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Seznam použitých zkratek 

ZKRATKA ANGLICKY ČESKY 

AGI  abdomino-gluteální index 

ATH  aktivní tělesná hmota 

BCM BODY CELL MASS intracelulární buněčná hmota 

BF BODY FAT tělesný tuk 

BIA BIOELECTRICAL IMPEDANCE ANALYSIS bioelektrická impedance 

BMI BODY MASS INDEX index tělesné hmotnosti 

BMR BASAL METABOLIC RATE bazální metabolismus 

CT COMPUTER TOMOGRAPHY počítačová tomografie 

D DERMA hmotnost kůže 

DEXA DUAL ENERGY X-RAY 

ABSORBTIOMETRY 

duální rentgenová absorpciometrie 

ECM EXTRACELLULAR MASS extracelulární hmota 

ECW EXTRACELLULAR WATER extracelulární tekutina 

FFM FAT FREE MASS tukoprostá hmota 

FM FAT MASS tuková hmota 

HD HYDRODENSITOMETRY hydrodenzitometrie 

ICM INTRACELLULAR MASS intracelulární hmota 

ICW INTRACELLULAR WATER intracelulární tekutina 

LBM LEAN BODY MASS beztuková tělesná hmota 

M MUSCULI hmotnost podkožní tukové tkáně 

MRI MAGNETIC RESONANCE IMAGING magnetická resonance 

NIR NEAR INFRARED INTERACTANCE infračervená spektrometrie 

NMR NUCLEAR MAGNETIC RESONANCE nukleární magnetická resonance 

O OSSA hmotnost skeletu 

PA  POHYBOVÁ AKTIVITA 

PUFA POLYUNSATURATED FATTY ACIDS nenasycené mastné kyseliny 

R REZIDUA hmotnost zbytku 

SMM SKELETAL MUSCLE MASS kosterní svalová hmota 

TBW TOTAL BODY WATER celková tělesná voda 

TZ  TĚLESNÁ ZÁTĚŽ 

UZ  ULTRAZVUK 

VFA VISCERAL FAT AREA plocha viscerálního tuku 

WHR WAIST HIP RATIO poměr pas/boky 
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 ÚVOD 1

Stárnutí je přirozený proces, který je modulován různými faktory životního prostředí 

i vnitřními metabolickými procesy. Tento proces je provázen celou řadou změn tukové tkáně, 

jako je její progresivní nárůst především ve viscerální oblasti, změny lipidového spektra či 

ektopické ukládání tuku (ZAMBONI, 2014). Tyto změny jsou spojeny s různými poruchami 

například systémovým prozánětlivým procesem a vedou ke zvýšenému riziku metabolických 

onemocnění, jako je diabetes mellitus 2. typu (DM2), hyperlipoproteinemie a následná 

kardiovaskulární onemocnění (ZAMBONI, 2014). Zásahy do životního stylu, tj. zásahy do 

výživy kalorickou restrikcí či zvýšením pohybové aktivity, bylo prokázáno zlepšení 

kardiovaskulárního a metabolického stavu seniorů jakož i jejich kvality života (WILIAMS, 

2009; ZAMBONI, 2014). Některé studie prokázaly, že intervence do životního stylu výrazně 

snížily výskyt DM2 v populaci se zvýšeným rizikem u obézních s poruchou glukózové 

tolerance (LINDSTROM, 2003). Intervence na základě pouhé kalorické restrikce, však zatím 

nepřinesly jednoznačné výsledky, pravděpodobně vzhledem k tomu, že redukce příjmu 

energie u obézních seniorů také nevyhnutelně vede ke ztrátě svalové hmoty. Pohybová 

aktivita je proto považována za optimální doplněk k omezení příjmu energie (LINDSTROM, 

2003).  

Intervence založené na základě cvičebních programů jsou primárně zaměřeny na zlepšení 

funkce svalů nebo kardiovaskulární zdatnosti seniorů a jejich účinky na necílové tkáně 

zůstávají z velké části neprozkoumané. Nicméně metabolická funkce svalové tkáně, včetně 

její citlivosti na inzulín, se zdá být úzce spojena s charakteristikami tukové tkáně, zejména 

s její schopností modulovat hladiny cirkulujících lipidů a vylučováním prozánětlivých 

cytokinů (SAMUEL, 2010). Je známo, že cvičební programy mohou zlepšit mitochondriální 

funkce a ovlivnit jejich biogenezi nejen v rámci svalových buněk, ale také v tukové tkáni 

(TREVELLIN, 2014), přičemž mitochondriální aktivita je nezbytná pro adipogenní proces 

lipogeneze v tukové tkáni (KAAMAN, 2007). 
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V předchozích studiích bylo prokázáno, že zhoršená adipogenní kapacita tukových buněk 

obézních žen může být normalizována při redukci hmotnosti kalorickou restrikcí 

(ROSSMEISLOVA, 2013). Lze předpokládat, že jedním z pozitivních účinků cvičebního 

programu na tukovou tkáň může být zvýšená kapacita preadipocytů rozlišujících a 

hromadících lipidy. Cvičení také může eliminovat vliv nefunkčních buněk, které blokují 

diferenciaci sousedních buněk prostřednictvím sekrece prozánětlivých cytokinů (BRAVO-

SAN PEDRO, 2013). Zdá se však, že délka cvičebního programu, věk, pohlaví, genotyp 

subjektů to všechno může mít rozhodující vliv na celkový účinek cvičebního programu na 

tukovou tkáň (KAWANISHI, 2013). 

Jedním z prvních, kdo přinesl poznatky podporující roli tukové tkáně a její endokrinní 

činnosti v metabolických reakcích na cvičební program byl Stanford et al v roce 2015, kteří 

přinesli první přímý důkaz, že pravidelná fyzická aktivita má vliv a účinky na podkožní 

tukovou tkáň, které přispívají k výhodné metabolické homeostáze (STANFORD, 2015). 

Prozánětlivý fenotyp, metabolická výkonnost a množství tukové tkáně může být ovlivněna 

také zvýšeným příjmem několika vybraných přírodních látek. Jedny z těchto přirozených 

látek, jejichž suplementace byla navržena pro zlepšení funkce kosterních svalů, jsou omega-3 

polynenasycené mastné kyseliny (Omega-3), včetně kyseliny eikosapentaenová (20: 5n-3, 

EPA) a dokosahexaenové (20: 6N-3, DHA) (FLACHS, 2009). Účinky u starších osob a 

zejména jejich možný synergický efekt ve spojení s cvičebním programem u žen nad 65 let 

však dosud nebyl zcela podrobně prozkoumán (FLACHS, 2011). 
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 TEORETICKÁ ČÁST 2

Období stárnutí začíná zhruba od 65 let. Medicínské pokroky jsou však velmi významné a 

úroveň léčby různých, i velmi závažných onemocnění, se zvyšuje. O tom svědčí i zvyšující se 

průměrný věk úmrtí jedince. U žen je průměrná délka života v současné době více než 80 let a 

u mužů necelých 75 let. (KOZÁKOVÁ, 2014). 

 

2.1.1 Zvláštnosti stárnutí 

Stárnutí je proces individuální, který probíhá u jednotlivých lidí rozdílně. Přesto existují 

obecné rysy, které stáří charakterizují. Tyto změny se týkají různých systémů: 

 

Adaptační schopnost 

Tato schopnost je ve stáří snížena. Proto starší lidé hůře a pomaleji reagují na veškeré změny 

vnějšího či vnitřního prostředí. 

Srdce a cévní systém 

Ve stáří dochází ke snížení elasticity cév a ke snížení průtoku krve prakticky všemi systémy. 

Nervový systém 

Ve stáří pravidelně přicházejí senzorické poruchy (zhoršení zraku, sluchu i chuti), omezena je 

také tzv. propriorecepce, tedy ta část vnímání, která umožňuje identifikovat průběh a stav 

hybnosti. To vše způsobuje i u zdravých seniorů některá omezení, která je třeba pokud možno 

kompenzovat pomůckami (např. opora při chůzi). Myšlení starších lidí může být pomalejší a 

může být přítomna tzv. benigní stařecká zapomnětlivost. To vše mohou být důsledky 

přirozené involuce centrálního nervového systému. Součástí normálního stáří však není 

demence, ta je vždy důsledkem onemocnění, které poškozuje mozkovou tkáň. Nejčastější 

příčinou demence je Alzheimerova choroba, zejména ve vysokém věku stoupá prevalence 

demencí vaskulárních. Dalším významným onemocněním je deprese, která je ve stáří častá 

(až 20 % seniorů) a probíhá často nepoznána, maskována různými somatickými příznaky. 

Deprese ve vyšším věku vede často k suicidiu (sebevraždě). Proto je nutné v diferenciální 

diagnostice na toto onemocnění myslet. Deprese, na rozdíl od demence, je většinou dobře 

léčitelná. 
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Smyslové poruchy 

Tyto poruchy patří i dle souhlasu odborných lékařských společností k obrazu normálního 

stáří. Známe tak pojmy „presbyacusis“ (doslova přeloženo stařecký sluch, rozumíme tím 

ovšem spíše nedoslýchavost vyššího věku), a presbyopie (stařecký zrak, kterým rozumíme 

poruchu vidění nablízko v důsledku horší akomodace, která je způsobena sníženou elasticitou 

oční čočky). 

Sníženo je také čichově a chuťové vnímání, stejně taj jako vnímání polohy jednotlivých částí 

těla a pohybu těla (propriorecepce). S těmito změnami je třeba počítat a dle možností je 

kompenzovat: sluch sluchadly a různými zesilovači, zrak brýlemi, chuť a čich dostatečně 

výraznou stravou, zhoršenou propriorecepci, která ohrožuje seniory zejména možností pádů, 

potom větší opatrností. 

Vylučování 

Ve stáří je snížena funkce ledvin, a to jak jejich filtrační, tak koncentrační schopnost. To je 

jedním z důvodů, proč jsou staří lidé citlivější na změny vnitřního prostředí a proč mohou 

některé léky vyvolat výraznější vedlejší reakce. 

Výživa 

Důležitým faktorem ve stáří je stav výživy. Zatímco lidé středního věku trpí často obezitou, 

staří (zejména velmi staří) lidé jsou ohroženi spíše podvýživou, a to z příčin sociálních 

(osamocenost, chudoba, nepřiměřená spořivost atd.) a také v důsledku změněného 

zdravotního stavu – chronických vysilujících onemocnění, patologie či významné involuce 

zažívacího traktu. 

Pohybový systém 

Ve stáří dochází k úbytku svalové hmoty a ke snížení kostní denzity (které ve vyšším věku 

často překročí hranici normy a vzniká osteoporóza). V důsledku toho jsou kosti lámavější, 

ochranná funkce svalového aparátu menší, a dochází k častějším zlomeninám. Za typické 

osteoporotické zlomeniny považujeme kompresivní zlomeniny obratlů, zlomeniny distálního 

předloktí a zlomení proximálního femuru (zejména tzv. krčku kyčelní kosti). Postava staršího 

člověka se mění v důsledku převahy flexorů nad extenzory. 

(HOLMEROVÁ, 2003). 
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 Tělesné složení 2.2

Tělesné složení informuje o frakcionaci tělesné hmotnosti. Poměr jednotlivých tělesných 

frakcí (složek) souvisí se zdravotně orientovanou tělesnou zdatností. Závidí na stavu výživy, 

realizované pohybové aktivity, zdravotním stavu, fázi ontogenetického vývoje apod., z čehož 

vyplývá jeho praktický význam. Změny ve výživových stereotypech, změny zdravotního 

stavu nebo působení tělesné zátěže na lidský organizmus se projeví ze somatometrického 

hlediska hlavně změnami frakce, především úbytkem nebo nárůstem tukové a svalové frakce, 

resp. svalově-kosterní složky. Pravidelné sledování tělesného složení může být využito 

k monitorování efektivity pohybového zatížení, ke sledování vhodně či nevhodně zvolených 

tělesných cvičení při snaze o úpravu tělesné hmotnosti, ke stanovení úspěšnosti při změnách 

výživových stereotypů při úpravě optimální tělesné hmotnosti (PASTUCHA, 2014).  

 

 Změny některých tělesných komponent v souvislosti s věkem 2.3

2.3.1 Tělesný tuk 

Do cca 50 let věku se absolutní zastoupení tělesného tuku plynule zvyšuje. Po nástupu 

menopauzy však můžeme u žen sledovat nápadný nárůst hodnot přibližně do 75 let. 

V následujícím období se pak tempo nárůstu zpomaluje, v některých případech můžeme 

sledovat i mírný pokles hodnot. U žen je nárůst tukové hmoty v dospělosti přibližně 0,41 kg 

za rok. U predikce nárůstu tělesného tuku je však nutné brát v potaz celkovou životosprávu 

(výživa, pohybová aktivita ad.) (KYLE, 2001). 

2.3.2 Tukoprostá hmota 

Tukuprostá hmota je tvořena svalovou tkání, opěrnými a pojivovými tkáněmi a vnitřními 

orgány. Svalová tkáň je v těle zastoupena třemi základními typy: příčně pruhované, hladké a 

srdeční svalstvo. Nejmenší podíl kosterního svalstva mají novorozenci. S rostoucím věkem se 

podíl svalové tkáně zvyšuje. Největší nárůsty jsou pozorovány mezi 15. a 17. rokem u 

chlapců, u dívek kolem 13. roku. Po následné stabilizaci růstu v dospělosti dochází u mužů 

kolem 40. roku (u žen kolem 60. roku) k poklesu (RIEGEROVÁ, 2006). Po 70. roce můžeme 

v některých případech sledovat rozvoj sarkopenie, která vzniká v důsledku razantního poklesu 

kosterního svalstva (SCHUIT, 2006). U žen nalezneme nejvyšší hodnoty u věkové kategorie 

45 až 54 let. V dalších obdobích dochází k pozvolnému poklesu hodnot (KYLE, 2001). 
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2.3.3 Tělesná voda 

V lidském těle je celková tělesná voda (TBW) rozdělena na intracelulární tekutinu (ICW), 

která tvoří cca 2/3 z TBW a tekutinu extracelulární (ECW), která znamená cca 1/3 z TBW 

(ROKYTA, 2016). Zastoupení tělesné vody se v průběhu dospělosti i stáří neustále snižuje. 

Ve srovnání s mladšími jedinci mají senioři na každý kilogram tělesné hmotnosti asi o 20 ml 

méně extracelulární tekutiny (KALVACH, 2004). 

Můžeme také sledovat rozdíly v distribuci celkové tělesné vody. U žen tvoří TBW pouze 53 

% tělesné hmotnosti – intracelulární tekutina představuje 32 % a extracelulární tekutina 21 % 

tělesné hmotnosti. Nižší obsah vody je způsoben tukovou tkání, které je i u neobézních žen 

vyšší než u mužů (ROKYTA, 2016). 

 

 Metody měření tělesného složení 2.4

Pro měření tělesného složení se metody dělí na takzvané metody přímé, které umožňuje pouze 

pitva a o jejich přesnosti nelze pochybovat, a metody nepřímé, které naopak mohou být 

zatížené řadou chyb. Nepřímé metody lze ještě rozdělit na standardní laboratorní metody 

(např. DEXA) a metody terénní (např. antropometrie, bioimpedance). Vybrané laboratorní 

metody jsou současně metodami referenčními. Pro terénní praxi jsou náročné z hlediska 

technického vybavení, nároků na odbornost obsluhy, organizační možnosti (probandi se musí 

dostavit do laboratoře, u některých přístrojů vyšetření trvá delší dobu) a cenové relace 

přístrojové techniky (BUNC, 2001; PAŘÍZKOVÁ, 1998; PASTUCHA, 2014). 

Ke stanovení tělesného složení byla vypracována řada metod. Často používaným 

kvantitativním ukazatelem složení těla je index tělesné hmotnosti (body mass index – BMI). 

Dále se ke stanovení obezity využívá měření distribuce tukové tkáně v těle a jejího obsahu, 

které zahrnuje antropometrické metody (obvod pasu, poměr pas/boky a poměr pas/výška), 

měření tloušťky kožních řas kaliperem nebo metody bioelektrické impedance (BIA). Pro 

přesnější stanovení množství a distribuce tukové tkáně jsou používány další metody, jako 

například hydrodenzitometrie (vážení pod vodou), pletyzmografie, izotopová diluce, duální 

rentgenová absorpciometrie (DEXA), počítačová tomografie (CT) nebo nukleární magnetická 

rezonance (NMR). Tyto metody nacházejí uplatnění především ve výzkumu obezity 

(ROKYTA, 2015). 

  



11 

 

BMI (body mass index) 

Nejběžnějším kritériem klasifikace obezity je index tělesné hmotnosti (BMI – Body Mass 

Index), který je použitelný pro obě pohlaví i pro různý věk. BMI se počítá jako podíl tělesné 

hmotnosti v kilogramech a druhé mocniny tělesné výšky v metrech (POIRIER, 2006). 

Kaliperace 

V běžné praxi tělovýchovně – lékařské i klinické jsou ke zjištění množství tělesného tuku 

využívány metody antropomentrické, tzv. metoda „kaliperová“ odvozena od speciálního 

měřícího nástroje „kaliperu“, kterým se za konstantního tlaku měří tloušťka kožních řas na 

těle. Také měření kožních řas má několik doporučovaných postupů. Nejčastěji používanou 

metodou je měření kožních řas na deseti místech na těle (VILIKUS, 2004). 

Tab 1. Anatomická lokalizace řas měřených metodou podle Pařízkové  

 řasa lokalizace 

1 tvář horizontálně ve výši poloviny tragu pod spánkem 

2 krk vertikální řasa pod jazylkou 

3 hrudník I šikmá řasa ve výši přední axilární řasy 

4 hrudník II šikmá řasa ve výši 10. žebra ve střední axilární čáře 

5 břicho 
šikmá řasa v polovině vzdálenosti mezi spina iliaca superior 

anteroir a pupíkem 

6 suprailická šikmá řasa nad crista iliaca ve střední axilární čáře 

7 triceps vertikální řasa uprostřed paže nad tricepsem 

8 subskapulární šikmá řasa pod dolním úhlem lopatky 

9 vertikální řasa nad patellou vertikální řasa nad patellou 

10 lýtko vertikální řasa pod podkolenní jamkou 

(HAINER, 2004) 

 

Obr 1. Body pro měření kožních řas kaliperem (VILIKUS, 2004) 
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2.4.1 Bioimpedance 

Nejčastěji používanou metodou je v současnosti bioelektrická impedance (BIA). BIA je 

metodou neinvazivní, relativně levnou, terénní a bezpečnou a v poslední době rozšířenou po 

celém světě. Metoda stanoví obsah tuku v těle výpočtem po změření odporu těla (rezistence). 

Odpor těla se mění podle obsahu tuku a vody. Svalová tkáň je výrazně více hydratovaná než 

tuk a této vlastnosti se využívá při výpočtu obsahu tuku. Tukoprostá hmota, obsahující 

vysoký podíl vody a elektrolytů, je tedy dobrým vodičem, zatímco tuková tkáň se chová jako 

izolátor. Aplikace konstantního střídavého proudu nízké intenzity vyvolává impedanci vůči 

šíření proudu, závislou na frekvenci, délce vodiče, jeho konfiguraci a průřezu. Hodnota 

odporu tkáně, tzv. bioelektrická impedance je nepřímo úměrná objemu tkáně, kterou 

elektrický proud prochází. Výpočet procenta tuku vychází ze změřené resistence, změřené 

nebo zadané váhy (dle typu přístroje), zadané výšky a pohlaví. Některé přístroje mají zadány i 

rovnice pro měření obsahu tukové tkáně i u dětí (MÜLLEROVÁ, 2009; THOMAS, 1992). 

Přístroje používané při měření bioelektrické impedance se liší podle umístění elektrod na těle. 

Původně byly používány přístroje se čtyřmi elektrodami, dvěma elektrodami umístěných na 

horní končetině v oblasti zápěstí a nad ním a dvěma elektrodami na stejnostranné dolní 

končetině nad hlezenním kloubem (např. Bodystat). Jednodušší pro pacienta a pro personál, 

který přístroj obsluhuje, je umístění elektrod na nášlapných ploškách váhy a/nebo dvou 

madlech. Elektrody na končetinách mohou být rozdělení na dvě části. Přesnější výsledky než 

přístroje s nedělenými nášlapnými ploškami váhy udávají přístroje s bipedální (nebo současně 

bipedální a bimanuální) lokalizací elektrod (např. InBody, Tanita, Omron ad.), 

(MÜLLEROVÁ, 2009). 

 

InBody 720 

InBody 720 měří, vypočítává: Intracelulární tekutinu (ICW), extracelulární tekutinu (ECW), 

celkovou tělesnou vodu (TBW), bílkoviny a minerály, tělesný tuk v kg i % (BFM), beztuková 

hmota (Fat Free Mass) a kosterní svalovou hmotu, tělesnou hmotnost, ideální tělesnou sílu, 

otok (edema), viscerální tukovou oblast, nerovnováhu horní i dolní části těla, diagnózu a 

stupeň obezity, tělesnou rovnováhu a sílu, zdravotní diagnostiku, BMI a WHR, obsah 

minerálních látek v kostech, skóre zdatnosti, bazální metabolismus (www.inbody.cz/dokumen

ty/results-sheet-interpretation-and-application.pdf). 
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Tanita 

Přístroj Tanita měří: procento tělesného tuku, procento celkové tělesné vody, hodnota 

útrobního viscerálního tuku, bazální metabolická spotřeba (BMR), denní příjem kalorii (DCI), 

metabolický věk, svalová hmota, kostní hmota, kvalita svalů, skóre svalů (www.tanita.eu). 

Bodystat 

Přístroj vypočítává: procento tělesného tuku a hmotnost tuku, procento aktivní tělesné hmoty 

a hmotnost aktivní tělesné hmoty, procento celkové vody v těle a hmotnost celkové tělesné 

vody, rozsahy normohodnot pro každou z výše uvedených kategorií, včetně ideální tělesné 

hmotnosti na základě skutečné analýzy složení těla subjektu, hmotnost bezvodé aktivní 

tělesné hmoty (ATH), hodnota bazálního metabolismu (BMR), BMR/hmotnost těla, průměrná 

denní kalorická potřeba, Body Mass Index, plus normální rozsah, poměr pas/boky (WHR) 

(www.bodystat.cz). 

 

2.4.2 DEXA 

DEXA vychází z odlišné absorpce rtg záření o dvou odlišných energiích různými tkáněmi. 

Výsledkem je stanovení obsahu tukové hmoty, beztukové tělesné tkáně a kostní denzity. 

DEXA rovněž umožňuje stanovit rozložení tukové tkáně softwarovým programem 

hodnotícím obsah tuku v oblasti břicha a v oblasti boků (MÜLLEROVÁ, 2009). DEXA je 

považována za referenční metodu v klinickém výzkumu neinvazivním hodnocení tělesného 

složení (ANDREOLI, 2009). 

 

  

http://www.tanita.eu/
http://www.bodystat.cz/
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 Mastné kyseliny 2.5

2.5.1 Omega-3 polynenasycené mastné kyseliny 

Omega-3 mastné kyseliny patří mezi polynenasycené mastné kyseliny s velmi dlouhým 

řetězcem. Základní (a esenciální) omega-3 mastnou kyselinou je kyselina alfa-linolenová 

(ALA), která se vyskytuje v potravinách rostlinného původu (vlašské ořechy, sója, řepka a 

jejich oleje). ALA je prekurzorem dalších omega-3 mastných kyselin s ještě delším řetězcem 

– kyseliny eikosapentaenové (EPA) a dokosahexaenové (DHA), na něž je bohaté zejména 

rybí maso resp. rybí tuk (losos, makrela, pstruh). Odhaduje se, že EPA a DHA jsou v rybím 

oleji zastoupeny v poměru 2:3. Vzhledem k tomu, že méně než 5 % ALA je v organizmu 

přeměněno na EPA a DHA, je příjem posledních dvou jmenovaných v potravě rovněž velmi 

důležitý. Základně tedy můžeme rozlišit omega-3 mastné kyseliny na rostlinné (ALA) a rybí 

(EPA a DHA), (MOUREK, 2009). 

Omega-3 polynenasycené mastné kyseliny jsou v současné době uznávány jako potencionálně 

pozitivní pro optimální funkci kardiovaskulárního systému u dospělých (cca od 16-17 let). 

Kvůli zvyšujícímu se riziku zhoršujícího se zdraví kardiovaskulárního systému a mozku s 

věkem, je důležité zjistit, zda je zdravé stárnutí spojeno se změnami v plasmě mastných 

kyselin, v obsahu kyselin nebo reakce na její doplnění (WHELAN, 2008). 

Příjem z n-3 PUFA je také spojena s potenciálními přínosy v dalších chorobách spojených 

s věkem, včetně revmatoidní artritidy, deprese a makulární degenerace (CAPRARI, 1999; 

SANDS, 2005). Polynenasycené mastné kyseliny mají antiaterogenní, antitrombotický a 

antiarytmický efekt a dále snižují hladinu triglyceridů a non HDL cholesterolu. 

Antiaterogenní efekt je možno vysvětlit redukcí zánětlivých cytokinů a růstových faktorů a 

dále pozitivním ovlivněním vazodilatace cév. Omega-3 PUFA mírně zvyšují hladinu LDL 

cholesterolu a snižují krevní tlak (KRAML, 2008). 

Výsledky studií provedených u pacientů s rakovinou, u lidí s revmatoidní artritidou a u lidí s 

tréninkem na odolnost naznačují, že n – 3 PUFA odvozené z rybího oleje mohou stimulovat 

růst svalů a zvyšovat sílu (MURPHY, 2011; RODACKI, 2012) 

2.5.2 Doporučené příjmy omega-3 mastných kyselin u seniorů 

Mezinárodně je dnes doporučován příjem 1g EPA i DHA na den jako doplněk vhodný 

k prevenci fatálních i nefatálních kardio a cerebrovaskulárních onemocnění (DE BACKER, 

2003). 
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 Pohybová aktivita seniorů 2.6

Stárnutí je spojeno se změnami tělesného složení a snížením metabolické rychlosti, což může 

vést ke zvýšení tělesné hmotnosti u starších osob, ale také ke snížení fyzické aktivity (CHAU, 

2008). V důsledku toho fyzická aktivita klesá s věkem a je nejnižší mezi staršími 80 let 

(MCGUIRE, 2006). Několik Meta analýz ukázalo, že programy fyzické aktivity jsou účinné 

pro úbytek hmotnosti u dospělých s nadváhou nebo obezitou, zvláště když jsou kombinovány 

s dietou (GOURLAN, 2011; SHAW, 2006). Méně studií se však zabývalo dopadem fyzické 

aktivity na váhu u starších osob (DEFAY, 2001; MUMMERY, 2007; SUNDQUIST, 2004). 

Každý senior potřebuje přiměřený stupeň TZ z několika důvodů: 

 umožňuje zvládání každodenní pohybové zátěže bez obtíží a únavy, 

 vytváří energetickou rezervu pro příjemné pohybově náročnější občasné aktivity a 

zvyšuje odolnost vůči tělesné námaze, což je potřebné v kalamitních situacích, sem patří i 

některé zdravotnické zásahy, 

 přispívá ke zvyšování svalové síly, s níž roste osobní bezpečnost a klesá riziko pádů, 

 snižuje rizika různých onemocnění, 

 zvyšuje možnosti společenského uplatnění a udržuje psychickou rovnováhu. 

(MÁČEK, 2011) 

 

2.6.1 Zatěžování staršího organismu 

Seniorské cvičební programy v základu potřebují aerobní cvičení, která podporují fyzickou 

výdrž, imunitní systém a srdeční výkon (LEE, 2013). 

Při sestavování cvičebního programu pro seniory je nutné, má-li být účinek pohybu příznivý a 

zřetelný, respektovat věková specifika stárnoucího organismu, zdravotní stav, faktory 

motivace, dosaženou úroveň pohybových dovedností i zdatnost účastníků. Pohyb by měl 

navozovat uvolnění, psychickou pohodu a zároveň radost a spontánní prožitek (ŠTILEC, 

2004). 
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 CÍLE A ÚKOLY PRÁCE, HYPOTÉZY 3

 Cíl 3.1

Cílem práce je zjistit, jaký má vliv kombinovaná aerobní a dynamická silová aktivita a 

současná suplementace omega-3 mastnými kyselinami na tělesnou kompozici a vybrané 

funkční ukazatele u žen seniorského věku nad 65 let. 

Práce byla realizována v rámci projektu EXODYA, který si kladl za cíl poskytnout důkaz o 

pozitivních účincích pohybových aktivit na metabolický stav u seniorek se sedavým životním 

stylem. Kromě toho projekt zkoumal příznivý potenciál kombinace začlenění pohybových 

aktivit při současném podávání omega-3 polynenasycených mastných kyselin. Tvůrci 

projektu EXODYA si kladli za cíl přinést důkazy o možnostech vedoucích ke zmírnění 

metabolických poruch souvisejících s věkem spojených a s dysfunkcí tukové tkáně u starších 

žen. Zdůvodnění pro použití pohybové aktivity a suplementace omega-3 polynenasycených 

mastných kyselin na zmírnění metabolických poruch souvisejících s věkem vycházelo z 

vyhodnocení účinků navrhovaných intervencí na dysfunkci tukové tkáně a metabolické 

změny např. lipogenní kapacity, re-esterifikace a lipolýzy v tukové tkáni. 

 

 Úkoly 3.2

 Nábor a fenotypizace dobrovolníků a jejich randomizovaný výběr pro 4 měsíční 

intervenci. 

 Provést klinické vyšetření (včetně metabolického stavu těla, kardiopulmonální a kondiční 

síly) u trénovaných (aktivních) a netrénovaných (pasivních) subjektů (srovnávací 

průřezová studie). 

 Provádět po dobu 4 měsíců pohybovou intervenci a pohybovou intervenci společně se 

suplementací omega-3 polynenasycených mastných kyselin ve skupinách pasivních 

subjektů a sledovat změny výše uvedených klinických charakteristik. 

 Porovnat efekt intervence (pohybový program + Omega-3) na vybraných funkčních 

ukazatelích tělesné kompozice. 
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 Hypotézy 3.3

Vlivem intervence dojde ke statisticky významnému zvýšení aktivní tělesné hmoty. 

V porovnání se skupinou placebo dojde k významnějšímu zvýšení aktivní tělesné hmoty při 

suplementaci omega-3 nenasycených mastných kyselin. 

Vlivem intervence dojde ke statisticky významnému snížení tukové hmoty. 

V porovnání se skupinou placebo dojde k významnějšímu snížení tukové hmoty při 

suplementaci omega-3 nenasycených mastných kyselin. 

Vlivem intervence dojde ke statisticky významnému snížení celkové plochy viscerálního tuku 

měřeného bioimpedační metodou. 

V porovnání se skupinou placebo dojde k významnějšímu snížení celkové plochy viscerálního 

tuku měřeného bioimpedační metodou při suplementaci omega-3 nenasycených mastných 

kyselin. 

Vlivem intervence dojde ke statisticky významnému zlepšení distribuce tělesné vody. 

V porovnání se skupinou placebo dojde k významnějšímu zlepšení distribuce tělesné vody při 

suplementaci omega-3 nenasycených mastných kyselin. 
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 METODIKA PRÁCE 4

 Zkoumaný soubor 4.1

Do studie bylo ve dvou vlnách zahrnuto celkem 51 neaktivních žen ve věku 65-80 let; BMI v 

rozmezí 25 až 30 kg/m
2
. Neaktivní znamená, že nevykonávaly pravidelnou pohybovou 

aktivitu. Tyto ženy byly náhodně rozděleny do dvou intervenčních skupin. První skupina 

absolvovala cvičební program trvající 4 měsíce, druhá skupina absolvovala totožný cvičební 

program a zároveň suplementovala omega-3 nenasycené mastné kyseliny. 

 

4.1.1 Kritéria pro vyřazení ze studie 

Diagnostikování rakoviny, DM, jaterní a renální onemocnění, neléčená hyper- nebo 

hypotyreóza, dlouhodobé užívání protizánětlivých léků (steroidní i nesteroidní anti-revmatika, 

analgetika ovlivňující cyclooxygenázu (max. 100 mg anopyrinu denně), steroidy a 

omega 3 doplňky stravy. 

Pacienti užívající léky na snížení hladiny cholesterolu a krevního tlaku (což představuje 70-

90% starší populace) budou zahrnuty do studie s cílem zajistit použitelnost výsledků do běžné 

populace seniorů. 

 

 Souhlas etické komise 4.2

Studie se uskutečnila se souhlasem etické komise 3. Lékařské fakulty UK. Všechny subjekty 

podepsaly informovaného souhlasu. 
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 Intervence 4.3

4.3.1 Intervenční skupina 1 (cvičební program) 

V intervenční skupině 1 byly subjekty zařazeni do cvičebního programu, který se skládal z 

kombinovaného aerobního a silového tréninku 3x týdně po dobu 4 měsíců, a který byl pod 

dohledem fyzioterapeuta se zkušenostmi se cvičením seniorů. 

Kombinace těchto dvou typů tréninku vede ke zlepšení neuromuskulární a kardiovaskulární. 

Silový trénink byl prováděn ve střední intenzitě (13-14) Borgovy škály (BORG, 1998)  po 

dobu cca 60 minut a skládal se z 10 minut zahřátí a následného 40 minutového kruhového 

tréninku a zakončen byl relaxačními a protahovacími cvičeními v délce cca 10 min. Počet 

opakování byl 2-3 sady cvičení o 8-10 cvicích v délce 45-60 sekund s intervalem odpočinku 

mezi jednotlivými cvičeními 20 sekund. Základem cvičení byl trénink funkční síly s využitím 

jejich váhy, doplněný o použití pomůcek jako bosu, gymballů, therabandů, overballů, stepů a 

TRX. Součástí byl i trénink rovnováhy. 

Vytrvalostní (aerobní) trénink se pohyboval na středně vysoké intenzitě (tj., 60 až 85% TF 

max, určené na základě počátečního zátěžového testu) ve formě souvislého a intervalového 

tréninku skládajícího se z cca 10 minut pomalejšího tempa, 40 minut ve středně vysoké 

intenzitě a dalších 10 minut v pomalejším uklidňujícím tempu. Zároveň bylo zařazeno i 

několik (4-6) kratších úseků (1-2 min) na úrovni vyšší intenzity. TF byla kontrolována 

pomocí sporttesteru (InSPORTline Diverz, Seven Sport), ale i palpační metodou. Subjekty 

byly dále důkladně poučeni o efektivní domácí bázi cvičení a upozorněni na nutnost cvičení 

v 5 dnech v týdnu. Subjekty byly seznámeni se cvičením během vzdělávacího pobytu (1 

týden) na začátku zásahu. Nebyl žádný zásah do dietního režimu a subjekty byly poučeni, aby 

prováděly jejich obvyklé stravovací návyky. 

4.3.2 Intervenční skupina 2 (cvičební program + Omega-3) 

V intervenční skupině 2 byly subjekty zapsány do stejného cvičebního programu a kromě 

toho užívaly 5 kapslí doplňku CALANUS denně. Dávka Omega-3 v kapslích Calanus byla 

125 mg kyseliny eikosapentaenové (EPA) a 105 mg kyseliny dokosahexaenové (DHA) za 

den. Subjekty byly poučeni, aby doplněk Omega-3 užívali po větším jídle s obsahem lipidů, 

aby zajistily jejich účinné absorpce (a také, aby se zabránilo oxidaci Omega-3 jako zdroje 

energie). 
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 Vyšetření 4.4

Vyšetření se provádělo před a po intervenci. Konkrétně pak ve třech vyšetřovacích dnech a při 

vzdělávacím pobytu. 

A. Klinické vyšetření, rutinní fyzikální vyšetření, antropometrie, bioimpedanční vyšetření, 

fitness testování – FTVS a Institut sportovního lékařství 

B. Krevní odběry vzorků, AT biopsie – 3. lékařská fakulta 

C. Složení těla (DEXA) – endokrinologický ústav 

D. Bioimpendace – přístroj InBody 720 (FTVS), Tanita a Bodystat (3. LF) 

Vyhodnocení stravy subjektů bylo provedeno pomocí tří denního dietního záznamu. 

Vyhodnocení běžné fyzické aktivity subjektů jsme zjistili pomocí IPAQ (International 

Physical Activity Questionaire), který byl potvrzen i pro starší subjekty (FLACHS, 2011) a 

fyzický výkon testováním. Příjem omega-3 doplňků byl sledován lipidomickou analýzou 

mastných kyselin a obsah EPA + DHA v plazmě (tj. Omega-3 index). 
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 Sběr dat 4.5

 

 

  

2019 

Dokončení analýzy vzorků, vyhodnocení a publikace výsledků 

2018 

Druhé kolo intervenční studie totožné jako první kolo; druhé měření intervenční 
skupiny 

2017 

První kolo intervenční studie; druhé měření intervenční skupiny; druhý nábor pro 
intervenční studii; úvodní měření před intervencí 

2016 

Nábor subjektů pro první kolo intervenční studie; vyšetřování prvních subjektů a 
úvodní měření před intervencí 
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 Informace o žadateli a zařízení 4.6

Tento projekt probíhal v rámci grantu EXODYA od Agentury pro zdravotnický výzkum ČR 

ve spolupráci mezi 3. lékařskou fakultou, Fakultou tělesné výchovy a sportu Univerzity 

Karlovy, Institutem sportovního lékařství, Fakultní nemocnicí Královské 

Vinohrady a Endokrinologickým ústavem. 

 

4.6.1 Fakulta tělesné výchovy a sportu a Institut sportovního lékařství 

Do týmu byl zapojen MUDr. Milan Matouš, MD, lékař sportovní medicíny z Institutu 

sportovního lékařství s dlouhým zkušenosti ve funkčním testováním, cvičením a fyzioterapií; 

odborníci z Fakulty tělesné výchovy a sportu: PhDr. Klára Daďová, PhD, a PhDr. Miroslav 

Petr, PhD., dlouholetí odborníci v zátěžovém testování, navrhování a předepisování 

cvičebních programů ve stáří. Studenti Fakulty tělesné výchovy a sportu Univerzity Karlovy 

budou rovněž zapojeni do vedení vzdělávacích programů a náboru subjektů. 

Kromě toho byla do projektu zapojena nezdravotní organizace "Senior Fitness" (skládající se 

z 1000 členů). "Senior Fitness" se věnuje zásahům do fyzické aktivity seniorů a organizuje 

různé fyzické pohybové aktivity pro lidi ve středním věku a starší lidi. 

Tým z FTVS zajistil propojení tohoto projektu s "Senior Fitness" a jiných organizací pro 

seniory a byl odpovědný za nábor trénovaných a neaktivních seniorek (nad 65 let) ke studiu. 

Dále hrál hlavní roli v náboru subjektů, prováděl počáteční a konečné funkční vyšetření 

subjektů, včetně spiroergometrie s monitorováním srdečního výdeje, testování výkonu svalů a 

polní testování funkčnosti. Realizoval cvičební program, vzdělávací sezení včetně 

počátečního vzdělání při týdenním pobytu seniorů s důkladným poučením o výkonu a 

cvičeních. 

 

 Financování 4.7

Celá práce byla financována v rámci projektu EXODYA (Agentura pro zdravotnický výzkum 

ČR). 
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 Analýza dat 4.8

Byly vypočítány základní deskriptivní údaje průměr a směrodatná odchylka pro každou 

proměnnou. Vzhledem k velikosti jednotlivých skupin byly pro testování hypotéz použity 

neparametrické metody, které jsou sice méně senzitivní vzhledem k riziku chyby 1. typu, ale 

jsou doporučovány pro malé studijní vzorky v rámci biomedicínského (SULLIVAN, 2016; 

YAN, 2017). 

Pro porovnání rozdílů u jednotlivých proměnných mezi jednotlivými skupinami byl použit 

neparametrický Mann-Whitney U test. V rámci porovnání rozdílů uvnitř jednotlivých byl 

použit neparametrický Wilcoxonův test pro opakovaná měření. Věcná významnost, byla 

počítána s použitím Mann-Whitney U testu jako r= Z/√N, Z bod je odhadován pomocí testové 

statistiky Mann-Whitney U, a N je velikost celkového výběrového vzorku. Věcná významnost 

tohoto testu může nabývat hodnot abs(r) 0,1 = malá významnost, 0,3 = střední významnost a 

0,5 = vysoká významnost, záporné znaménko znamená, že efekt cvičení byl vyšší ve skupině 

s placebem. Pro každou proměnnou zvláště byly vytvořeny přehledné grafy v programu MS 

Excel. Všechny statistické výpočty byly realizovány pomocí statistického programu IBM 

SPSS Statistics 22. 
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 VÝSLEDKOVÁ ČÁST 5

 Statistika souboru 5.1

Do skupiny Calanus (Omega-3) byly zahrnuty ženy v průměrném věku 71,0 ± 4,1 let, vysoké 

1,62 ± 0,1 m, jejichž hmotnost byla 73,5 ± 10,0 kg a s velmi mírnou nadváhou dle BMI 27,6 ± 

4,0 kg/m
2
. Nelišily se v žádné z těchto proměnných s ženami zařazenými do kontrolní 

skupiny. Základní deskriptivní údaje jsou uvedeny v Tabulce 3. 

Tab 2. Popisná statistika souboru 

  Calanus Placebo   

  n = 27 n = 24 p-hodnota 

Věk 71,0 (4,1) 70,4 (3,9) 0,879 

Výška (m) 1,62 (0,1) 1,63 (0,1) 0.943 

Hmotnost (kg) 73,5 (10,0) 72,6 (12,9) 0.575 

BMI (kg/m2) 27,6 (4,0) 26,8 (3,4) 0.735 

Poznámka: hodnoty jsou uvedeny jako průměr (směrodatná 

odchylka); Mann-Whitney U test byl použit pro testování hypotéz. 

 

V Grafu 1 je dobře zobrazena skutečnost, že se probandky nelišily v žádné proměnné. 

 

Graf 1. Grafické znázornění základních deskriptivních údajů 
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 Tělesné složení – INBODY 5.2

Průměrné vstupní a výstupní hodnoty a změny ve vybraných ukazatelích tělesné kompozice 

měřené pomocí INBODY ukazují, že cvičení mělo statisticky významný pozitivní vliv na 

celkovou hmotnost, viscerální tuk a hodnotu BMI u obou skupin. Na rozdíl od skupiny 

Calanus došlo ke statisticky významnému zlepšení v kontrolní skupině rovněž u bílkovin a 

celkové svalové hmoty.  Aditivní pozitivní vliv  suplementace Calanem nebyl prokázán u 

žádné proměnné. Přičemž jistou pozitivní tendenci v porovnání s placebem lze vidět pouze u 

viscerálního tuku (r = 0,13), nicméně rozdíl nebyl statisticky významný. Naproti tomu 

nejvyšší efekt mělo samotné cvičení bez přídavné suplementace Calanem na BMI, kde r = -

0,20, rovněž zde však nebyl výsledek statisticky významný. V Tabulce 4 jsou uvedeny 

výsledky intervence měřené pomocí INBODY. 
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Tab 3. Výchozí hodnoty, hodnoty po intervenci a průměrné změny ve vybraných proměnných měřených pomocí INBODY 

INBODY 

 
 

Hodnoty Změny v hodnotách   

 

Calanus Placebo Calanus Placebo 

 

 

(n = 27) (n = 24) (n = 27) (n = 24) r 

Parametry před po před po Po-před Po-před   

Hmotnost (kg) 73,5 (10,0) 72,5 (10,4)
a
 72,6 (12,9) 71,2 (12,6)

a
 -1,0 (1,9) -1,4 (1,7) -0,15 

ICW (l) 20,3 (1,7) 20,4 (1,8) 20,9 (2,8) 21,1 (3,0)
a
 0,2 (0,5) 0,2 (0,5) 0,1 

ECW (l) 13,0 (1,2) 13,1 (1,3) 13,3 (1,9) 13,4 (2,0) 0,1 (0,4) 0,1 (0,4) 0,03 

Bílkoviny (kg) 8,8 (0,7) 8,8 (0,8) 9,0 (1,2) 9,1 (1,3)
a
 0,1 (0,2) 0,1 (0,2) 0,08 

Minerály (kg) 3,3 (0,3) 3,3 (0,3) 3,3 (0,5) 3,4 (0,5) 0,0 (0,1) 0,0 (0,1) 0,02 

SMM (kg) 24,5 (2,2) 24,7 (2,4) 25,2 (3,6) 25,5 (3,8)
a
 0,2 (0,6) 0,3 (0,6) -0,08 

VFA (cm
2
) 118,9 (40,4) 104,9 (38,4)

a
 107,2 (38,7) 97,5 (38,7)

a
 -14,0 (17,9) -9,7 (12,3) 0,13 

BMI (kg/m
2
) 27,6 (4,0) 27,3 (4,2)

a
 26,8 (3,4) 26,3 (3,2)

a
 -0,3 (0,7) -1,6 (5,2) -0,2 

Poznámka: hodnoty jsou uvedeny jako průměr a směrodatná odchylka, 
a
Wilcoxon Signed Rank test pro vnitroskupinové rozdíly (p<0.05), 

b
Mann–Whitney 

U test pro meziskupinové rozdíly (p<0.05). 
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Grafické znázornění výchozích a po-intervenčních hodnot u vybraných proměnných je 

znázorněno na následujících grafech. 

 

5.2.1 Hmotnost 

Na grafu 2 je patrné mírné zlepšení průměrných hodnot v obou skupinách, nicméně 95% interval 

spolehlivosti ukazuje, že toto zlepšení nelze generalizovat, protože předpokládané průměry se z 

devadesáti pěti procentní jistotou pohybují v tomto intervalu v celkové populaci žen odpovídající 

našemu výběrovému vzorku. 

 

 

Graf 2. Hmotnost před a po intervenci 
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5.2.2 Intracelulární tekutina 

Na grafu 3 je vidět, že se u obou skupin mírně zvýšil podíl intracelulární tekutiny. Statisticky 

významné je však pouze zvýšení u skupiny placebo. 

 

Graf 3. ICW před a po intervenci 

 

5.2.3 Extracelulární tekutina 

Mírného zvýšení bylo dosaženo u obou skupin i v případě extracelulární tekutiny. Výsledky 

nejsou statisticky významné. 

 

Graf 4. ECW před a po intervenci 
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5.2.4 Bílkoviny 

Skupina s placebem se statisticky významně zlepšila po intervenci. U skupiny Calanus nedošlo 

k žádné změně. 

 

Graf 5. Bílkoviny před a po intervenci 

 

5.2.5 Minerály 

Téměř beze změny a bez statistické významnosti zůstalo porovnání minerálů před a po 

intervenci. 

 

Graf 6. Minerály před a po intervenci 
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5.2.6 Kosterní svalová hmota 

O obou skupin je na grafu vidět zvýšení podílu kosterní svalové hmoty. Neukázalo se však, že by 

u skupiny Calanus bylo toto zvýšení vyšší než u placebo skupiny. Signifikantní je výsledek u 

skupiny placebo. 

 

Graf 7. SMM před a po intervenci 

5.2.7 Viscerální tuk 

Dalším důležitým parametrem je viscerální tuk. Ten nám v průměru poklesl u obou skupin. 

Výrazněji dokonce u skupiny s Calanem. Průměrný pokles u skupiny Calanus byl o 14 cm², 

kdežto u skupiny placebo „pouze“ o 9,7 cm². U obou skupiny se prokázala statistická významnost 

tohoto snížení viscerálního tuku na hladině p<0,05. 

 

Graf 8. VFA před a po intervenci 
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5.2.8 Body mass index 

Jak je patrné na grafu 9, tak s poklesem hmotnosti u obou skupin nám samozřejmě klesl i body 

mass index. A tento pokles je na hladině statistické významnosti. 

 

Graf 9. BMI před a po intervenci 

 

 Obsah tuku v těle 5.3

Obsah tuku v těle jsme měřili a hodnotili pomocí bioimpedačních metod (InBody, Tanita a 

Bodystat), dále DEXOu a také kaliperační metodou (měření 10 kožních řas podle Pařízkové 

(1998)). 

 

Tab 4. Obsah tuku v těle podle různých metod 

Tuk (kg) 

   Hodnoty Změny v hodnotách   

 

Calanus Placebo Calanus Placebo 

 

 

(n = 27) (n = 24) (n = 27) (n = 24) r 

  před po před po Po-před Po-před   

INBODY 27,6 (8,3) 26,3 (8,4)
a
 26,1 (8,4) 24,3 (8,0)

a
 -1,3 (1,6) -1,8 (1,8) -0.13 

TANITA 27,0 (7,7) 26,3 (7,2) 26,3 (8,5) 25,1 (8,0)
a
 -0,7 (2,2) -1,3 (2,0) -0.16 

BODYSTAT 26,8 (7,8) 24,7 (7,9)
a
 22,4 (8,2) 21,0 (7,5)

ab
 -2,1 (4,4) -1,4 (2,2) 0.01 

DEXA 29,2 (7,5) 28,2 (7,7)
a
 27,6 (8,3) 26,2 (7,8)

a
 -1,0 (1,3) -1,4 (1,4) -0,16 

Kaliperace 17,5 (6,5) 15,6 (6,5)
a
 17,6 (6,0) 14,9 (5,5)

a
 -1,9 (2,3) -2,7 (1,8) -0,12 

Poznámka: hodnoty jsou uvedeny jako průměr a směrodatná odchylka, aWicoxon Signed Rank test pro vnitroskupinové rozdíly 

(p<0.05), bMann–Whitney U test pro meziskupinové rozdíly (p<0.05),  
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5.3.1 InBody 

Podle údajů z InBody došlo k většímu snížení tukové hmoty u skupiny placebo (o 1,8 kg). 

Nicméně i ve skupině Calanus je snížení patrné (o 1,3 kg). U obou skupin také mluvíme o 

statistické významnosti. 

 

Graf 10. Tuk v těle měřen na InBody 

5.3.2 Tanita 

Na Tanitě jsou rozdíly o něco menší než na InBody. Snížení tuku ve skupině Calanus je 

v průměru o 0,7 kg a u skupiny placebo o 1,3 kg. I zde je však větší rozdíl u skupiny placebo. 

Signifikantní je výsledek u skupiny bez suplementace (placebo). 

 

Graf 11. Tuk v těle měřen na Tanitě 
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5.3.3 Bodystat 

Poněkud více se liší výsledky z Bodystatu. Zde došlo k většímu úbytku tuku u skupiny Calanus a 

to o průměrně 2,1 kg oproti skupině placebo, kde tento úbytek činil v průměru pouze 1,4 kg. A 

zároveň se jedná o statisticky významný výsledek na hladině p<0,05. 

 

Graf 12. Tuk v těle měřen na Bodystatu 
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5.3.4 DEXA 

Zajímavé jsou samozřejmě také výsledky obsahu tuku v těle podle metody DEXA, která je podle 

Andreoliho (2009) považovaná za referenční metodu měření. 

Na výsledcích v tomto grafu můžeme vidět, že pokles tukové tkáně nastal u obou skupin. U 

skupiny Calanus činil tento pokles v průměru 1,0 kg. U skupiny placebo se tuková tkáň průměrně 

snížila o 1,4 kg. 

U tukové tkáně měřené pomocí metody DEXA splňuje p<0,05 a tudíž je výsledek statisticky 

významný. 

 

Graf 13. Tuk v těle měřen Dexou 
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5.3.5 Kaliperace (10 kožních řas) 

Největší snížení podílu tuku nastalo při měření tzv. kaliperací, tedy měření tloušťky kožních řas 

pomocí kaliperu. Skupina Calanus svůj podíl tukové tkáně snížila v průměru o 1,9 kg a skupina 

placebo dokonce o 2,7 kg. I zde mluvíme o statistické významnosti. 

 

Graf 14. Tuk v těle měřen kaliperací 

 

 Obsah tukoprosté hmoty v těle 5.4

Stejně jako tukovou tkáň, tak i hodnoty tukoprosté hmoty jsme porovnávali podle několika 

metod. Opět jsme použili bioimpedanční metody InBody, Tanita a Bodystat a laboratorní metodu 

Dexu. 

 

Tab 5. Obsah tukoprosté hmoty v těle podle různých metod 

Tukuprostá hmota (kg) 

   Hodnoty Změny v hodnotách   

 

Calanus Placebo Calanus Placebo 

 

 

(n = 27) (n = 24) (n = 27) (n = 24) r 

  před po před po Po-před Po-před   

INBODY 45,8 (8,2) 46,1 (8,5) 46,5 (6,3) 46,9 (6,6) 0,3 (2,4) 0,4 (1,1) -0,01 

TANITA 44,5 (3,1) 44,7 (4,2) 45,3 (5,2) 45,4 (5,6) 0,2 (2,0) 0,2 (1,1) 0,05 

BODYSTAT 45,6 (5,7) 46,2 (5,8) 49,2 (8,0)
b
 49,4 (8,3) 0,6 (1,6) 0,1 (1,9) 0.13 

DEXA 40,9 (8,9) 43,0 (3,3)
a
 44,3 (6,1) 44,6 (5,8) 2,1 (8,3) 3,4 (1,1) -0,09 

Poznámka: hodnoty jsou uvedeny jako průměr a směrodatná odchylka, aWicoxon Signed Rank test pro vnitroskupinové rozdíly 

(p<0.05), bMann–Whitney U test pro meziskupinové rozdíly (p<0.05),  
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5.4.1 InBody 

Na grafu je patrný mírný vzrůst tukoprosté hmoty u obou skupin. Nepatrně vyšší u skupiny 

placeba, avšak statisticky nevýznamný. 

 

Graf 15. Tukoprostá hmota v těle měřena na InBody 

 

5.4.2 Tanita 

Mírné zvýšení tukoprosté hmoty je vidět i u měření Tanitou. Zde je změna u obou skupin 0,2 kg. 

Nicméně změna není signifikantní. 

 

Graf 16. Tukoprostá hmota v těle měřena na Tanitě 
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5.4.3 Bodystat 

Na Bodystatu je větší vzrůst u skupiny Calanus (o 0,6 kg) u skupiny placebo jen 0,1 kg. Nicméně 

výchozí hodnoty byly u skupiny Calanus statisticky významně nižší v porovnání s placebem 

p<0,05. 

 

Graf 17. Tukoprostá hmota v těle měřena na Bodystatu 

5.4.4 Dexa 

Největší změny můžeme vidět u měření Dexou. Podíl tukoprosté hmoty vzrostl u skupiny 

Calanus o 2,1 kg. U placebo skupiny pak činil nárůst 3,4, kg. 

Hodnoty tukoprosté hmoty u Dexy jsou též statisticky významné. 

 

Graf 18. Tukoprostá hmota v těle měřena Dexou 
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 DISKUSE 6

Biologický proces stárnutí bohužel nelze zastavit žádnými známými prostředky. Existuje však 

řada důkazů, že pravidelná fyzická aktivita může podpořit kvalitu života a zabránit nebo odložit 

běžné nemoci běžného současného životního stylu. Díky tomu tak zvýšit kvalitu života. Účinky 

pravidelného cvičení nebo dlouhodobých cvičebních programů na nástup komplikací 

souvisejících s věkem byly již dlouhodobě a obsáhle studovány a ukázaly, že mají pozitivní vliv 

na zvýšení svalové síly a kardiorespirační zdatnosti (LEENDERS, 2013). 

Efekt různých typů tréninku zkoumal např. Hung-Ting Chen (2017), který testoval 3 skupiny: 

skupina se silovým tréninkem, skupina s aerobním tréninkem a skupina s tréninkem 

kombinovaným a nejlepších výsledků dosáhl se skupinou se silovým tréninkem. My jsme při 

intervenci používali kombinovaný aerobní a silový trénink. 

Kromě pohybového tréninku jsme tedy měli skupinu, která zároveň užívala omega-3 nenasycené 

mastné kyseliny v podobě produktu Calanus. 

Smith (2015) tvrdí, že terapií omega-3 nenasycených mastných kyselin získaných z rybího oleje 

se zpomaluje úbytek svalové hmoty a funkcí u seniorů a měla by být považována za terapeutický 

přístup k prevenci sarkopenie a zachování fyzické nezávislosti u seniorů. Taktéž Rodacki (2012) 

došla k závěru, že užívání doplňků s obsahem omega-3 kyselin zlepšuje funkce 

neuromuskulárního systému a zvyšuje svalovou sílu a funkční kapacitu organismu u seniorek. 

Rybí olej bohatý na omega-3 kyseliny tedy může být atraktivním doplňkem pro seniory, aby 

maximalizovali zachování své svalové síly a funkční kapacity. 

Protože kombinace cvičení a suplementace n-3 PUFA prokázala některé příznivé účinky na 

zdraví a kondici (DA BOIT, 2017; DUPONT, 2019; DE LOURDES NAHHAS RODACKI, 

2015), tak jsme se zaměřili na nový produkt suplementace omega-3 nenasycených mastných 

kyselin - Calanusový olej vyrobený z mořského korýše Calanus finmarchicus (PEDERSEN, 

2014). Calanusový olej obsahuje kombinaci mastných kyselin, mastných alkoholů a voskových 

esterů a je pravděpodobně jednou z nejlepších alternativ k rybímu oleji (GASMI, 2019). 
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Nicméně dávky omega-3 mastných kyselin, které naše probandky dostávaly v kapslích Calanus, 

byla 125 mg kyseliny eikosapentaenové (EPA) a 105 mg kyseliny dokosahexaenové (DHA) za 

den, byly v porovnání s doporučenými hodnotami o něco nižší. Je tedy pravděpodobné, že 

k tomu, abychom dosáhli vyššího indexu omega-3 (tj. součet EPA a  DHA v erytrocytových 

membránách vyjádřeného jako procento celkového obsahu mastných kyselin) a zároveň 

případných výraznějších rozdílů v testovaných parametrech mezi skupinami s Calanem a 

s placebem, by bylo patrně zapotřebí zvýšit dávky oleje Calanus (COOK, 2016).  

Na důležitost pravidelné fyzické aktivity, ukazuje fakt, že po pohybové intervenci došlo k 

celkovému zlepšení funkční kapacity organismu i parametrů tělesného složení, bez ohledu na to, 

zda byl doplněn suplementací omega-3. Přidaný vliv suplementace produktem Calanus, může mít 

pozitivní dopad na viscerální tuk, kde došlo ke statisticky významnému snížení jeho hodnot. U 

placebo skupiny je pak signifikantní nárůst svalové hmoty, což je důležité pro udržení činností 

běžného života na vysoké úrovni i ve vyšším věku. 

Významný pokles hmotnosti jsme na InBody zaznamenali u obou skupin. U obou skupin také 

došlo ke statisticky významnému snížení viscerálního tuku měřeného opět bioelektrickou 

impedancí (InBody). 

Samozřejmě jsme si vědomi nedostatků měřením metodou bioimpedance. Proto jsme také 

vybrané parametry tělesného složení porovnávali různými metodami měření, ať už pomocí 

bioelektrické impedance (InBody, Tanita, Bodystat, laboratorní metodou (DEXA) nebo metodou 

antropometrickou (kaliperace). 

Podle Pastuchy (2014) však tělesné složení nelze přesně stanovit, ale pouze odhadnout na základě 

různých metod. Nelze určit nejpřesnější a nejobjektivnější metodu. Každá metoda má svá 

pozitiva a negativa. Srovnávání množství tuku získaného různými metodami je zavádějící (pokud 

se nejedná o metodologickou práci), neboť každá metoda pracuje s jinými výchozími parametry a 

s jinými regresními rovnicemi, sestavenými na různých populačních skupinách. Je potřeba 

diferencovat ve smyslu pohlaví, věku, etnika, pohybové aktivity, použitého přístroje a zachovat 

standartní podmínky měření. 
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 Limity studie 6.1

Délka trvání je relativně krátká, delší doba intervence by mohla mít větší význam. Zároveň i 

vyšší dávky omega-3 nenasycených mastných kyselin v suplementaci by mohly mít vyšší 

pozitivní vliv na testované parametry. 

K výsledkům nemusí dojít pouze vlivem intervence, ale chutí žen začít cvičit a změnit svůj 

životní styl. 

Výsledky můžou být také ovlivněny i dobou, ve které probíhá intervence, tedy krátce 

po vánočních svátcích (větší motivace zhubnout, novoroční předsevzetí apod.) 

Reprezentativnost vzorku může být narušena způsobem výběru vzorku (záměrný, kvótní), což 

může být limitující pří interpretaci výsledků, protože byly osloveny hlavně ženy, které se aktivně 

účastní společenských aktivit (seniorských dnů, přednášek apod.). 

 

 Význam a aktuálnost projektu 6.2

V posledních desetiletích se prevalence metabolických poruch a související léky u starších 

pacientů výrazně zvýšily. Důležití přispěvatelé těchto poruch pocházejí z nižšího objemu fyzické 

aktivity a souvisejícím zvýšením tělesného tuku (obezita). 

Důležité je, že řada studií provedená u starších lidí naznačuje, že metabolický profil a další 

souvislosti se zdravím lze zlepšit fyzickou aktivitou. Pochopení výhod zachování dostatečné 

úrovně fyzické aktivity a dietní kvality ve vyšším věku jsou důležité vůči úvahám o současných a 

budoucích strategiích veřejného zdraví na podporu lepší fyzické 

funkce a zdraví v pozdějším životě. 

Tento projekt přináší nové a unikátní informace o změně výkonnosti při použití omega-3 

nenasycených mastných kyselin v produktu Calanus a vyvolaných změn dané molekulární 

charakteristiky tukové tkáně. Tyto proměnné byly analyzovány ve vztahu k účinkům cvičení a 

omega-3 suplementace na fyzický výkon, tělesné složení a na celkový metabolický profil. Do 

dalších studií lze tedy předpokládat, že vyšší dávkou produktu Calanus nebo delším trváním 

intervence by mohlo být dosaženo účinků větších či na další parametry. 
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Důležité je, že intervence se prováděla na neaktivních subjektech s nadváhou, které představují 

skupinu s vyšším rizikem pro rozvoj DM2. To znamená, že výsledky projektu EXODYA jsou 

rozhodující pro inovaci a zlepšení stávajících doporučení, které zajistí zdravé stárnutí české (resp. 

bělošské) populace. 

Příjemcem projektu je v tomto smyslu, jak široká veřejnost v oblasti lékařství, tak i starší pacienti 

(preventivní programy). A pokud vezmeme v úvahu skutečnost, že poruchy související s věkem 

tvoří podstatnou roli v celkových nákladech systému zdravotní péče, tak příjemci jsou všechny 

subjekty zapojené do financování zdravotní péče. 

Vzhledem k tomu, má celý projekt EXODYA klinicko-výzkumný charakter a přinesl nové 

poznatky o předpokládaných blahodárných účincích kombinovaného zásahu cvičebního 

programu a navíc suplementace omega-3 mastných nenasycených kyselin na tělesné složení, 

funkční kapacitu organismu, na metabolické poruchy související s věkem a zapojení těchto 

účinků na tukovou tkáň. 
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 ZÁVĚR 7

V disertační práci jsem se zabývala vlivem pohybové aktivity a omega-3 nenasycených mastných 

kyselin na tělesnou kompozici seniorek ve věkovém rozmezí 65 – 80 let. 

Pohybová aktivita byla zastoupena třemi pohybovými tréninky týdně v délce trvání 60 minut, 

v poměru 2:1 ve prospěch silového tréninku ku tréninku aerobnímu (nordic walking). Současně 

s pravidelným pohybovým tréninkem byl v experimentální skupině suplementován produkt 

Calanus s obsahem omega-3 mastných kyselin. 

Před a po samotné intervenci proběhlo měření některých parametrů tělesného složení metodou 

bioelektrické impedance, ale díky komplexnosti projektu a spolupráce s dalšími institucemi i 

metodou laboratorní a antropometrickou. 

Tato práce tak přinesla nové poznatky o změnách v tělesném složení při použití produktu 

Calanus. Dané parametry byly analyzovány ve vztahu k účinkům cvičení a suplementací Calanu 

s obsahem omega-3 mastných kyselin na tělesné složení a v širokém kontextu i na fyzický výkon 

a související parametry celé studie. 

Práce přináší doklad o zásadě praktikování pravidelné fyzické aktivity, a to buď samostatně, nebo 

v kombinaci s výživovou intervencí. Pravidelná pohybová aktivita je důležitá jako prevence 

v souvislosti s věkem a metabolickými poruchami, které vedou ke změnám v oblasti složení těla, 

ale mají vliv i na funkční zdatnosti seniorek a celkový metabolický stav. 

Díky výsledkům v oblasti viscerálního tuku a s přihlédnutím k celkovému snížení hmotnosti 

může být suplementace produktu Calanus spolu s fyzickým cvičením navržena jako preventivní 

strategie při léčbě obezity. Výsledky tedy znamenají nové cesty pro tvorbu pohybových 

programů pro seniorky v kombinaci s výživovou suplementací a mají tedy dlouhodobý 

socioekonomický dopad. 

Kromě toho vede společná pohybová intervence k celkovému zlepšení tělesné zdatnosti, ukazuje 

seniorkám nové možnosti nejen trávení volného času, ale i pohybových možností. Vrací jim elán 

do života, rozšiřuje jejich možnosti zábavy a pole sociálního kontaktu a v neposlední řádě tak 

získávají nová přátelství. 
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