, která mu vždy 

po čase přestala vyhovovat. Během v. i. proband neměl problémy s přípravou jídla a složení 

jídelníčku mu nezpůsobilo žádné trávicí či jiné potíže. Během výživové intervence se proband 

nepravidelně věnoval jízdě na trenažeru handbiku v 50 – 60 % maxima SF.  

Při první kontrole (fáze č. 3) v BML došlo u probanda ke snížené tělesné hmotnosti 

z 98,0 na 95,0 kg, tj. o 3,0 kg za 10 týdnů v. i.. Proband se zmínil, že v době vánočních svátků 

předepsaný jídelníček zcela nedodržoval. Při druhé kontrole (fáze č. 3a) v BML se tělesná 

hmotnost snížila z 95,0 na 90,0 kg, tj. o 5,0 kg za 9 týdnů v. i.. Při třetí kontrole (fáze č. 4) 

v BML se tělesná hmotnost probanda zvýšila z 90,0 na 91,0 kg, tj. o 1,0 kg za 12 týdnů v. i. 

Podle slov probanda mezi 2. a 3. kontrolou v BML neměl z důvodů zvýšeného množství 

aktivit v zaměstnání i doma, dostatek času na přípravu předepsaného redukčního jídelníček. 

Snažil se však nepřejídat.  

Další kontrola byla plánována za ≤ 8 týdnů, ale kvůli infekci dolních cest močových 

probanda byla přesunuta na předem neurčený termín.  

Při čtvrté kontrole (fáze č. 5) v BML  se tělesná hmotnost probanda zvýšila z 91,0 na 

99,0 kg, tj. o 8,0 kg tělesné hmotnosti za 20 týdnů. Proband nám sdělil, že v. i. ukončil po 

našem posledním setkání. K ukončení v. i. ho přiměl nedostatek času na přípravu jídla a 

snížení původní motivace k redukci tělesné hmotnosti. Hovořil také o své obavě ze ztráty 

podkožního tuku v oblasti hrbolu kosti sedací a z toho pramenící obavy z možného vzniku 

dekubitu. Proto jsme v. i. ukončili zpětně a to do doby, kdy proband dodržoval redukční 
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jídelníček v. i. Domluvili jsme se proto na další spolupráci, pokud o ni sám proband projeví 

zájem. 

8.3.7  Výsledky výstupního měření  tělesného složení probanda č. 3 

 

Měření kožních řas - suma 4 kožních řas se snížila z 65,0 na 55,0 mm, což 

představuje snížení o 10,0 mm. Množství tělesného tuku podle Durnina a Womersleyho 

(1974) se snížilo z 26,3 na 24,2 %, což představuje snížení o 2,1 % tuku, což nepředstavuje 

výraznou změnu s ohledem na chybu měření, která se udává 3 – 6 % (tabulka č. 26). 

Tělesné obvody - podle Riegerové a kol. (2006); Hainera kol. (2011) obvod pasu se 

snížil z 111,0 cm na 105,5 cm, což představuje snížení o 5,5 cm; obvod přes boky se snížil ze 

107,0 cm na 103,3 cm, což představuje pokles o 3,7cm; obvod stehna PDK se snížil z  44,0 

cm na 40,9 cm, což představuje snížení o 3,1 cm; obvod stehna LDK se snížil z 41,0 cm na 

37,6 cm, což představuje snížení o 3,4 cm; obvod paže LHK se snížil z 41,0 cm na  38,3 cm, 

což představuje snížení o 2,7 cm ; obvod paže PHK se snížil z 41,0 cm na  40,9 cm, což 

představuje snížení o 0,1 cm. Celkový součet tělesných obvodů se snížil z 385,0 cm na 366,5 

cm, což představuje snížení o 18,5 cm, což lze hodnotit jako výraznou změnu s ohledem na 

chybu měření, která se udává u měr na těle ± 0,5 cm (tabulka č. 26). 

Bioimpedanční analýza - hodnoty tělesného tuku se snížily z 22,1 kg (22,6 %) v 

průběhu v. i. na 20,8 kg (21,9 %), což představuje pokles o 1,3 kg (0,7%) a snížily na 20,5 kg 

(22,8 %), což představuje pokles o 0,3 kg (0,9 %) a na konci zvýšily na 26,0 kg (28,6 %), což 

představuje zvýšení o 6 %, což nepředstavuje výraznou změnu s ohledem na chybu měření, 

která se udává 3 – 6 %; svalové hmoty se snížily z 75,9 kg (77,4 %) v průběhu v. i. na 74,2 

(78,1 %) a 69,5 kg (77,2 %) a na konci na 65,0 kg (71,4 %), což představuje snížení o 6,7 %, 

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

se snížily z 55,6 l (56,7 %) v průběhu v. i. na 53,2 (56,0 %) a 49,7 l (50,2 %) a na konci na 

45,7 l (54,3 %), což představuje snížení o 6,5 %, což nepředstavuje výraznou změnu 

s ohledem na chybu měření, která se udává 3 – 6 % (tabulka č. 27). 

BMI – se snížilo z 33,1 kg/m
2 

v průběhu v. i. na 32,1 kg/m
2
 a 30,4 kg/m

2
a na konci v. i. 

na 30,8 kg/m
2
. Podle upravených výpočtů BMI kg/m

2 
pro osoby s p. m. proband č. 3 patřil po 

celou dobu v. i. do  kategorie obezity (tabulka č. 2).  

Obvod pasu – se snížil z 111,0 cm na 105,5 cm, což představuje snížení o 5,5 cm, což 

lze hodnotit jako výraznou změnu s ohledem na chybu měření, která se udává u měr na těle   
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± 0,5 cm. (tabulka č. 26). Po celou dobu v. i. byl proband v kategorii vysokého rizika 

metabolických komplikací (tabulka č. 3).  

8.3.8  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 

hodnotách  BIA během v. i. nepředstavovaly výraznou změnu s ohledem na chybu měření, 

která se udává 3 – 6 % (tabulka č. 27). 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 (příloha č. 4). 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 

105,5 cm (tabulka č. 26) - vysoké riziko metabolických komplikací (tabulka č. 3).  
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8.4 Hodnocení probanda č. 4 

8.4.1  Charakteristika probanda č. 4 

 

Osobní anamnéza: proband č. 4 byl muž, věk 30 let, 190 cm tělesné výšky a tělesná 

hmotnost byla 90,9 kg. Byl svobodný a žil sám v bezbariérové dvougenerační vile spolu s 

matkou a jejím druhem. Měl asistenčního psa (zlatý retrívr) ve věku 13 let. V roce 2009 utrpěl 

při surfování v Pacifiku frakturu obratle C6 s následnou kvadruparézou. Kvůli vysoké 

spasticitě dolních končetin pravidelně užíval Baclofen - 1 tabletu na noc. 

Rodinná anamnéza: matka žije (52 let), trpěla na časté migrény, v minulosti byla 

léčena na benigní nádor na mozku. Otec žije (55 let), s probandem není v žádném kontaktu a 

proto jsme neznali jeho aktuální zdravotní stav. Bratr (33 let) měl BMI 29,4 kg/m
2
 a v plném 

zdraví. Žádná závažná onemocnění do věku 60 let se v rodině nevyskytla. 

8.4.2  Hodnocení výchozí situace probanda č. 4 

 

Proband č. 4 byl v plném invalidním důchodu a v pohybu závislý na mechanickém 

invalidním vozíku. Byl zaměstnán u soukromé firmy jako účetní a pracoval na plný pracovní 

úvazek. Byl svobodný a toho času bez stálé přítelkyně.  

Do zaměstnání dojížděl samostatně osobním vozem nebo s pomocí přídatného 

elektromotoru k invalidnímu vozíku.  

V letech 2000 – 2007 vesloval za ASC Duklu Praha. V době před úrazem se věnoval 

tréninku 3 – 4 hodiny denně. Po úraze se aktivně věnoval rugby vozíčkářů. Na mistrovství 

Evropy v kategorii C 2019 ve španělském Ovideu získal ocenění za nejvíce užitečného hráče 

(MVP) turnaje. Trénink měl 1 - 2 x týdně po dobu 2,5 hodiny. Posilování horních končetin se 

věnoval 1 – 2 x týdně po dobu 1,5 hodiny. 

V minulosti nedržel žádné diety ani žádná jiná stravovací omezení. Jeho tělesná 

hmotnost se v době před úrazem pohybovala kolem 100 ± 10 kg. Krátce po úrazu míchy 

(2010) se jeho tělesná hmotnost snížila na 75 kg. Do naší v. i. se proband přihlásil s cílem 

snížit svoji tělesnou hmotnost pro získání lepšího tělesného pocitu.  

Během pracovního týdne se stravoval v kantýně v zaměstnání, v restauracích a doma 

si sám připravoval převážně zakoupená hotová jídla. O víkendech, které nepravidelně trávil 

doma, připravovala jídlo matka. 
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Tabulka č. 29: Rozložení stravy během dne dle výživových zvyklostí a navrhované v. i. u 

probanda č. 4 

 

Rozložení stravy během dne Výživové zvyklosti Výživová intervence 

Snídaně [%] 22 25 

Oběd [%] 44 30 

Večeře [%] 34 20 

Svačiny 2x [%] 0 12,5 

Denní rozložení makronutrientů 

a vlákniny 

  

Sacharidy [%] 41 52 

Bílkoviny [%] 17 18 

Tuky [%] 42 30 

Vláknina [g] 12 18 

 

8.4.3  Rozvaha výživové intervence probanda č. 4 

 

S probandem jsme si domluvili schůzku, kde jsme mu předali vyhodnocení 

energetického příjmu a slovně zhodnotili nedostatky v jeho stravovacích zvyklostech. 

Z analýzy výživových zvyklostí probanda se jevilo jako problematické stravování v kantýně 

zaměstnavatele, častá konzumace hotových jídel, nedostatečný příjem ovoce a zeleniny, nízký 

příjem vlákniny, vyšší příjem živočišných tuků, častá konzumace uzenin a sladkostí, vyšší 

energetický příjem ve večerních hodinách (tabulka č. 29) a celkově nevyhovující rozložení 

příjmu potravin během dne. Námi navržený 14denní jídelníček v. i. vycházel 

z doporučovaného množství zastoupení jednotlivých makronutrientů a snížení denního 

energetického příjmu o 10 %. Před jeho sestavením nás proband upozornil na potraviny, které 

si nepřeje zařadit do jídelníčku a jeho možnosti stravovaní během pracovního týdne. 

Předpokládali jsme, že při výběru vhodných potravin dle zásad racionálního stravování je 

možné snížit jeho tělesnou hmotnost. 

Probandovi jsme doporučili plánování přípravy pokrmů s jednodenním předstihem do 

mobilních krabiček. Do 14denním jídelníčku jsme probandovi také zařadili obědy z jeho 
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původního jídelníčku, kdy se stravoval spolu s kolegy ze zaměstnání v nedaleké restauraci. 

Nový jídelníček jsme s probandem detailně probrali a zodpověděli jeho veškeré dotazy. 

Zároveň jsme si stanovili přesné datum zahájení v. i. a kontrolní měření bylo plánováno za 25 

týdnů od jejího začátku. Cílovou hmotnost jsme si s probandem nestanovili. Během doby v. i. 

jsme byli s probandem v telefonickém a elektronickém kontaktu. 

8.4.4  Výsledky vstupního měření tělesného složení probanda č. 4 

 

Měření kožních řas – celkový součet kaliperace kožních řas byl 56 mm. Množství 

tělesného tuku podle Durnina a Womersleyho (1974) na začátku v. i. bylo 24,4 % (tabulka č. 

30). 

BIA - hodnoty tělesného tuku byly 20,8 %, svalové hmoty 72,0 kg, tukové hmoty 18,9 

kg, TBW 48 l při celkové tělesné hmotnosti 90,9 kg (tabulka č. 30).   

BMI - (tabulka č. 30) bylo 25,2 kg/m
2
. Podle upravených výpočtu BMI kg/m

2
 pro 

osoby s p. m. spadá proband č. 1 do kategorie obezity (tabulka č. 2). 

 

Tabulka č. 30: Kaliperace - výsledné porovnání hodnot tělesného složení –  

1. fáze (na začátku v. i.); 4. fáze (na konci v. i.); 5 fáze (po ukončení v. i.) u probanda č. 4 

 

Kaliperace [mm] 1. 4. 5. Celková změna 

[mm] 

Průměr ± SD Tělesný tuk 

[%] 

PHK biceps 7,0 5,0 5,0 2,0 5,6 ± 0,9  

PHK triceps 15,0 10,0 11,0 4,0 12,0 ± 2,1  

Pod lopatkou 26,0 23,0 20,0 6,0 23,0 ± 2,4  

Nad spinou 8,0 8,0 10,0 0,3 8,6 ± 0,9  

Součet 56,0 46,0 46,0 10,0 49,3 ± 4,7 24,2/22,0 

PHK – pravá horní končetina;  mezi 1. a 4. fází uběhlo 25 týdnů a mezi 4. a 5. fází uběhlo 19 týdnů 
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Tabulka č. 31: Výsledné porovnání hodnot tělesného složení a BMI kg/m
2
 na začátku - 2. fáze; 

4. fáze (na konci v. i. - 25 týdnů od začátku) 5. fáze (po ukončení v. i. - 5 měsíců) u probanda 

č. 4 

Fáze v. i. 2. 4. 5. Celková 

udržitelná 

změna 

Průměr ± SD 

Hmotnost [kg] 90,9 83,0 84,2 6,7 86,0 ± 3,4 

Tělesný tuk [%] 20,8 16,0 15,9 4,9 17,5 ± 2,2 

Tuková hmota [kg] 18,9 13,3 13,4 5,5 15,2 ± 2,6 

Svalová hmota [kg] 72,0 69,7 70,8 1,2 70,8 ± 0,9 

TBW [l] 48,0 47,7 48,6 0,6 48,1 ± 0,3 

BMI [kg/m
2
] 25,2 23,0 23,3 1,9 23,8 ± 0,9 

 

Procento tělesného tuku stanovené metodou dle Durnina a Womersleyho se snížilo, 

obdobně jako tělesná hmotnost (tabulka č. 30). 

8.4.5  Výživové zvyklosti a pracovní metabolismus probanda č. 4 

 

Dle analýzy výživových zvyklostí probanda snídaně tvořila 22 %, oběd 44 %, večeře 

34 % z celkového denního energetického příjmu (graf č. 8). Svačiny v denním energetickém 

příjmu nebyly. Denní energetický objem sacharidů byl 41 %, tuků 42 %, bílkovin 17 % (graf 

č. 9) 
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Graf č. 8: Energetická hodnota konzumovaných porcí (%)u probanda č. 4 

 

 

 

Graf č. 9: Denní energetický objem makroživin (%)u probanda č. 4 

 

Celkové hodnocení energetické spotřeby bylo u probanda dostačující a průměrný 

denní příjem měl průměrnou energetickou hodnotu 8 679 kJ. Pro úspěšnou v. i. jsme upravili 

výběr potravin dle zásad racionální stravy, snížili celkový energetický příjem o 10 %, celkový 

energetický příjem jsme rozdělili na 5 jídel a doporučili konzumaci jednotlivých jídel 

v maximálním časovém intervalu 3 – 4 hodiny. 
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Tabulka č. 32: Denní výživové zvyklosti a denní redukční jídelníček. 2. fáze u probanda č. 4 

 

 Výživové zvyklosti 2. 

fáze 

Energie [kJ] 8 679 7 812 

Bílkoviny [g] 85 85 

Sacharidy [g] 211 239 

Tuk [g] 93 63 

Vláknina [g] 12 18 

8.4.6  Průběh výživové intervence a pohybová aktivita probanda č. 4 

 

Redukční jídelníček jsme probandovi snížili o 10 % oproti dosavadním výživovým 

zvyklostem. Navrhli jsme ideální trojpoměr mezi příjmem tuků, sacharidů, bílkovin, 

s dostatečným množstvím vlákniny a doporučili ideální časové rozestupy mezi jednotlivými 

jídly (tabulka č. 32). Proband během v. i. se i nadále věnoval rugby vozíčkářů. Trénoval 1 – 2 

x týdně po dobu 2,5 hodiny. Posilování horních končetin se věnoval 1 – 2 x týdně po dobu 1,5 

hodiny. 

S probandem jsme neměli od začátku přesně stanovený úbytek tělesné hmotnosti. 

Přáním probanda bylo snížit svoji tělesnou hmotnost pro lepší osobní pocit. Při ukončení v. i. 

(4. fáze) v BML došlo u probanda ke snížení tělesné hmotnosti z 90,9 kg na 83,0 kg, tj. o 7,9 

kg za 25 týdnů v. i. Při kontrolním měření po ukončení v. i. (5. fáze) v BML došlo u probanda 

ke zvýšení tělesné hmotnosti o 1,2 kg.  

Proband byl podle vlastních slov spokojen s dosažným výsledkem v. i. Ve změně 

stravovacích zvyklostí pokračoval i nadále a nechtěl se vrátit k dřívějším stravovacím 

zvyklostem. Jídlo do zaměstnání mu připravovala matka do mobilních krabiček, které si 

v zaměstnání ohříval v mikrovlnné troubě. Nepravidelně a maximálně 1 x v týdnu se 

stravoval v restauraci.  

8.4.7  Výsledky výstupního měření  tělesného složení probanda č. 4 

 

Měření kožních řas – suma 4 kožních řas se snížila z 56,0 mm na 46,0 mm, což 

představuje pokles o 10 mm. Množství tělesného tuku podle Durnina a Womersleyho (1974) 
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se snížilo z 24,2 na 22,0 %, což představuje pokles o 2,2 %, což nepředstavuje výraznou 

změnu s ohledem na chybu měření, která se udává 3 – 6 % (tabulka č. 30). 

Bioimpedanční analýza - hodnoty tělesného tuku se snížily z 18,9 kg (20,8 %) na 

13,3 kg (16,0 %) - celkem % tělesného tuku se snížilo 4,9 %, což nepředstavuje výraznou 

změnu s ohledem na chybu měření, která se udává 3 – 6 %; svalové hmoty se snížily z 72,0 

kg (79,2 %) na 69,7 kg (84,0 %) – celkem % svalové hmoty se zvýšilo o 4,8 % což 

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

zvýšily z 48,0 l (52,8 %) na 47,7 l (57,7 %). Celkové % TBW se zvýšilo o 4,9  %  což 

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

tělesná hmotnost se snížila z 90,9 kg na 83 kg (tabulka č. 31). 

BMI – se snížilo z 25,2 kg/m
2
 (obezita) na 23,0 kg/m

2
. Podle upravených výpočtu 

BMI kg/m
2 
pro osoby s p. m. spadá proband č. 4 do kategorie nadváhy (tabulka č. 2). Změnu 

lze hodnotit jako výraznou. 

8.4.8  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 % (tabulka č. 31). 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 (příloha č. 4). BMI se snížil z 25,2 kg/m
2
 na 23,0 
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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 (tabulka č. 2). 

8.5  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 u probandky 

č. 1 na stupeň normální hmotnost a probanda č. 4 na stupeň nadváhy (tabulka č. 2). 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 (tabulka č. 33). 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 si stále udržuje stejnou 

tělesnou hmotnost jako na konci v. i. Podle jejího osobního sdělení se při pocitu zvýšené 

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 (tabulka č. 33). 

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. 
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Tabulka č. 33: Výživové zvyklosti probandů během dne v % rozložení jednotlivých porcí 

 

Proband Snídaně [%] Svačiny [%] Oběd [%] Večeře [%] Průměr ± SD 

v kJ 

1. 20 4 35 41 5040  ±  1020 

2. 24 13 32 31 4638  ± 2097 

3. 21 18 27 34 8402  ± 2323 

4. 22 - 44 34 8812 ± 1214 

 

Tabulka č. 34: Výživové zvyklosti probandů, makroživiny 

 

Proband Tuky [%] Sacharidy [%] Bílkoviny [%] 

1. 29,0 45,0 26,0 

2. 34,0 45,0 21,0 

3. 33,0 48,0 19,0 

4. 42,0 41,0 17,0 

průměr ± SD 34,5 ± 4,7 44,7 ± 2,4 20,75 ± 3,3 
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9  Diskuse 
 

Primárním cílem naší práce bylo zjistit vztah energetického výdeje (bazálního 

metabolismu) a energetického příjmu u osob s diagnózou p. m. Sekundárním cílem bylo 

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 4 získali 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 vychovávali zároveň 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. 

Pojem stres (napětí, zátěž) poprvé použil pro označení charakteristických 

fyziologických projevů, jimiž organismus reaguje na různé zátěže, kanadský endokrinolog 

Seley. Stres je podle něj „sumou všech adaptačních reakcí biologického systému, které byly 

spuštěny nespecifickou noxou“. Termín stres má v současnosti mnohem širší použití, 

označuje se jím např. i zátěžová situace nebo stav individua (Vágnerová, 2008).  
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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. Při dietách, které jsou 

založené na velkém omezení jídla, je živena frustrace a stres. A naše snahy mají tudíž přesně 

opačný efekt, neboť se tělesná hmotnost znovu vrací, což samo o sobě podněcuje stres. 

Omezování potravy vede ke zpomalení metabolismu. Čím nižší je rychlost metabolismu, tím 

méně kalorií je vydáváno a tím více tělo ukládá (Thiele, 2014).  

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. Např. prožitek hladu vyvolává nepříjemný 

pocit, který navozuje činnost směřující ke konzumaci nějakého jídla. Člověka mohou 

aktivizovat i pozitivní emoce, představa něčeho příjemného. Např. si připraví takové jídlo, na 

jaké má chuť. Podle Kleschta (2009) je motivací k redukci nadváhy a obezity: 

 zdravotní motivace – ve smyslu prevence, snaha udržet si zdraví a zabránit vzniku 

nemoci a zdravotním problémům 

 společenská motivace – pro plnohodnotný společenský život a kariérní postup 

 osobní motivace – od nepaměti se jedni chtějí líbit druhým, přičemž více ženy mužům 

 ekonomická motivace – ve vyspělých zemích, kde je obezita velký problém, se 

poměrně hlasitě hovoří o tom, že lidé s velkou nadváhou budou pravděpodobně platit 

vyšší odvody do zdravotního pojištění, protože jsou více rizikovou skupinou 

z hlediska potencionálních nemocí. 

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. Jako správná motivace ke snížení tělesné hmotnosti se jeví 
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cíl, aby člověk zvýšil svojí tělesnou kondici a poupravil si trvale svůj jídelníček a přitom jen 

tak mimochodem shodil nadbytečné kilogramy (STOB Klub, 2019). Tuto teorii potvrzuje 

Křivohlavý (2001) jako prevenci u syndromu vyhoření. McClelland, psycholog působící na 

William James Hall Harvardovy univerzity, se celý život zabýval výkonovou motivací. Jeho 

záměrem bylo poznat, proč a jak jde lidem o to, aby „něco pořádného“ vykonávali. V rámci 

studia se zajímal též o osobnostní charakteristiky s ohledem na maximální výkonnost 

(achievement), které zjišťoval např. u lidí, kteří v životě „něčeho pořádného“ dosáhli. 

Ukázalo se, že tito lidé vykazovali následující charakteristiky: 

 přiměřeně riskují – neriskují příliš, nejsou však přitom ani moc úzkostlivě 

opatrní 

 nestanoví se jen cíle svého snažení, ale zároveň s nimi i nástroje, které by jim 

pomohly těchto cílů dosáhnout 

 snaží se být důsledně informováni o výsledcích své činnosti (mají velký zájem 

o dobře fungující zpětnou vazbu) 

 svou práci dopředu plánují a jejich krátkodobé plány dobře zapadají do jejich 

dlouhodobých plánů 

 mají zvláštní subjektivní pojem úspěchu – odlišný od pojetí, s nímž se často 

setkáváme mezi lidmi: úspěch jim není cílem, ale vedlejším produktem jejich 

činnosti. 

Ukazuje se, že lidé s touto motivací, kteří neberou úspěch za nejvyšší metu svého 

života, ale chápou jej jen jako vedlejší produkt své činnosti, jsou poměrně odolnější 

k psychickému vyhoření. V podstatě zde jde o to nevidět jen bezprostřední cíl (úkol apod.) a 

nebrat jej za „jediný smysl života“, ale vidět život v širším pohledu (zorném úhlu), chápat 

jeho horizontálu v celé její šíři a zároveň neulpět jen na jedné rovině, ale brát v úvahu i 

vertikálu života – v její hloubce i výši. 

Z dlouhodobého hlediska se motivace v běhu každodenního života může vytratit a 

redukující tak ztrácí prvotní nadšení pro vzdálený cíl, jakým bezesporu snížení a následné 

udržení tělesné hmotnosti je Křivohlavý (2001). 

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 
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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. Odhlíží od sebe, od 

své podstatné nejistoty sebou samým a svými možnostmi. Vychází však od zaujatosti, zájmu 

bytí na svém bytí (bytí jde o jeho bytí), ve snaze chránit ho před přílišnou zátěží životem. 

Proto Patočka (1992) rozlišuje „základní interesovanost na bytí, které je v základu vší 

lidskosti, a špatnou interesovanost, zájem na průměrném, pohodlném, neproblematickém, 

neznepokojivém žití-bytí“. Z toho neproblematizovaného žití člověka vytrhává úzkost (z 

konečnosti vlastní inteligence) a podněcuje ho k přemýšlení o sobě, o svém životě, podněcuje 

ho k filozofování. „Úzkost je voláním člověka zpět k jeho autenticitě“. 

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. Pít bychom měli pravidelně, po menších dávkách po celý den a žízni tak 

předejít. Pocit žízně je ochranný mechanismus těla. Nastoupí ve chvíli, kdy zaznamená 

nedostatek vody. 

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. 



118 

 

Hodnoty bazálního metabolismu u osob s poraněním míchy 

 

Výzkumný soubor naší pilotní studie 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 - Th10 byl BM v průměru nižší o 3 %, byly 

zaznamenány středně významné korelace BM a FFM r = 0, 47 (tabulka č. 13).  

Provedli jsme u mužů a žen s hrudní lézí korelaci naměřených hodnot BM. 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 nižší v průměru o 3 % tj. střední korelace (r = - 0, 51) (tabulka č. 11). 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 je střední korelace (r = - 

0,43). U hodnot BM a věku jsme zaznamenali střední korelaci (r = 0,69) (tabulka č. 12).  

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 jsme zaznamenali slabou korelaci (r =  

0,26) hodnot BM a věku; BM a FFM střední korelaci (r =  0,47) (tabulka č. 13). 

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. 7). V naší pilotní studii byl u mužů (n = 

7) s p. m. v oblasti Th5 - Th10, ve věku 37 ± 8 roků BM nižší o 15 - 49 % (tabulka č. 10).  

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 % (tabulka č. 7). 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 % (tabulka č. 11). 
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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). 

Současný vývoj platných predikčních rovnic pro osoby s p. m. je zatím pomalý a 

neúspěšný. Metoda nepřímé energometrie je tedy pro lékaře a odborníky pracujícími 

s osobami s p. m. zatím jedinou a přesnou metodou k hodnocení REE (Nevin et al., 

2016). 

Zatím nebyla publikována žádná studie, která by potvrdila platnost predikičních 

rovnic u osob s p. m. U osob bez p. m. se s doplněním FFM do regresních rovnic a užitím 

hodnot tělesné hmotnosti, výšky a věku zvyšuje vztah mezi předpokládaným a 

naměřeným BMR z r
2 
= 0,71 (SEE = 125 kcal. d

-1
) do r

2 
= 0,80 (SEE = 103 kcal. d

-1
). 

Výsledky studie s doplněním antropometrických údajů k FFM (model č. 3), který 

vysvětluje dodatečné 8 % odchylky v BM. Pro vědce a lékaře, kteří nemají přístup k 

drahým skenovacím přístrojům (DEXA), byl po odstranění proměnné FFM vygenerován 

predikční algoritmus (model č. 4.), který ukazuje nejmenší odchylku v BMR (r
2
 = 0,57) 

(tabulka č. 36). Použití těchto rovnic je vhodné pro muže s chronickou p. m. (> 1 rok). 

V predikčních rovnicích nejsou významné rozdíly v energetickém výdeji mezi paraplegiky 

(1497 ± 148 kcal/d
-1

) a tetraplegiky (1467 ± 178 kcal/d
-1

).  

Poznatky z výše uvedených studií můžeme ověřit i na příkladu stanovení BM u 

probanda č. 3 z naší intervenční studie. Proband č. 3 měl stanovenou hodnotu BM 

nepřímou kalorimetrií (tabulka č. 16). Pro srovnání jsme k výpočtu dalších hodnot BM 

zvolili 2 různé predikční rovnice z tabulky č. 36 (tabulka č. 35).  

Vstupní parametry probanda č. 3 jsou: 

tělesná výška = 172 cm 

tělesná hmotnost = 98 kg  
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FFM (svalová hmota) = 75,9 kg 

TAD (obvod pasu) = 111 cm 

Tabulka č. 35: Hodnoty BM u probanda č. 3 získané nepřímou kalorimetrií a predikční 

rovnicí pro osoby s p. m. 

 

Způsob stanovení BM Tvar predikční rovnice BM 

(kcal.d
-1

) 

Rozdíl  

kcal.d-1 

BM 

(%) 

Nepřímá energometrie 

(Tabulka č. 16) 

----- 1207,0 ---- 59,6 

Model č. 1 (Tabulka č. 

36) 

= 23,469 x FFM (kg) + 294,330 2075,6 50,4 102,0 

Model č. 4 (Tabulka č. 

36) 

= 13,202 x výška (cm) + 11,329 x 

hmotnost (kg) – 16,729 x TAD (cm) – 

1185,445 

1524,0 500,0 75,0 

 

Tabulka č. 36: Predikční rovnice BM u osob s p. m. s využitím FFM a antropometrických 

údajů 

 

Číslo modelu BMR (kcal.d
-1

) predikční algoritmus r
2 

SEE 

(kcal.d
-1

) 

1. FFM = 23,469 x FFM (kg) + 294,330 0,69 93 

2. FFM = 23,995 x FFM (kg) + 6,198 x SAD (cm) + 6,384 x 

TAD (cm) – 6,948 x THIGH CIRC (cm) + 275,211 

0,73 90 

3. FFM + 

antropometrické údaje 

= 19,789 x FFM (kg) + 5,156 x hmotnost + 8,090 x 

výška – 15,301 x obvod lýtka (cm) – 860,546 

0,77 84 

4. Antropometrické 

údaje 

= 13,202 x výška (cm) + 11,329 x hmotnost (kg) – 

16,729 x TAD (cm) – 1185,445 

0,57 112 

SAD – sagitální abdominální rozměr; TAD – transverzální abdominální rozměr, obvod v pase; THIGH 

CIRC -  obvod stehna vleže         

 (Nightingale, Georgey, 2018) 
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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. 

Například je prokázáno, že spasticita usnadňuje schopnost chůze (v rámci rehabilitace) a 

zlepšuje periferní cirkulaci končetin. Spasticita může ovlivňovat základní energetický výdej. 

Může být také dalším faktorem ovlivňujícím množství FFM. Pravidelný přírůstek FFM by 

mohl zvyšovat energetický výdej a bránit tak zvyšování FM (Gorgey et al., 2010a). Podle 

nedávných zjištění (Yilmaz et al., 2007) spasticita neovlivňuje hodnoty RMR. Zachování 

FFM však vedlo ke zvýšení hodnoty RMR, zvýšené respirační činnosti a využití substrátů, 

které byly potvrzeny zvýšenou lipolýzou. Extenzní spazmy v kolenou pozitivně snižují poměr 

mezi FM a FFM v dolních končetinách, hrudníku a v celém těle. Při oslabení těchto spasmů 

se poměr FFM k FM může zvýšit (Gorgey et al., 2010a). 

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. Bylo také 

potvrzeno, že osoby s kompletní p. m. mají vyšší pravděpodobnost vzniku hlubokých 

dekubitů než osoby s nekompletní p. m.  

Souhrn výsledků energetického výdeje je zobrazen v tabulce č. 7. Osoby s p. m a 

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

energetický příjem, než uváděly výsledky z Harris-Benedictovy rovnice.  

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. Byly 
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publikované pozitivní korelace mezi denním energetickým výdejem a aktivitou SNS, 

ale některé studie ukázaly, že β-blokátory nemají vliv na denní energetický výdej. Na druhé 

straně vliv SNS na BMR byl relativně malý. Po p. m. je dysfunkce autonomního nervového 

systému častou komplikací, a to zejména u osob z lézí v oblasti Th6 a vyšší (dysreflexie). Účinek 

dysreflexie na BMR je u osob s p. m. zatím nejasný. 

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). 

Podle Silverstein (1992) kouření v důsledku vazokonstrikce cév a sníženého prokrvení 

kůže snižuje u osob s p. m. hojení dekubitů. 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 až 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
, její rozmezí činilo 
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24,1 – 35,1 kg/m
2
. Z hlediska vypočítaných hodnot pro normální hmotnost u osob s p. m. 

(BMI kg/m
2
 18,5 – 21,9 = normální hmotnost) na začátku v. i. ji podle kritéria nesplňoval 

žádný proband a na konci v. i. pouze probandka č. 1, proband č . 4 se přesunul z kategorie 

obezity do kategorie nadváhy. Groah et al. (2009) uvádí  ve skupině mužů s p. m. (n = 61) a 

žen s p. m. (n = 12) průměrné hodnoty BMI 25,2 kg/m
2
, její rozmezí činilo 15,0 – 38,0 kg/m

2
. 

Benešová (2016) uvádí, že hodnocení stability sedu je velmi obtížné, neboť se jedná o 

komplex zahrnující posturální nastavení těla prolínající se do aktivit všedních denních 

činností a nezanedbatelný vliv má také prostředí, ve kterém aktivity probíhají. 

V dotazníkovém šetření (n = 194) bylo potvrzeno, že osoby s p. m. s vyšším indexem BMI, 

tudíž i vyšší hmotností těla, se cítí stabilněji a sedí více rovně. 

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 

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 (tabulka č. 3) nastala změna přesunu z kategorie vysokého 

rizika do kategorie zvýšeného rizika pouze u probandky č. 1. Buchholz, Bugaresti (2005) 

uvádí, že obvod pasu je praktickým ukazatelem množství viscerálního tuku. Obvod pasu > 

100,0 cm ukazuje > 130,0 cm
2
 viscerálního tuku u dospělých mužů a žen. Ve velkých 

epidemiologických studiích dospělé populace byla nalezena silná a významná korelace mezi 

obvodem pasu a hodnotou krevního tlaku, dyslipidémií, krevní glukózou na lačno a výskytem 

diabetu mellitu. Obvod pasu také koreluje silněji než hodnota BMI s výskytem metabolického 

syndromu. Přesné umístění měřící pásky je stále předmětem diskuse. Nejčastější doporučení 

odborníků je měřit obvod pasu v nejužším místě trupu, což ale u obézních není reálné. 

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. Demirel et al. (2001) srovnával obvod pasu u osob s p. m. (n = 69) a 

kontrolní skupinou zdravých dospělých (n = 52). Naměřené hodnoty u p. m. byly 84,8 cm 

oproti kontrolní skupině, 85,7 cm. U zdatné populace dosavadní výzkumy naznačují, že 

obvod pasu je přesnějším ukazatelem výskytu kardiovaskulárních onemocnění než BMI 

kg/m
2
. U osob s p. m. se také ukazuje souvislost mezi obvodem pasu a výskytem 

kardiovaskulárních onemocnění. Je však mít na zřeteli:  
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 přesnost měření 

 přesné místo měření 

 výzkum účinku polohy měření (vleže, vsedě, vestoje) 

 účinky proměnných typických pro osoby s p. m.  

Hainer a kol (2004) uvádí, že průměrný obvod pasu ve zkoumané skupině mužů a žen 

(n = 10) po skončení intervenčního programu se snížil v průměru o 7,3 %, avšak riziko 

rozvoje kardiovaskulárních chorob zůstalo stále vyšší. 

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. Vzhledem 

v průběhu v. i. snižující se hydrataci, k minimální gravitační expozici a u probandky č. 1 

k trvalé kovové náhradě v dolní končetině jsme výsledky z BIA hodnotili pouze jako 

orientační. U probandky č. 1 došlo během v. i. k poklesu TBW o 10,0 l, kdy tělesná hmotnost 

se snížila pouze o 7,5 kg. U probanda č. 3 došlo během v. i. k poklesu TBW o 9,9 l, kdy 

tělesná hmotnost se snížila pouze o 7,0 kg. Průměrná hodnota TBW v 2. fázi v. i. byla u 

našich probandů 47,0 ± 5,7 l (55,0 ± 6,8 %) a ve 4. fázi v. i. byla 43,0 ± 5,9 l (54,7 ± 3,1 %), 

což činí celkový průměrný pokles o 8,1 ± 1,7 l. 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. 

 Pagáčová (2015) uvádí, že BIA nabízí přesné měření o rovnoměrném rozložení 

tělesného tuku a svalů. To znamená, že na výsledcích vidíme rozložené svaly v celém těle a 

díky tomu je zřejmé, zda máme stejně svalů na levé a pravé horní končetině (LHK, PHK) a 

dolní končetině (LDK, PDK). Pomocí tzv. segmentální analýzy rozložení svalové hmoty, 

resp. rozdíly v rozložení svalové hmoty LHK x PHK, LDK x PDK, můžeme hodnotit 

případný výskyt svalových dysbalancí. Svalová dysbalance může být způsobená větším 

zatěžováním některé části těla, různou délkou končetin, větším výskytem křečových žil, 

otoky, zablokovanou páteří, kovovými implantáty nebo umělými klouby. 

Dle zahraničních studií bylo zjištěno, že užitím obecné predikční rovnice pro zdravou 

populaci dochází ke zvýšení chyby měření tělesného tuku u obézních žen a mužů. U obézních 

jedinců se předpokládá, že na FFM se u nich podílí vyšší množství vody než u zdravé 
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populace. Při užití obecné predikční rovnice dochází k nadhodnocení procenta tělesného tuku 

u obézních. Na podhodnocení procenta tělesného tuku se může podílet i odlišná tělesná stavba 

a distribuce tekutin (Rosina, 2013). 

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 

(Nuhlicek et al., 1988). 

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. Pokud pacient 

není schopen jídelníček zapisovat, je pravděpodobné, že není připraven ke změně. Jako 

optimální se tedy jeví vycházet z propočtu vstupního energetického příjmu z pacientova 

zapsaného jídelníčku. 

Je zřejmé, že vyrovnané bilance mezi příjmem a výdejem energie není dosaženo 

každodenně, ale přibližně v 7 - 10denní periodě (Kasper, Burghardt, 2015). Z dlouhodobého 

hlediska při konstantním nadměrném či naopak nedostatečném příjmu energie nedochází ke 

konstantní změně tělesné hmotnosti. Zvyšování tělesné hmotnosti se při pozitivní energetické 

bilanci postupně zpomaluje, až dojde k ustálení energetické rovnováhy při dané vyšší 

hmotnosti. Podobně při negativní energetické bilanci se hmotnost nesnižuje neměnnou 

rychlostí a (za předpokladu, že energetický deficit není příliš závažný) dochází k ustálení 

energetické bilance při nižší hmotnosti (Bender, 2014). 

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).  

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 
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amerických. Obecně je v USA obvyklý denní příjem tuků ve stravě 31,7 – 36,6 %, příjem 

sacharidu 44,3 – 52,5 %, bílkovin 14,2 – 18,5 % a nízký příjem vlákniny 12,7 - 14,5 g 

(Tomey et al., 2005; Groah et al., 2009).  

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). Collins et al. (2010) 

uvádí, že dřívější výzkumy se zabývaly měřením energetického výdeje u osob s p. m. na 

různých typech invalidních vozíků během hraní míčových her, elektrické myostimulace nebo 

při zátěžových testech. Ačkoliv jsou tyto poznatky důležité, nelze je aplikovat v běžném 

životě osob s p. m., které by rády zjistily svůj energetický výdej v běžném životě. 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. Kvůli většímu výskytu obezity v této skupině osob je také důležité 

zpřístupnit použitelný zdroj informací o energetickém výdeji při běžných denních činnostech. 

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). 
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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 

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. 
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10  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. 

Osoby s míšní lézí jsou s ohledem na limitovanou pohybovou aktivitu, a někdy i 

kompenzační hyperfagii, více ohroženy výskytem nadváhy a obezity. Tato skutečnost souvisí 

dále s vyšším rizikem metabolického syndromu, a tím i vývoje cukrovky, hypertenze či 

ischemické choroby srdeční.  

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. Nicméně při nedodržování 

ideálního energetického příjmu, s ideálním rozložením makroživin a časovými rozestupy, se 

tělesná hmotnost a hodnoty tělesného tuku u některých probandů vrátily zpět na hodnoty 

výchozí. 

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

preventivní opatření by mohla předejít následným změnám životního stylu.  

Před zahájením výživové intervence doporučujeme s klienty více diskutovat a objasnit 

jim možná rizika vzniku závažných onemocnění, upozornit je na rizika případných 

genetických dispozic a vysvětlit jim i nevhodnost krátkodobých komerčních redukčních diet s 

jejich následným jojo efektem.  

Jistě by bylo vhodné spolupracovat i s lékařskými specialisty, kteří by v případě 

zdravotních obtíží či obav ze strany probanda mohli aktuální situaci posoudit, popř. doporučit 

další postupy. 
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Příloha č. 3 Informovaný souhlas 

Informovaný souhlas 

Vážená paní, vážený pane, 

 obracíme se na Vás se žádostí o spolupráci na výzkumném projektu, jehož cílem je na 

základě měření nepřímé kalorimetrie stanovit Váš denní energetický příjem spolu 

s  vyhotovením osobního jídelníčku výživové intervence za účelem snížení tělesné hmotnosti. 

Bazální metabolismus budeme měřit pomocí nepřímé kalorimetrie před zahájením výživové 

intervence. Bioelektrická impedanční analýza (BIA) bude měřena pomocí přístroje Biostat 

QuadScan 4000. Kaliperací a antropometrickými parametry budeme sledovat celkové změny 

tělesného složení. Veškeré sběry dat proběhnou v biomedicíncké laboratoři UK FTVS. A to v 

začátku, v průběhu, na konci experimentu a 6 měsíců po jeho ukončení. Doba trvání 

experimentu je závislá na požadovaném celkovém úbytku tělesné hmotnosti. Týdenní úbytek 

hmotnosti je stanoven na 0,5 kg za 1 týden. Metody, které jsou v experimentu používány 

budou neinvazivního charakteru. 

Pokud s účastí na projektu souhlasíte, připojte podpis, kterým vyslovujete souhlas s níže 

uvedeným prohlášením. 

Prohlášení 

Prohlašuji, že souhlasím s účastí na výše uvedeném projektu. Řešitel/ka projektu mne 

informoval/a o podstatě výzkumu a seznámil/a mne s cíli a metodami a postupy, které budou 

při výzkumu používány, podobně jako s výhodami a riziky, které pro mne z účasti na projektu 

vyplývají. Souhlasím s tím, že všechny získané údaje budou použity jen pro účely výzkumu a 

že výsledky výzkumu mohou být anonymně publikovány.  

Měl/a jsem možnost vše si řádně, v klidu a v dostatečně poskytnutém čase zvážit, měl/a jsem 

možnost se řešitele/ky zeptat na vše, co jsem považoval/a za pro mne podstatné a potřebné 

vědět. Na tyto mé dotazy jsem dostal/a jasnou a srozumitelnou odpověď. Jsem informován/a , 

že mám možnost kdykoliv od spolupráce na projektu odstoupit, a to i bez udání důvodu. 

Tento informovaný souhlas je vyhotoven ve dvou stejnopisech, každý s platností originálu, 

z nichž jeden obdrží moje osoba a druhý řešitel projektu. 

 

Jméno, příjmení a podpis řešitele projektu: 

 

Jméno, příjmení a podpis účastníka v projektu:  

 

V Praze dne: 

 

 

 

 



V 

 

Příloha č. 4 Tabulka pro výpočet % tělesného tuku dle Durnina a Wormesleyho, muži 

 

Procento tělesného tuku podle Durnina a Womersleyho (1974) 

Pro muže ve věku: 

 

Součet čtyř 

kožních řas [mm] 

17 – 29 30 -39 40 – 49 50 -72 

15 4,8    

20 8,1 12,2 12,2 12,6 

25 10,5 14,2 15,0 15,6 

30 12,9 16,2 17,7 18,6 

35 14,7 17,7 19,6 20,8 

40 16,4 19,2 21,4 22,9 

45 17,7 20,4 23,0 24,7 

50 19,0 21,5 24,6 26,5 

55 20,1 22,5 25,9 27,9 

60 21,2 23,5 27,1 29,2 

65 22,2 24,3 28,2 30,4 

70 23,1 25,1 29,3 31,6 

75 24,0 25,9 30,3 32,7 

80 24,8 26,6 31,2 33,8 

85 25,5 27,2 32,1 34,8 

90 26,2 27,8 33,0 35,8 

95 26,9 28,4 33,7 36,6 

100 27,6 29,0 34,4 37,4 

105 28,2 29,6 35,1 38,2 

110 28,8 30,1 35,8 39,0 

115 29,4 30,6 36,4 39,7 

120 30,0 31,1 37,0 40,4 

125 30,5 31,5 37,6 41,4 

130 31,0 31,9 38,2 41,8 

135 31,5 32,3 38,7 42,4 

140 32,0 32,7 39,2 43,0 

145 32,5 33,1 39,7 43,6 

150 32,9 33,5 40,2 44,1 

155 33,3 33,9 40,7 44,6 

160 33,7 34,3 41,2 45,1 

165 34,1 34,6 41,6 45,6 

170 34,5 34,8 42,0 46,1 

175 34,9    

180 35,3    

185 35,6    

190 35,9    

195     

200     

205     
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Tabulka pro výpočet % tělesného tuku dle Durnina a Wormesleyho, ženy 

 

Procento tělesného tuku podle Durnina a Womersleyho (1974) 

Pro ženy ve věku: 

 

Součet čtyř 

kožních řas [mm] 

16 – 29 30 -39 40 – 49 50 -68 

15 10,5    

20 14,1 17,0 19,8 21,4 

25 16,8 19,4 22,2 24,0 

30 19,5 21,8 24,5 26,6 

35 21,5 23,7 26,4 28,5 

40 23,4 25,5 28,2 30,3 

45 25,0 26,9 29,6 31,9 

50 26,5 28,2 31,0 33,4 

55 27,8 29,4 32,1 34,6 

60 29,1 30,6 33,2 35,7 

65 30,2 31,6 34,1 36,7 

70 31,2 32,5 35,0 37,7 

75 32,2 33,4 35,9 38,7 

80 33,1 34,3 36,7 39,6 

85 34,0 35,1 37,5 40,4 

90 34,8 35,8 38,3 41,2 

95 35,6 36,5 39,0 41,9 

100 36,4 37,2 39,7 42,6 

105 37,1 37,9 40,4 43,3 

110 37,8 38,6 41,0 43,9 

115 38,4 39,1 41,5 44,5 

120 39,0 39,6 42,0 45,1 

125 39,6 40,1 42,5 45,7 

130 40,2 40,6 43,0 46,2 

135 4038 41,1 43,5 46,7 

140 41,3 41,6 44,0 47,2 

145 41,8 42,1 44,5 47,7 

150 42,3 42,6 45,0 48,2 

155 42,8 43,1 45,4 48,7 

160 43,3 43,6 45,8 49,2 

165 43,7 44,0 46,2 49,6 

170 44,1 44,4 46,6 50,0 

175  44,8 47,0 50,4 

180  45,2 47,4 50,8 

185  45,6 47,8 51,2 

190  45,9 48,2 51,6 

195  46,2 48,5 52,0 

200  46,5 48,8 52,4 

205   49,1 52,7 

210   49,4 53,0 

                    (Durnina, Womersleyho, 1974) 



VII 

 

Příloha č. 5 Záznam výživových zvyklostí v kJ 

 

 



VIII 

 

 

 

 



IX 

 

 

 

 



X 

 

Příloha č. 6 Záznam pracovního metabolismu 
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Příloha č. 7 Záznam 7denního jídelníčku výživové intervence 

 

Část 

dne Název PONDĚLÍ Množství Jednotka 

Energie 

(kJ) 

     Snídaně chléb celozrnný Penam 44 g 484 

Snídaně džem - průměr 50 g 520,5 

Snídaně margarín Flora light 40% 10 g 152 

     Svač I jahody zahradní 40 g 61,2 

Svač I Eti mek suchar 20 g 335,2 

     Oběd krůta - průměr 90 g 593,1 

Oběd olej řepkový 3 g 114 

Oběd těstoviny celozrnné pšeničné 50 g 685 

Oběd paprika 100 g 112 

Svač II sýr eidam 30% 15 g 150 

Svač II toastový chleba tmavý 22 g 220,88 

     Večeře margarín Flora light 40% 3 g 45,6 

Večeře Lučina 50 g 540,13 

Večeře paprika 150 g 168 

Večeře toastový chleba tmavý 22 g 220,88 

     Svač III okurka salátová 100 g 67 

Svač III cottage cheese 50 g 214,5 

Svač III rajčata 70 g 62,3 

 

celkem 

  

4746,29 

Část 
dne Název - UTERÝ Množství Jednotka 

Energie 
(kJ) 

     Snídaně kiwi 100 g 284 

Snídaně ovesné vločky 30 g 492,6 

Snídaně activia bílý jogurt 125 g 361,25 

     Svač I toastový chleba tmavý 22 g 220,88 

Svač I margarín Flora light 40% 5 g 76 

Svač I Jablka, syrová, se slupkou 50 g 130 

     Oběd losos pečený 90 g 666,9 

Oběd brambory pečené v troubě 90 g 351 

Oběd Brokolice 80 g 140 

Oběd margarín Flora light 40% 10 g 152 

     Svač II Jablka, syrová, bez slupky 100 g 226 

Svač II mrkev čerstvá 80 g 142,4 

     Večeře tunák rio mare v ol. oleji 40 g 356 

Večeře hlávkový salát 100 g 75 

Večeře vejce na tvrdo 30 g 195 



XII 

 

Večeře chléb celozrnný Penam 22 g 242 

     Svač III Eti mek suchar 20 g 335,2 

Svač III margarín Flora light 40% 7 g 106,4 

 

celkem 

  

4552,63 

Část 

dne Název - STŘEDA Množství Jednotka 

Energie 

(kJ) 

     Snídaně Knuspi 30 g 379,2 

Snídaně Milko tvaroh měkký 120 g 331,2 

Snídaně Jablka, syrová, bez slupky 120 g 271,2 

Snídaně mandle 5 g 131,5 

     Svač I banány 100 g 386 

     Oběd celozrnné těstoviny pšeničné 50 g 710 

Oběd margarín Flora light 40% 7 g 106,4 

Oběd sýr eidam 30% 45 g 450 

Oběd okurka salátová 50 g 33,5 

Oběd rajčata 50 g 44,5 

Oběd olej olivový 3 ml 113,4 

     Svač II Jablka, syrová, bez slupky 80 g 180,8 

Svač II mrkev čerstvá 70 g 124,6 

Svač II pomeranče 50 g 110 

     Večeře cibule 60 g 108,6 

Večeře špenát mražený bonduelle 100 g 120 

Večeře brambory pečené v troubě 90 g 351 

Večeře olej řepkový 10 g 380 

     Svač III šmakoun přírodní aroma 30 g 84,6 

Svač III paprika 100 g 112 

 

celkem 

  

4528,5 

Část 

dne Název - ČTVRTEK Množství Jednotka 

Energie 

(kJ) 

     Snídaně Knuspi 30 g 379,2 

Snídaně margarín Flora light 40% 10 g 152 

Snídaně dětská šunka drůbeží 40 g 160 

Snídaně Actimel přírodní 100 g 301 

Snídaně Jablka, syrová, se slupkou 50 g 130 

     Svač I Eti mek suchar 20 g 335,2 

Svač I margarín Flora light 40% 7 g 106,4 

     Oběd kuřecí stehno s kostí pečené 110 g 601,7 

Oběd Brambory pečené ve slupce bez soli 120 g 488,4 

Oběd česnek 18 g 124,02 

Oběd paprika 110 g 123,2 

Oběd tymián 1 g 15,24 



XIII 

 

 

vše do pekáče, do trouby a nechat péct, česnek neloupat péct 

ve slupce, potom vyloupnout 

   Svač II okurka salátová 50 g 33,5 

Svač II rajčata 50 g 44,5 

Svač II paprika 50 g 56 

Svač II olej olivový 6 ml 226,8 

     Večeře Tesco Camembert měkký zrající sýr 50 g 552 

Večeře zelenina průměr 50 g 60 

Večeře toastový chleba tmavý 35 g 351,4 

     Svač III žervé čerstvý krémový sýr 20 g 180 

Svač III Eti mek suchar 20 g 335,2 

 

celkem 

  

4755,76 

Část 
dne Název - PÁTEK  Množství Jednotka 

Energie 
(kJ) 

     Snídaně chléb celozrnný Penam 44 g 484 

Snídaně margarín Flora light 40% 7 g 106,4 

Snídaně mléko polotučné 150 ml 295,5 

Snídaně Kakao Granko 15 g 238,5 

     Svač I Jablka, syrová, se slupkou 60 g 156 

Svač I Eti mek suchar 20 g 335,2 

     Oběd krůtí prsa 90 g 396 

Oběd kysané zelí bílé 50 g 34 

Oběd Zakysaná smetana 20 g 142,6 

Oběd brambory rané 10 g 37,7 

Oběd Lukana Řepkový olej 10 g 380 

Oběd cibule 10 g 18,1 

Oběd brambory vařené ve slupce 100 g 345 

 

Na oleji zpěníme cibulku, přidáme pokrájené maso na 

kostičky. Krátce restujeme a přidáme koření. Zelí pokrájíme a 

společně s vývarem přidáme k masu, dusíme do měkka. 
Zahustíme nastrouhaným bramborem. Hotový pokrm 

zjemníme kysanou smetanou. Podáváme s bramborem 

   Svač II Lučina 20 g 216,05 

Svač II paprika 100 g 112 

     Večeře Panzani Alfabeto bezvaječné semolinové těstoviny 40 g 601,6 

Večeře tunák rio mare v oliv.oleji 35 g 311,85 

     Svač III mrkev čerstvá 50 g 89 

Svač III Eti mek suchar 20 g 335,2 

     

 
celkem 

  
4634,7 

Část 

dne Název - SOBOTA Množství Jednotka 

Energie 

(kJ) 

     Snídaně toastový chleba tmavý 44 g 441,76 



XIV 

 

Snídaně margarín Flora light 40% 7 g 106,4 

Snídaně džem - průměr 40 g 416,4 

Snídaně mléko plnotučné 50 ml 135 

     Svač I Grep 80 g 137,6 

Svač I chléb celozrnný Penam 22 g 242 

     Oběd mléko polotučné 40 ml 78,8 

Oběd Milko tvaroh měkký 110 g 303,6 

Oběd Jablka, syrová, bez slupky 120 g 271,2 

Oběd slepičí vejce 50 g 320 

Oběd margarín Flora light 40% 7 g 106,4 

Oběd toastový chléb světlý 100 g 293 

Svač II chléb celozrnný Penam 22 g 242 

Svač II Lučina 20 g 216,05 

     Večeře paprika 150 g 168 

Večeře okurka salátová 150 g 100,5 

Večeře rajčata 80 g 71,2 

Večeře balkánský sýr 35 g 333,9 

Večeře toastový chleba tmavý 22 g 220,88 

Večeře olej olivový 5 ml 189 

     Svač III šmakoun přírodní aroma 85 g 239,7 

Svač III Eti mek suchar 1 g 16,76 

 

celkem 

  

4650,15 

Část 

dne Název - NEDĚLE Množství Jednotka 

Energie 

(kJ) 

     Snídaně Muller mléčná rýže - malina 200 g 895 

Snídaně Eti mek suchar 20 g 335,2 

     Svač I Lučina 20 g 216,05 

Svač I Jablka, syrová, se slupkou 60 g 156 

     Oběd Brokolice 150 g 262,5 

Oběd Divoká rýže vařená 80 g 355,2 

Oběd olej řepkový 6 g 228 

Oběd kuřecí maso grilované 60 g 501 

     Svač II Knuspi 15 g 189,6 

Svač II sýr eidam 30% 20 g 200 

     Večeře Brambory pečené ve slupce bez soli 100 g 407 

Večeře margarín Flora light 40% 7 g 106,4 

Večeře Camembert měkký zrající sýr 40 g 441,6 

     Svač III zelenina průměr 50 g 60 

Svač III toastový chleba tmavý 22 g 220,88 

 

celkem 

  

4574,43 

 


