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1. ÚVOD A CÍL 

 

 

Tématem mé diplomové práce je léčba obezity. V úvodu bych ráda vysvětlila, 

proč jsem si vybrala právě toto téma. 

K volbě tématu mě vedlo jednak mé budoucí povolání farmaceuta a zároveň 

skutečnost, že obezita je celosvětovým problémem postihujícím velkou část 

populace. Česká republika se bohužel v počtu obézních jedinců řadí na jedno z 

předních míst a to nejen v rámci Evropské unie.  

Obezita není pouze estetickou záležitostí, která je důsledkem přejídání a 

nedostatku pohybu u obézních jedinců, ale především rizikovým faktorem pro mnohá 

závažná onemocnění. Po kouření představuje obezita druhou nejčastější příčinu 

úmrtí, které však lze předcházet prevencí.  

Navzdory zdravotní i celospolečenské závažnosti obezity jako choroby 

zůstává pohled nejen u laické veřejnosti, ale i některých odborníků stále zastaralý. 

Jako budoucí farmaceut, působící v lékárně na širokou veřejnost, považuji za stále 

důležitější šíření odborné a pravdivé osvěty, jako protipól působení komerčních 

aktivit farmaceutických společností, které nabízejí zázračné, avšak někdy neúčinné a 

mnohdy i zdraví škodlivé redukční diety.  

Cílem mé diplomové práce je předložit ucelený pohled na současné možnosti 

léčby. Z komplexní léčby obezity se mi jeví jako nejúčinnější právě farmakoterapie.  
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2. POSTOJ K OBEZITĚ Z HISTORICKÉHO HLEDISKA 

 

 

U dosp ělých 

      Často je uváděn příklad Věstonické Venuše jako symbolu krásy a plodnosti. 

Homér popisoval Helenu Trojskou jako „pěkně zaoblenou“. O jejich proporcích 

svědčí i obvodové míry a jejich poměr odvozený z měření jejich soch. Galén však již 

z hlediska zdraví upozorňoval na nebezpečí obezity, kterou rozděloval na mírnou a 

nadměrnou. 

      Ve středověku se obezita vyskytovala méně často, potrava byla vzácná a 

různé pohromy s následnými hladomory obvyklé. Obezita byla považována za dar 

boží, ale hltavost a přejídání bylo považováno za smrtelný hřích. V dílech starých 

mistrů znázorňovaly obrazy a sochy žen považovaných za krásné opět vždy ty, které 

měly z našeho hlediska minimálně nadváhu (Pařízková, Lisá, 2007). 

 

U dětí 

      Obezita u dětí v průběhu historie nebyla hodnocena jako nedostatek, ale spíše 

naopak. Sochy či obrazy baculatých spokojených andílků ukazovaly, že ideální dítě 

nebylo štíhlé nebo dokonce hubené. Větší zásoby tuku byly v minulosti 

předpokladem ke snadnějšímu přežití v případě infekcí, hlavně respiračních a 

gastrointestinálních. 

      V současné době, kdy infekce jsou potřeny či snadno léčeny, úvahy směřují 

k prognóze zdravotního vývoje v pozdějších letech a nadměrný podíl tuku se jeví 

jako negativní faktor (Pařízková, Lisá, 2007). 

 

 

2.1. Historie vztahu k jídlu a lidskému t ělu v datech  (Málková, Krch, 2001) 

 

Před naším letopo čtem  

800-300 let p ř.n.l . - ideálem starověkého Řecka je harmonie těla a duše. Řekové 

odmítali nejen obžerství a obezitu, ale i přílišnou štíhlost. Oba tyto extrémy 

odporovaly jejich obdivu ke střídmosti a důstojnosti. 

400 let p ř.n.l.  - Sokrates se domnívá, že tloušťka je nemoc léčitelná tancem. Sám 

údajně každé ráno tančil, aby si udržel svěžest a dobrou postavu. Hippokrates píše: 
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„U všech nemocí si vedou nejlépe ti, kteří mají tlusté břicho. Špatné je být v těchto 

místech hubený.“ 

1.století p ř.n.l . - Řím, rodiště bulimie. Koncentrace kapitálu je spojena s pohodlným 

životním stylem, poživačností a sklonem k obezitě. Nařasené tógy skrývají nadváhu, 

při slavnostech se podávají dávidla, aby se ulevilo přeplněnému žaludku. Je 

pravděpodobné, že už některé Římanky držely dietu. Touha po kráse však 

nacházela výraz spíše v nákladné zdobnosti, špercích a kosmetice. 

 

Náš letopo čet 

Počátek letopo čtu  - v raném křesťanství se lidské tělo stává zdrojem hanby a 

ponížení. Půst je doporučován jako jeden z prostředků boje proti ďáblu. Základní 

funkcí oděvu se stává snaha zakrýt tvary hříšného těla. 

2. století  - Galén popisuje příznaky mentální anorexie.  

4. století - v pouštích Egypta a Palestiny hledají poustevníci trýzeň hladu a samoty. 

Jejich asketismus je výrazem víry v Boha. 

6. století - církev zaujímá k půstům umírněný postoj. 

1200-1500 - „Svaté ženy“, potenciální světice, hladovějí, aby se přiblížily 

náboženskému ideálu a umlčely své hříšné tělo. V sebetrýzni viděly cestu, jak odčinit 

hříchy a osvobodit duši. 

13. století  - lidské tělo vstává z mrtvých. V Itálii a ve Francii znovu ožívá ideál krásy. 

Nahota ve výtvarném umění přestává být tabu.  

14. století - mor zabíjí téměř jednu třetinu evropské populace. Lidské tělo je 

deformováno podvýživou, nemocemi a surovostmi válek. Přesto (nebo právě proto?) 

se v umění prosazuje lidská krása. „Svatá anorektička“ Markéta z Cortony se 

nespokojuje jen s hladovkou a prosí svého zpovědníka, aby jí dovolil zohavit si 

obličej jako oběť Kristu. 

15. století - rozkvět renesance - triumf lidské krásy. Tizián a Giorgione oslavují plné 

formy těla. Móda a kosmetika se stávají samozřejmostí. 

16. století  - rubensovský ideál kyprého těla je vytlačován vosopasými diktátorkami 

módy. Madame de Pompadour se prohlašuje za „mrtvolně hubenou“. Je vynalezen 

korzet. Lékaři začínají pochybovat o zdravotní prospěšnosti dlouhodobého 

hladovění. (Do té doby medicína neviděla v hladovkách patologický jev.) 
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Církev se staví podezíravě k anorektickým světicím, které jsou prohlašovány za 

posedlé ďáblem (další se objevují až v bezpečnějším 18.století). Arogance půstu je 

odsuzována přísněji než obžerství. 

1557 - Luigi Cornaro, benátský šlechtic, kterého obžerství přivedlo na práh smrti, 

mění svou stravu a vydává  „Úvahy o střízlivém a umírněném životě“. 

1689 - britský lékař Richard Morton popisuje mentální anorexii. 

17. století  - u jídla se začíná konverzovat, užívají se ubrousky a příbory. Ještě 

koncem 16.století Michel de Montaigne poznamenává, že mu jeho lačnost nedává 

čas k rozhovorům. 

18. století - psi mizí zpod stolů, v módě je způsobné stolování. Ludvík XIV. Udělá 

osudové faux pas, kdy sní příliš mnoho dortu. Poprvé je možné slyšet o mladých 

Angličankách, které drží dietu, aby dosáhly útlého pasu. Ke změně přirozeného tvaru 

postavy přestávají stačit šaty a kosmetika. 

1789 - Ch. W. Hufeland vydává svoji knihu „Makrobiotika aneb Umění, jak prodloužit 

život“. 

 

1.pol. 19. století 

1828 - francouzský estét a labužník Brillat-Savarin doporučuje střídmost jako 

známku vytříbenosti. Jeho kyprá přítelkyně umírá po dvouměsíčním režimu denní 

sklenice octa. Diety se stávají společenskou nezbytností. Pro pobavení veřejnosti 

jsou na poutích předváděny obézní ženy i „živé kostry“. 

1844 - německý neurolog Heindrich Hoffmann věnuje svému synovi k Vánocům 

příběh o „Polévkovém Kašparovi“, který nejedl polévku a do pěti dnů zemřel (příběh 

vychází v opakovaných vydáních). 

 

2.pol. 19. století 

1850 - spisovatelka H. B. Stoweová rozhořčeně poznamenává: „Tak jsme se již 

vzdálili ženství, které je jen trochu opulentní ve fyzických proporcích, že spatříme-li 

ženu, která je taková, jaká má být, pokládáme ji za monstrum.  

1864 - W. Banting, britský výrobce rakví, popisuje, jak zhubl za pomoci 

nízkouhlovodanové diety doporučované pro diabetiky. Během prvního roku vychází 

jeho kniha v pěti vydáních, slovo „banting“ se stalo synonymem hubnutí.  

1879 - je vynalezen sacharin jako náhražka cukru. 
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1880 - lékaři jsou šokováni, když Newyorčan H. Tanner vydrží 42 dnů hladovět. Jeho 

pokusu je věnována velká publicita. 

1883 - po několikaletém odříkání se jídla a údajně i spánku umírá „zázračná žena“ 

Louise Lateauová. Její tělesné odříkání bylo považováno za známku Božího zjevení. 

Elizabeth, císařovna Rakouská (známá jako „Sisi“), propagující diety a usilovné 

tělesné cvičení se stává vzorem módní štíhlosti a životního stylu. 

Konec 19. století  - tuberkulózní vyhublost je spojována s tvořivostí. Přejídání je 

známkou špatného vkusu. Návštěvníci uměleckých salónů rozvíjejí tvořivým 

způsobem různé metody, jak vypadat chorobně. Ukazuje se, že žena nemůže být 

nikdy dost bohatá ani štíhlá. Francouz G. Leven poprvé charakterizuje obezitu jako 

nervovou poruchu. 

 

1.pol. 20. století 

1908 - P. Poiret, vycházející hvězda pařížské módy, představuje novou štíhlou, 

„přirozenou“ módní siluetu. Ňadra se „přestávají nosit“, erotický důraz se přesouvá 

od pasu k nohám. 

1917 - doktor Lulu Hunt Peters zavádí do diet termín kalorií, které byl do té doby 

známý pouze z fyziky. Vydává knihu o dietách a zdraví, doporučuje nízkotučné, 

uhlovodanové diety. 

1919 - vojenský lékař S. Blanton pozoroval u trevírských dětí, podvyživených za 

první světové války, známky mentální retardace. 

1922 - Franz Kafka píše „Umělce v hladovění“. Populární feminismus je doprovázen 

snahou o potlačení ženských tvarů. 

1927 - New York Times napsaly, že nový módní trhák, veřejné osobní váhy, 

vydělávají miliony. 

Po „lehké bolesti břicha“ bylo dvaačtyřicetileté Kanaďance trpící nutkavým polykáním 

vyjmuto ze žaludku 2533 různých předmětů. 

1930 - Hollywood ovládají grapefruitové diety. Herečky zjistily, že stříbrné plátno 

opticky rozšiřuje, a zkoušejí proto hubnout. S nimi i jejich ctitelky. V dobře 

situovaných vrstvách západní Evropy přibývá případů anorexie. 

1931 - Mahátmu Gándího vítá Evropa fascinovaná jeho skromností a duševní silou. 

Osoba Gándího je spojována s asketismem a hladovka nabývá na významu jako 

jedna z forem politického boje. 

1939 - zázračné amfetaminové dietní pilulky zaručují roční obrat 30 milionů dolarů. 
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1940 - hitlerova blokáda Velké Británie ukončuje diety mnoha Angličanek. Znovu se 

vyplácí mít zásoby. 

1943 - v době, kdy svět bojuje o přežití, umírá ve 34 letech francouzská filozofka a 

revolucionářka Simon Weilová na následky mentální anorexie.  

Pojišťovna Metropolitan Life publikuje ideální váhové tabulky pro ženy. 

 

2.pol. 20. století 

1951 - New York Times prohlašují nadváhu za zdravotní problém číslo jedna. 

V módě jsou prsaté krásky s postavou přesýpacích hodin. Marilyn Monroe oslňuje 

mírami 94-58-92. 

1955 - R. A. Kroc, Američan českého původu, otevírá první tři samoobslužné 

restaurace s ochrannou známkou McDonald´s. 

1959 - prodej dietních prostředků začíná v USA dosahovat rekordních výšek, jejich 

reklama prohlašuje, že ani jedna z nejdůležitějších amerických firem nemá tlustého 

ředitele. 

1962 - Hilda Bruchová referuje o změnách vnímání a myšlení u vyhublých pacientek. 

Poukazuje se na častý výskyt poruch příjmu potravy mezi modelkami a baletkami. 

V New Yorku byl zjištěn sedmkrát vyšší výskyt obezity u žen s nejnižším 

socioekonomickým postavením než u vyšších společenských vrstev. 

1966 - je publikována Atkinsonova dieta a vzápětí ovládá dietní trh (statisícová 

vydání jen v USA). 70% amerických středoškolaček je nespokojeno se svojí váhou. 

1967 - na titulní straně módního časopisu Vogue se objevuje Twiggy (170 cm, 41 

kg). 

1970 - švédský psychiatr S. Theander poukazuje na hrozivě narůstající výskyt 

poruch příjmu potravy v posledních desetiletích. 70% amerických rodin kupuje 

nízkokalorické potraviny, přestože deset milionů Američanů v té době trpělo hlady a 

podvýživou. Červená řepa je doporučována jako podpůrný prostředek při léčbě 

rakoviny. Soutěž o Miss Amerika vyhrávají stále štíhlejší dívky.  

1973 - ve vězení ve Wakefieldu (USA) končí D. G. Goodwin zatím nejdelší 

registrovanou hladovku (385 dní), kterou držel na protest proti obvinění ze 

znásilnění. Během své hladovky byl uměle vyživován. 

1977 - po třech úmrtích jsou v USA zakázány tekuté proteinové diety. V Kalifornii 

vzniká první specializované zařízení pro léčbu poruch příjmu potravy. 
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1978 - americká feministka S. Orbachová napsala, že ženy používají svůj tuk, aby se 

chránily před tím být vnímány pouze jako sexuální objekty. 

1979 - anglický psychiatr G. Russell prosazuje termín bulimia nervosa. Po 18 dnech 

bez jídla a pití je nalezen živý A. Mihavecz, který byl omylem zapomenut ve své cele 

(Rakousko). Osmnáct dnů je nejdelším obdobím, které nějaký člověk přežil bez jídla 

a pití. 

1980 - je publikována Drenickova studie o zvýšené úmrtnosti chorobně obézních 

mužů. Řada amerických lékařů a výzkumníků (Andres, Keys a další) však dospívá 

k závěru, že velké studie populace jednoznačně neprokázaly vyšší zdravotní rizika 

obezity. Připomínají možnost pozitivního vlivu mírné nadváhy. 

1981 - nejtěžší muž světa (442 kg) J. Minnoch z USA přibírá po odtučňovací dietě 91 

kg během sedmi dní (další světový rekord). 

1985 - Národní institut zdraví USA dospívá k závěru, že obezita v jakékoliv míře 

může být škodlivá pro lidské zdraví. V USA vydávají manželé Diamondovi knihu „Fit 

pro život“, která se stala bestsellerem po celém „hubnoucím“ světě.  

1990 - roste odpor proti vyhublosti a posedlosti dietami. Přestože někteří obézní 

prohlašují „Už žádné diety“, 65 milionů Američanů se stále ještě pokouší zhubnout. 

Do východní Evropy pronikají komerční diety. 

1991 - byla otevřena 12 000. pobočka samoobslužných restaurací McDonald´s. 

1993 - jen Němci a Rakušané vydávají za dietní výživu tento rok přes dvě miliardy 

marek. 

1995 - výzkumná studie britské psycholožky S. Groganové udává, že už osmileté 

dívky uvádějí nespokojenost se svým tělem. 

1996 - v módě nastupuje tzv. heroinový styl. Modelka Emma Balfourová veřejně 

obviní módní průmysl, že povzbuzuje mladé modelky, aby si za pomoci stimulujících 

látek udržovaly hubenou postavu. „Heroinový styl“ odmítl i prezident Clinton. 

1997 - 60 % českých dívek je nespokojeno se svým tělem, většina z nich neví, kolik 

by měly vážit, a zaměňuje dietu za normální jídelní režim. 

1999 - řetězec ekologicky ohleduplné britské kosmetiky „Body shop“ se snaží 

upoutat s reklamou zaměřenou proti dietám a vybízí svoje zákazníky, aby se snažili 

žit v souladu se svým tělem. 

 

 

 



 15 

21. století 

2000 - časopis Cosmopolitan si vzal na mušku oblíbenou panenku Barbie. Žena 

s jejími proporcemi by při váze 60 kg musela měřit 210 cm. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.  ÚVOD DO PROBLEMATIKY 

OBEZITY 

 

 

       Obezita  je definována především jako 

nadměrné množství tuku ve vztahu 

k ostatním tkáním organismu. Současně je 
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provázena řadou morfologických, metabolických, nutričních, hormonálních, 

ortopedických, psychologických a dalších změn (Pařízková, Lisá, 2007). Současný 

vzrůst incidence a prevalence obezity dosahuje globálních rozměrů a je 

charakterizován jako epidemie 21. století. 

      V celosvětovém měřítku je problematice obezity věnována značná pozornost 

především ve specializovaných centrech pro diagnostiku a terapii. Přes značné úsilí 

vědecko-výzkumných pracovišť a přes pozitivní výsledky z vybraných klinických 

pracovišť nebylo dosud dosaženo jednoznačně pozitivních změn ve vzestupu 

prevalence nadváhy a obezity. 

      Obezitu nevnímá řada odborníků jednoznačně jako závažné chronické 

onemocnění a rizikový faktor vzniku dalších neinfekčních nemocí hromadného 

výskytu, ale spíše jako kosmetickou záležitost. 

      Ještě daleko horší situace je v obecné populaci, na kterou působí ze všech 

stran sdělovací prostředky, reklamní kampaně a různé, v mnoha případech zcela 

bizarní dietní doporučení. Nadváha a obezita vyžaduje komplexní diagnostický, 

terapeutický, dlouhodobě kontrolovaný postup zaměřený na konkrétního jedince. 

      Obezita nejenže představuje riziko vzniku a rozvoje řady nemocí, ale podílí se 

i na zhoršení socio-ekonomické situace obézního jedince a zvyšuje požadavky na 

ekonomické výdaje (Hlúbik, 2005). 

 

 

 

4.  VÝSKYT OBEZITY 

 

 

4.1. Výskyt obezity v r ůzných částech sv ěta 

 

      Výskyt obezity v různých částech světa se při obdobných změnách 

(ekonomických, sociálních, kulturních aj.) začíná stále více podobat, ale i přesto zde 

panují některé rozdíly. Je to dáno nejen tím, že v minulosti byla použita rozdílná 

kritéria pro hodnocení obezity a jejího stupně, ale především odlišným somatotypem 

a stavbou těla, např. v západním světě, Africe nebo Asii. 

      Podle dostupných údajů je dnes přes 300 milionů obézních lidí. Navíc není 

patrné, že by se nárůst výskytu obezity nějak zpomaloval. Se vzrůstající prevalencí a 
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incidencí obezity se nepotýká pouze rozvinutá část světa, jako tomu bylo donedávna, 

ale i země rozvojové. Zatímco u nás a v ostatních rozvinutých zemích se obezita 

vyskytuje častěji u osob s nižším příjmem, nižším vzděláním a u venkovské 

populace. V rozvinutých zemích je obezita již u dětí vnímána jako diskriminační 

faktor (především u dívek). V rozvojových zemích je tomu naopak (Hainer, 2003; 

Hlúbik, 2005; Fried, 2007; Hills et al., 2007; Pařízková, Lisá, 2007). 

 

Evropa 

      Za posledních 10 - 20 let byl zaznamenán enormní vzestup obezity u většiny 

evropských zemí. Odhaduje se, že více než jedna polovina dospělé evropské 

populace ve věku 35 - 65 let trpí nadváhou (147 milionů), nebo obezitou (66 milionů). 

U žen je prevalence obezity o 3 - 6% větší než u mužů. Z národních studií vyplývá, 

že průměrný výskyt obezity v Evropě je u mužů 10 -27% u žen v některých zemích 

dosahuje až 38%. 

      Země s vyšší ekonomickou úrovní jako je Německo, Švýcarsko, Francie nebo 

Itálie mají větší výskyt obezity. I to se však mění a obezity přibývá v těch částech 

Evropy, kde se za posledních patnáct let změnila politická, ekonomická, sociální a 

kulturní situace. Podobná situace byla popsána např. ve východním Německu, kde u 

dětí stouplo procento nadváhy a obezity po změnách na počátku 90. let minulého 

století. 

Česká republika se řadí v počtu obézních jedinců na přední místo v rámci 

Evropské unie. Nadměrnou hmotnost má 52% našich spoluobčanů, starších 18 let. 

Obézních je 17% a nadváhou trpí 35%. Větší měrou přispívají muži (60%) než ženy 

(46%) (Hainer, 2003; Hlúbik, 2005; Pařízková, Lisá, 2007; Urbánek, 2008). 

 

Severní Amerika 

      V USA byl v posledních letech zaznamenán vysoký nárůst prevalence obezity 

jak v černošské (26,3%) tak bělošské (24,4%) populaci. U dospělé populace je to 

50%, u dětí nad 30%. Tato čísla se neustále zvyšují o čemž svědčí řada studií, např. 

Framingham Study, Bogalusa Heart Study, NHES (National Health Examination 

Survey), NHANES I a II (National Health and Nutrition Examination Study) a další. 

Poukazují také na vyšší výskyt obezity u dětí ze sociálně slabších rodin s nižším 

vzděláním a také u hispánských nebo afroamerických dětí. Je to zapříčiněno nejen 

nevhodnou stravou (většinou tou nejlevnější), ale i malou účastí ve sportech. 
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Přičemž důležitou roli hraje také etnický charakter populace. Obézních bělošek je 

22%, zatímco Afroameričanek je 30% obézních, Američanek mexického původu 

dokonce 34% obézních.  

      Názorným příkladem je studie prováděná u indián ů kmene Pima , patřící 

k etnické skupině s nejvyšším výskytem nadváhy a obezity. Díky svým genetickým 

predispozicím jeví již v mládí náchylnost k zvýšenému ukládání tuku, rozvoji obezity 

a diabetu. Byly zjištěny rozdíly v reakcích na různé podmínky prostředí. K tomu 

dochází u indiánů Pima mající vyšší příjem energie a žijících v lepších životních 

podmínkách USA. Naproti tomu u  indiánů Pima žijících v Mexiku velmi skromně se 

ukázaly nepatrné rozdíly v porovnání s ostatními mexickými populacemi ve výskytu 

obezity a diabetu. Tato studie dokazuje, že sociální podmínky a vliv prostředí může 

být významnější než genetická predispozice. 

      V Kanadě není počet studií tak rozsáhlý, přesto se ukazuje, že výskyt 

obézních dětí je nižší, i když se za posledních dvacet let ztrojnásobil (Hainer, 2003; 

Hlúbik, 2005; Pařízková, Lisá, 2007). 

 

 

 

Latinská Amerika 

      V této části světa je výskyt obezity především u dětí nižší, přesto je zde 

stoupající tendence. Nárůst obezity se týká určité části obyvatelstva a to té 

s ekonomicky lepšími podmínkami. Paradoxem je podvýživa velké části populace, 

způsobena chudobou (Hlúbik, 2005; Pařízková, Lisá, 2007). 

 

Asie 

      V asijských státech dochází k pomalejšímu nárůstu obezity, výjimkou je 

jihovýchodní Asie a pacifické oblasti. Zvláště u populací, které díky obdobím hladu si 

postupem času vyselektovali „úsporný gen“ můžeme s vyšším příjmem potravy 

očekávat rychlý nárůst obezity. V Číně se výskyt obezity ve věku od 6 do 18 let zvýšil 

z 5% na 8% a to především ve větších městech a na jihovýchodním pobřeží. 

      Také v Indii, Malajsii, Japonsku  či Koreji  byly prováděny studie, které 

odhalily výskyt obezity již v dětském věku. Na druhou stranu stále existuje velké 

množství podvyživených dětí, což je dáno sociálními rozdíly. 
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      Souostroví Západní Samoa  patří k místům s největším výskytem obezity 

(Oceánie) (Hainer, 2003; Pařízková, Lisá, 2007). 

 

 

 4.2. Faktory ovliv ňující výskyt obezity 

 

      Důležitou roli ve výskytu obezity hrají: věk, vzdělání, pohlaví, socio-

ekonomická situace a v neposlední řadě etnické skupiny. 

a) věk  -  nad 30 let je pozorován nárůst počtu osob s nadváhou a obezitou. 

               Například u francouzských žen byl zaznamenán vyšší výskyt  

               hmotnosti během menopauzy o 12 kg. 

            -  po 65 roce života je ovšem zaznamenán pokles tělesné hmotnosti s   

               redistribucí tělesného tuku a úbytkem aktivní tělesné hmoty. 

b) vzdělání  - osoby se základním vzděláním dosahují u obezity vyšších hodnot     ve 

srovnání s vysokoškolsky vzdělanými lidmi. 

c) pohlaví  - vyšší prevalence výskytu obezity je u žen. 

d) socio-ekonomická situace  - opět výskyt obezity je u této skupiny osob vyšší, než 

u finančně zajištěných osob. 

e) etnické skupiny  - studie NHANES II prokázala rozdílný výskyt obezity u bílých, 

černých a mexických Američanů žijících v USA (Hlúbik, 2005). 

 

 

Některé evropské a mezinárodní asociace pro studium o bezity 

• IOTF (International Obesity Task Force), která má svou sekci pro dětskou 

obezitu (IOTF Childhood Obesity Working Group) 

• IASO (International Association for the Study of Obesity) – Mezinárodní 

asociace pro studium obezity 

• EASO (European Association for the Study of Obesity) – Evropská asociace 

pro studium obesity  

• ECOG (European Childhood Obesity Group) – Evropská společnost dětské 

obezity 

      Všechny zmíněné mezinárodní organizace pořádají pravidelně vědecké 

kongresy, konference, sympozia a jiná shromáždění, poskytují informace o 

výskytu obezity v různých částech světa (Pařízková, Lisá, 2007). 
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5.  VZNIK OBEZITY 

 

 

      Obezita jako chronické metabolické onemocnění je problémem mnoha 

vyspělých zemí, kdy zvýšená konzumace potravy často podporována agresivní 

reklamou a snížení energetického výdeje vede k jejímu vzniku. Problém obezity 

nelze zjednodušovat na nekázeň v jídle či nedostatek pohybu. Jsou zde i jiné faktory, 

které se budu snažit v této kapitole probrat (Bureš, Horáček, 2003; Kytnarová, 2002). 

Obezita má multifaktoriální etiologii a vzniká v důsledku pozitivní energetické 

bilance , kdy příjem energie převýší jeho výdej. Dědičnost se podílí na vzniku obezity 

zhruba z 50%, zbytek připadá na faktory zevního prostředí. U více než 95% 

obézních je nadměrná hmotnost spojena se zvýšeným podílem tuku ve stravě a 

s omezenou tělesnou aktivitou. Pouze méně než 5% obezit vzniká v důsledku 

některých genetických poruch, různých endokrinopátií (hypotyreosa, nadbytek 

glukokortikoidů) a užíváním některých léků.  
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      Pokud pozitivní energetická bilance působí krátkodobě, aktivují se regulační 

mechanismy, které brání vzestupu hmotnosti. U osob s genetickou predispozicí 

obezity jsou ovšem tyto regulační mechanismy porušeny. Dlouhodobé působení 

pozitivní energetické bilance vede i u zdravých osob ke zvýšení hmotnosti a 

hromadění podkožního tuku (Hainer, Kunešová, 2002; Kytnarová, 2002; Kabrnová, 

Hainer, 2004). 

       

Jak již bylo uvedeno, pozitivní energetická bilance znamená vyšší energeticky 

příjem než je její výdej. Pod energetickým p říjmem  si můžeme představit základní 

živiny: cukry, tuky, bílkoviny a jiné nutrienty.  

Celkový energetický výdej  pak sestává z :  

• Klidového energetického výdeje – slouží k zajištění základních životních 

funkcí organismu a k udržení tělesné teploty. Tvoří 55-70% z celkového 

energetického výdeje. 

• Postprandiální termogeneze – je spojena po požití potravy nejen s trávením, 

vstřebáváním a metabolismem živin, ale i s aktivací sympatického nervového 

systému. Sacharidy mají termický efekt 5-10 %, tuky 0 - 3 % a bílkoviny 20 - 

30 %. Na celkovém energetickém výdeji se podílí z 8-12%. 

• Energetického výdeje při pohybové aktivitě –  na celkovém energetickém 

výdeji se podílí z 20 - 40%. Tato složka energetického výdeje je významně 

ovlivněna sociokulturními vlivy. V souvislosti s jejím poklesem dochází 

k nárůstu prevalence obezity. 

• Energetického výdeje stimulovaného kouřením a konzumací nápojů 

s kofeinem - vlivem pití kávy, čaje a jiných nápojů obsahující kofein a 

metylxantiny dochází k mírnému zvýšení energetického výdeje. Energetický 

výdej u silných kuřáků  představuje až 10% z celkového energetického výdeje 

(Hainer, 2003; Svačina a kol., 2008). 

 

 

5.1. Vliv prost ředí 

 

Vlivem prostředí rozumíme: 

a) výživa   -  z živin hraje nejdůležitější roli při vzniku obezity nadměrný příjem 

                    tuků, které mají malou sytící schopnost a vysokou kalorickou   
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                    denzitu. 

   - dochází také ke změnám ve složení potravy. Polysacharidy,            

                    vláknina a vitamíny jsou vystřídány jednoduchými cukry a vysoce 

                    saturovanýmí tuky.                                                                                          

                 -  také příjem potravy v průběhu dne není optimální. Často 

                    vynecháváme první ranní jídlo – snídani a vysoký příjem energie si    

                    necháváme na pozdní noční hodiny.  

                    Ze studií vyplývá, že doporučené denní dávky energie jsou u nás  

                    překračovány o 20-25% (Kytnarová, 2002; Pařízková, Lisá, 2007). 

b) tělesná aktivita  - v současné době je zaznamenán pokles celkové pohybové     

                               aktivity a tím i výdeje energie. Je to dáno jednak zlepšeným   

                               transportem, ale i ubýváním volných prostranství pro   

                               sportovní činnost převážně ve velkých městech. 

                               - lidé, hlavně děti preferují jiné aktivity, především sedavého  

                               charakteru jako je sledování televize nebo hraní             

                               počítačových her. 

Pohybovou aktivitu můžeme rozdělit na statickou a dynamickou. Statická, anaerobní 

zátěž není příliš vhodná. Je sice namáhavá, ale nebrání většímu ukládání tuků, např. 

zápasníci sumo s vysokou hmotností a podílem tuku nebo vzpěrači. Dynamická, 

aerobní zátěž je naopak velmi vhodná. Podporuje redukci tuku i když příjem energie 

není nižší. Rozvíjí aerobní kapacitu, kdy zvýšený přísun kyslíku do zatěžovaných 

svalů, umožňuje zvýšenou utilizaci tuku. Ideálním sportem je běh (Pařízková, Lisá, 

2007). 

 

                                                                          

5.2. Vliv genetiky 

 

5.2.1. Genetické p ředpoklady vzniku obezity 

 

V hospodaření s energií se významně uplatňují genetické faktory, které mají 

vliv na určování tělesné hmotnosti ze 40% a z 50% se podílí na určování tělesného 

složení. 

Pacienti s pozitivní rodinnou anamnézou musí vynaložit mnohem větší úsilí, 

aby si udrželi optimální hmotnost. Jak je vidět u dětí obézních rodičů, mají 80% 
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pravděpodobnost, že budou v dospělosti obézní. Naproti tomu děti rodičů s normální 

váhou mají tuto pravděpodobnost jen 15%. I přes značné pokroky v této oblasti 

nejsou dosud všechny mechanismy ještě objasněny (Bureš, Horáček, 2003; Hainer, 

2003.; Pařízková, Lisá, 2007). 

 

Teorie úsporného genotypu 

Lidstvo si v dobách hladomoru vyselektovalo tzv. „šet řící gen“ , který 

zabezpečoval jedinci v období nedostatku potravy přežití. Lidský genom se nemůže 

měnit a i v dnešním obezitogenním prostředí má tendenci k hromadění 

energetických zásob (Hlúbik, 2005; Pařízková, Lisá, 2007). 

 

Studie dvoj čat 

Již v roce 1977 studie na dvojčatech prokázala výskyt obezity v rámci rodiny a 

tím pádem velký vliv genetiky na vznik obezity. Byl určen korelační koeficient 

dědičnosti t ělesné hmotnosti (r) 0,78-0,81 . Korelační koeficient, který se blíží 

jedné vyjadřuje vysokou podobnost, zatímco korelační koeficient blížící se nule 

naprostou rozdílnost sledované veličiny. 

Korelační koeficient u jednovaječných dvojčat je v průměru 0,74, zatímco u 

dvojvaječných dvojčat je r kolem 0,25-0,32. U biologického rodiče a dítěte je 

korelační koeficient 0,19, zatímco u rodiče a adoptivního dítěte se prakticky blíží 

k nule (0,06). Zde je patrný vliv genetiky, kdy adoptivní dítě se váhově přibližuje 

biologickému rodiči, i když s ním nesdílí stejné prostředí jako se svým adoptivním 

rodičem. 

Z dalších studií Boucharda a Hainera vyplynulo, že jak nárůst tak i pokles 

hmotnosti jsou geneticky podmíněné (Hainer, 2003; Pařízková, Lisá, 2007). 

 

Studie na laboratorních modelech 

V současnosti je známo více než 200 tzv. kandidátních genů, které se podílejí 

přímo na otylosti jako takové, nebo determinují faktory, které ovlivňují její rozvoj. 

Řada těchto genů byla objevena díky „myším model ům obezity“  v důsledku 

defektu příslušného genu (Hainer, 2003; Pařízková, Lisá, 2007). 

Tyto modely se získávají buď: 

a)  spontánně vzniklými mutacemi (ob, db, fa); 

b)  genetickým zásahem do jejich genotypu (transgenní zvířata) ; 
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c) vyřazením genu z funkce (knock-out), sledováním fenotypu těchto myší zjistíme 

jeho funkci (MC4R) ; 

d)  nebo naopak posílením exprese genu (agouti). 

Díky těmto modelům byly popsány první monogenně podmíněné formy obezity u lidí. 

Nyní si uvedeme nejznámější myší modely:  

1) obese (ob/ob)  – model mutace leptinu (LEP) autosomálně recesivně podmíněný. 

Jeho klinický obraz je velmi podobný lidskému (časný vznik obezity, hyperfagie, malý 

vzrůst, neplodnost). 

2) diabetes (db/db)  – model mutace leptinového receptoru (LEPR), jeho projevy 

jsou podobné modelu ob/ob, je též recesivně podmíněný. 

3) fat (fa/fa)  – tato mutace má za následek poruchu štěpení řady prohormonů a 

proneuropeptidů. Dědí se autosomálně recesivně. U lidí se jedná o mutaci 

prohormonu konvertázy 1 (PC1), která se projevuje později nastupující obezitou, 

hyperproinzulinémii,  přechodnou hyperglykémií a neplodností.  

4) agouti  – je prvním klonovaným genem obezity, který potlačuje vznik 

proopiomelanokortinu (POMC) a navázání hormonu stimulujícího α-melanocyty (α-

MSH) na jeho receptory (hl. MC1R a MC4R). Myši s touto mutací mají žlutou barvu 

srsti, hyperfagii, obezitu a zvýšenou hladinu inzulínu a glykémie. U lidí monogenní 

mutace tohoto genu zatím nebyla popsána. 

5) MC4R – model mutace hypothalamického receptoru. Myši jsou obézní, delší, 

hyperfagičtí, mají hyperinzulinémii a hyperleptinémii. U samců byla zjištěna 

hyperglykémie, vykazují leptinovou rezistenci a sníženou pohybovou aktivitu. 

Obdobné klinické příznaky nacházíme také u lidí, zejména homozygotů (Pařízková, 

Lisá, 2007). 

Důsledkem těchto mutací je rozvoj těžké obezity již v dětském věku. 

 

      Tuková tkáň není jen zásobárnou energie a zdrojem tepla, ale i producentem 

velkého množství biologicky aktivních látek, jako je např. hormon leptin . Tento 

hormon má úlohu v přenosu informace zprostředkující regulaci energetického 

metabolismu. Konkrétně snižuje příjem potravy a zvyšuje energetický výdej. Obézní 

lidé netrpí nedostatkem leptinu, právě naopak mívají zvýšenou hladinu leptinu v krvi. 

Což je způsobeno leptinorezistencí a poruchou transportu leptinu přes 

hematoencefalickou bariéru (HEB).  
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V tukové tkáni je syntéza leptinu stimulována estrogeny, glukokortikoidy, 

inzulínem a agonisty β-adrenergních receptorů. Aplikací leptinu lze úspěšně léčit 

obezitu vzniklou mutací leptinového genu (Lincová, Farghali, 2002; Hainer, 2003). 

 

Regulace p říjmu potravy na centrální úrovni 

Energetická homeostáza je zajištěna díky interakci periferních signálů se 

signály centrálního nervového systému. Hypotalamus kromě toho, že 

zprostředkovává velké množství informací je také centrem hladu  (laterální) a 

sytosti  (ventromediální část hypotalamu) (Hlúbik, 2005; Pařízková, Lisá, 2007). 

V CNS se nachází dva typy neuronů, které se podílí na regulaci příjmu 

potravy.  

 

 

 

Neurony 1. řádu  dělíme na: 

a)  orexigenní - při jejich aktivaci dochází ke zvýšení energetického příjmu a 

snížení energetického výdeje. Signalizaci zprostředkují pomocí neuropeptidu 

Y (NPY) a „agouti-related“ peptidu (AgRP). 

b) anorexigenní – při jejich aktivaci dochází ke snížení energetického příjmu a ke 

zvýšení energetického výdeje. Signalizace je zprostředkována pomocí 

proopiomelanokortinu (POMC) a cocaine-amphetamine related transcript 

(CART).  

Neurony 1. řádu poskytují informace o stavu tělesných zásob neuronům 2. řádu. 

Neurony 2. řádu mají receptor Y1 (Y1R) a melanokortinový receptor 4. typu 

(MC4R). 

Orexigenní neurony předávají svoji informaci do laterálního hypotalamu a 

aktivují orexigenní působky (hormon koncentrující melanin – MCH, orexiny A, B). 

Výsledkem této aktivace je stimulace k jedení. Anorexigenní neurony informují 

ventromediální část hypotalamu, tím dochází k aktivaci anorexigenních působků 

(hormon uvolňující thyreotropin – TRH, hormon uvolňující kortikotropin – CRH, 

oxytocin). Dochází tak k navození pocitu sytosti (Pařízková, Lisá, 2007). 

      K faktorům zvyšující chuť k jídlu (orexigenní) řadíme: neuropeptid Y, 

endogenní opioidy, GABA (kys. gama-aminomáselná), melanin koncentrující 

hormon. 
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      K faktorům snižující chuť k jídlu (anorexigenní) řadíme: kokain, amfetamin, 

oxytocin, inzulin, cholecystokinin a peptidy ze skupiny kortikotropin-releasing hormon 

(Hlúbik, 2005). 

       

Obezita může být zapříčiněna nejen v důsledku deficitu leptinu či deficitu 

leptinového genu, ale pozornost je věnována i jiným mutacím. 

Mutace receptoru pro glukokortikoidy se podílí na mechanismech vedoucí k obezitě 

ovlivněním účinku kortikoidů v oblasti lipidového metabolismu. 

Mutace MC4R (melanokortinový receptor 4. typu) se vyskytuje u 3-5% pacientů 

s obezitou III. stupně (BMI > 40), u nichž se obezita manifestovala již v dětství. 

Mutace β3-adrenergního receptoru, při níž je v pozici 64 tryptofan nahrazen    

argininem, byla zkoumána souvislost nejen s obezitou, ale i výskytem diabetu II. 

typu. 

Mutace β2-adrenergního receptoru, kde je glutamin nahrazen kyselinou glutámovou 

v pozici 27 (Lincová, Farghali, 2002; Hainer, 2003).  

 

 

5.2.2. Obezita na podklad ě genetických poruch 

 

Onemocnění vznikající na podkladě genetických poruch se vyskytuje 

nezávisle na prostředí. Řadíme sem jednak mendelovsky děděné syndromy, kde 

obezita je jedním z fenotypických projevů komplexního onemocnění, a jednak 

mutace genů ovlivňující energetickou bilanci, kde obezita je hlavním manifestním 

znakem (Pařízková, Lisá, 2007).  

 

5.2.2.1. Mendelovsky d ěděné syndromy spojené s obezitou 

 

Doposud jich bylo popsáno více než 20, u nichž je obezita jedním z projevů 

onemocnění. Kromě obezity se velmi často objevuje mentální retardace a orgánové 

vývojové vady. Tyto syndromy se dědí jak autosomálně, tak vázané na X-

chromosom. Doposud se ovšem nepodařilo najít spojitost mezi molekulární poruchou 

a fenotypickým projevem. Některé ze syndromů si nyní popíšeme (Pařízková, Lisá, 

2007). 
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1) Pradera-Williho syndrom  (PWS) – se řadí mezi nejčastější monogenní syndromy 

s výskytem 1:25 000. Toto autosomálně dominantní onemocnění je zapříčiněno 

chyběním otcovské chromosomální oblasti 15q11.2-q12 způsobeno delecí (75%) 

nebo ztrátou (22%) segmentu. Jedinci s PWS jsou charakterističtí neprospíváním 

v prvních měsících života, muskulární hypotonií, rychlým nárůstem tělesné hmotnosti 

mezi 1. a 6. rokem spojeným s hyperfagií, mentální retardací a malým vzrůstem. 

Pacienti s tímto syndromem se vyznačují vysokou koncentrací ghrelinu (až 4,5krát 

vyšší koncentrace než u stejně obézních). Jde o hormon gastrointestinálního traktu, 

který zároveň spouští jedení. Dosud ovšem není jasné, zda tato vysoká koncentrace 

je zodpovědná za hyperfágii. U tohoto onemocnění je k terapii indikován růstový 

hormon u některých pacientů je proveden bypas žaludku.  

2) Bardet ův-Biedl ův syndrom  (BBS) – s výskytem méně než  1:100 000. Jde o 

autosomálně recesivní onemocnění u kterého bylo identifikováno 8 

chromosomálních lokusů, na kterých se nachází mutace. BBS je charakterizován 

časným vznikem centrální obezity, dystrofií retiny či pigmentovou retinopatií, 

hypogonadismem u chlapců, polydaktylii, poruchami učení a mentální retardací.  

3) Syndrom fragilního X  – je spojeno s mnohočetným trinuklidovým opakováním 

v genu FMR1. Předpokládá se, že se gen podílí na regulaci transportu, stabilizaci a 

translokaci některých mRNA. V klinickém obraze je popisována obezita, 

makrocefalie s velkýma ušima, vysoko postavená řeč, značně velké varlata a 

mentální retardace. 

4) Albrightova hereditární osteodystrofie  (AHO) – jedná se o autosomálně 

dominantní onemocnění způsobené mutací genu GNAS1, který kóduje α-

podjednotku Gs-proteinu. Tento protein má úlohu i v kontrole energetické bilance 

v hypotalamu. AHO je spojena s obezitou, ektopickou osifikací měkkých tkání, 

nápadně kulatým ho rezistence na parathormon (hypokalcémie), hovoříme o 

pseudohypoparathyroidismu typu 1A (PHP1A). 

5) Wilson ův-Turner ův syndrom  - je na chromosom X vázaná obezita s mentální 

anorexií, poruchou řeči, gynekomastií, zašpičatělými prsty a emocionální labilitou.   

6) MEHMO syndrom  – je akronym klinických příznaků (mentální retardace, 

epileptické záchvaty, hypogenitalismus, hypogonadismus, mikrocefalie, obezita). 

Řadí se mezi mitochondriální onemocnění. 

7) Alström ův syndrom  – patří mezi autosomálně recesivní onemocnění, které je 

spojováno s mutací genu ALMS1. Ke klinickým příznakum vedle obezity patří, 
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dilatační kardiomyopatie, hyperinzulinémií, diabetes mellitus 2. typu., hypothyreóza a 

hypogonadismus u chlapců. 

K dalším syndromům spojených s obezitou patří: Cohenův syndrom, 

Schinzelův syndrom, Börjesonův-Forssmanův-Lehmannův syndrom nebo MOMO 

syndrom (makrosomie, obezita, makrokranie, oční poruchy) (Pařízková, Lisá, 2007). 

 

5.2.2.2. Mutace gen ů ovliv ňující energetickou bilanci 

 

Monogenní typ obezity je způsoben mutací genu kódující tvorbu konkrétního 

hormonu nebo jeho receptoru. Manifestuje se nezávisle na prostředí a ovlivňuje 

energetickou bilanci na úrovni centrálního nervového systému. Tyto mutace jsou 

spíše vzácné a projevují se vznikem těžké obezity již v útlém věku. Bylo zjištěno více 

než 10 genů, u nichž je mutace jednoho genu spojena se vznikem monogenní formy 

obezity (Hainer, 2003; Hlúbik, 2005; Pařízková, Lisá, 2007). 

1) mutace MC4R  – je nejčastější příčinou monogenní obezity s 0,5-6% výskytem. 

Tento receptor se nachází v hypotalamu kde pomáhá udržet energetickou 

homeostázu. 

2) mutace genu pro leptin  (LEP) – se vyznačuje hyperfagii, nízkou koncentrací 

sérové leptinu a hyperinzulinémii. Je to zároveň jediná mutace u které můžeme 

terapeuticky zasáhnout. Subkutánním podáním rekombinantního leptinu dojde ke 

snížení hmotnosti, útlumu hyperfagie a vzestupu gonadotropních hormonů. 

3) mutace genu pro leptinový receptor  (LEPR)– se vyznačuje hyperfagií, s nízkou 

koncentrací růstového hormonu a velmi vysokou koncentrací leptinu.  

4) mutace genu pro proopiomelanokortin  (POMC)– jedinci s touto mutací jsou 

charakterističtí bledou pletí, rusými vlasy (nedostatek α-MSH – hormon stimulující 

melanocyty) a hypokortikalismem. 

5) mutace genu prohormonu konvertázy 1  (PC1) – jeho nositelé se vyznačují 

vysokou koncentraci proinzulinu a velmi nízkou koncentrací inzulinu. Jde o enzym 

zodpovědný za proteolytické štěpení prohormonů (proinzulin) a proneuropeptidů 

(POMC) (Hainer, 2003; Pařízková, Lisá, 2007). 

Byla objevena i řada dalších mutací, např. mutace genu pro melanokortinový 

receptor 3. typu (MC3R), mutace genu pro receptory kortikoliberinu  (CRHR1 a 

CRHR2), mutace genu pro receptor hormonu koncentrujícího melanin (MCHR1) aj. 

(Pařízková, Lisá, 2007). 
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5.2.3. Polygenní typ d ědičnosti 

 

Vznik obezity u lidí bývá převážně způsoben více geny. Důležitou úlohu zde 

sehrává i prostředí. U tohoto typu obezity se dědí spíše náchylnost k onemocnění, 

která je způsobena vzájemnou interakcí genových variant, než samotná choroba. 

Aby se zvýšilo riziko vzniku obezity je naprosto nezbytný vliv prostředí, 

charakteristický nadměrnou konzumací tuků, zvýšeným příjmem energie, 

nedostatečnou pohybovou aktivitou a tzv. stresovým přejídáním.  

Bylo zjištěno více než 7 genů na chromosomech 2, 5, 10, 11, 19 a 20, které 

způsobují rozvoj obezity. Zasahují do distribuce tuku, energetického výdeje a 

koncentraci hormonů. Byla popsána mutace β3-adrenergního receptoru (β3-AR), 

která ovlivňuje energetický metabolismus a tím pádem zvyšuje i tělesnou hmotnost. 

Jeden z predispozičních faktorů vzniku obezity může být neschopnost oxidovat tuky. 

Byly objeveny tzv. uncoupling proteins  (odpřahující proteiny – UCP2, UCP3 aj.), 

které se podílí na oxidaci tuku. Příkladem kumulace genových predispozic je 

interakce UCP1 a β3-AR genu, kdy dochází ke zhoršení stupně obezity. Ukázalo se, 

že exprese jak obezigenních, tak leptogenních genů je často ovlivňována prostředím. 

Tak např. exprese genů uncoupling proteinů závisí na přísunu vápníku a vitamínu A 

v potravě. 

Je důležité abychom blíže poznali genetický podklad a patofyziologii poruch 

regulace příjmu potravy a metabolických poruch. Pak nebudeme hovořit o obezitě 

jako o jediné klinické jednotce, ale o jednotlivých obezitách definovaných podle 

regulační či metabolické poruchy (Lincová, Farghali, 2002; Hainer, 2003; Pařízková, 

Lisá, 2007). 

 

 

5.3. Vliv endokrinopatie 
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Přestože se endokrinopatie podílí na zvýšení hmotnosti jen nepatrně (o 5-

8kg), je nutné k ní přihlédnout v diagnostice obezity. Nadměrná či nedostatečná 

sekrece hormonů vede ke změnám metabolismu v tukové tkáni. K nárůstu hmotnosti 

může přispět: Cushingův syndrom, který od prosté obezity odlišíme typickou atrofií 

končetinových pletenců a nafialovělými striemi. U hypotyreózy stačí vyšetření hladin 

tyreoidálních hormonů a TSH (thyrotropinu). Poškození hypotalamu traumatem nebo 

nádorem, inzulinom, hypogonadismus a jiné endokrinopatie odliší od prosté obezity 

specializované endokrinologické vyšetření (Lincová, Farghali, 2002; Hainer, 2003; 

Pařízková, Lisá, 2007).  

 

 

5.4. Faktory predisponující jedince ke vzniku obezi ty 

 

Při vyšetření obézního pacienta zvažujeme predisponující faktory pro vznik 

obezity: 

a)  pozitivní rodinná anamnéza obezity; 

b)  jo-jo fenomén (opakované kolísání hmotnosti) ; 

c)  nižší socioekonomické postavení (nižší vzdělání a tím pádem nižší příjem) ; 

d)  psychická alterace (deprese, úzkost, stres) (Hainer, 2003; Kabrnová, Hainer, 

     2004). 

 

 

5.5. Rizikové období pro vznik obezity 

 

V průběhu života každého z nás se vyskytují riziková období, kdy se 

mnohonásobně zvýší pravděpodobnost, že ztloustneme. Je proto dobré je znát. 

a) prenatální období, kdy podvýživa plodu zvyšuje pravděpodobnost výskytu obezity, 

hypertenze a diabetu 2.typu v pozdějším věku; 

b)  doba dospívání, hlavně u dívek; 

c)  doba těhotenství a období bezprostředně poté;  

d)  období menopauzy; 

e) období v dospělosti spojená se změnou jídelních a pohybových návyků: nástup či 

změna zaměstnání, založení rodiny, ukončení sportovní aktivity, úrazy, odchod do 

důchodu; 
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f) období, kdy jedinec přestane kouřit; 

g) období užívání léků, které ovlivňují hmotnost, např.: antidiabetika, tyreostatika, 

antidepresiva, estrogeny, glukokortikoidy a jiné (Hainer, 2003; Kabrnová, Hainer, 

2004). 

 

6.  DIAGNOSTIKA OBEZITY 

 

 

V ordinaci praktického lékaře by se mělo stát součástí preventivních prohlídek 

vážení, měření obvodu pasu a výpočet BMI. Co se týče technické vybavenosti, jsou 

na tom lépe specializovaná obezitologická centra. Najdeme zde: váhu do 300kg, 

výškoměr, metr k měření obvodů, přístroj na měření bioelektrické impedance, 

pulsmetr, sportester, Bestův kaliper, přístup k biochemické laboratoři.  

Pro vypracování vhodného terapeutického postupu je nezbytné provést: 

anamnestické, antropometrické, biochemické, klinické a v některých případech i 

psychologické vyšetření (Kunešová, Hainer, 2002; Hlúbik, 2005). 

 

 

6.1. Anamnestické údaje 

 

1) Cílenými dotazy se lékař snaží zjistit rodinnou predispozici vzniku 

obezity . U obézního jedince je důležité zjistit porodní hmotnost (nízká porodní váha 

je spojena s rizikem metabolického syndromu, u velkého plodu hrozí rozvoj diabetu 

2. typu v dospělosti). Vývoj hmotnosti v předškolním věku, v období dospívání, 

hlavně u dívek mezi 15-20 rokem. Rizikovým obdobím u žen je gravidita, kojení a 

menopauza. Nástup do zaměstnání bývá často provázen nárůstem hmotnosti díky 

sedavé práci a zanechání sportu. Také vstup do manželství bývá pro některé muže 

rizikovým obdobím díky pravidelné stravě a snížené pohybové aktivitě.  

2) Je důležité vědět, jaký vztah má pacient k pohybu a jaká je jeho současná 

pohybová aktivita . Zda v životě sportoval a jakému druhu sportu se věnoval. 

K pohybové inaktivitě u mnoha pacientů mohl vést uraz či operace. 

3) Musíme se zabývat také rodinnou a pracovní problematikou . Nadměrný 

stres v práci či depresivní ladění pacientů při nezaměstnanosti. Ztráta partnera, 

rozvody nebo vstup do manželství významně přispívají k nárůstu hmotnosti. 
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4) Další otázky směřují ke stravovacím zvyklostem . Ptáme se na preferenci, 

kvantitu a frekvenci konzumované stravy. Často pacienti vynechávají snídani, jedí 1x 

nebo 2x denně, hlavní energetický příjem si nechávají na pozdní večerní hodiny. Je 

dobré věnovat pozornost i konzumaci alkoholu. Ke zhodnocení energetického příjmu 

a  zastoupení základních živin využíváme různé dotazníky, např. Food frequency 

questinonnaire, dotazník dle Messicka. Hodnocení se provádí pomocí 

specializovaného softwaru, např. programu Výživa nebo NutriMaster. 

5) Vyptáváme se pacienta na historii „hubnutí“ , zda se pokouší hubnout 

opakovaně, které diety již vyzkoušel a s jakým efektem, na přítomnost jo-jo efektu. 

6) Důležité je zjistit, jaké důvody vedou pacienta ke zhubnutí . Zda-li je 

motivován zdravotními, společenskými nebo estetickými důvody. U mladších žen 

převládá estetická motivace, za to u mužů středního věku to bývají zdravotní důvody. 

Pokud pacient svou tloušťku nevnímá jako problém a „plní“ jen přání rodiny či okolí, 

bývá spolupráce s takovým pacientem jen velmi obtížná.  

Cílem anamnestického vyšetření je zjistit příčinu vzestupu tělesné hmotnosti, 

tyto informace poté slouží jako jeden z podkladů cíleného stanovení terapeutického 

postupu (Kunešová, Hainer, 2002; Hlúbik, 2005; Urbánek, 2007). 

 

 

6.2. Antropometrické ukazatele 

 

Mezi metody klasické antropometrie patří stanovení váhy a výšky, což je 

základem pro posouzení nadváhy a obezity. Dále zjišťujeme délkové, šířkové a 

obvodové rozměry, ze kterých vyhodnocujeme indexy, které charakterizují stavbu a 

proporcionalitu těla. 

1) stanovení tělesné hmotnosti – pomocí lékařské váhy do 300kg. 

Vyšetřovaná osoba se váží ve spodním prádle, bez obuvi, stojí v klidu a váhu má 

rozloženou na obě nohy. Vážení probíhá za standardních podmínek, tedy ráno a 

nalačno. 

2) stanovení výšky  – pomocí výškoměru, měříme naboso nebo v tenkých 

ponožkách, nejlépe ráno. Měřená osoba stojí na ploše kolmé k svislé ose 

výškoměru. 

Podle těchto dvou údajů můžeme vypočítat index tělesné hmotnosti (BMI – body 

mass index), který byl zaveden před více než sto lety jako tzv. Queteletův index. 
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3) BMI – se vypočítá jako váha (kg) / výška (m)2, který dobře koreluje 

s obsahem tuku v těle a je tedy celosvětově uznávaným měřítkem pro stanovení 

diagnózy obezity. Zdraví jedinci mají BMI 20–25, BMI 25-30 znamená nadváhu, která 

je považována za předstupeň obezity. Je prokázáno, že zdravotní rizika, tedy i 

morbidita a mortalita stoupá od BMI nad 25. Obezita je  

klasifikována BMI nad 30. 

      
     

Tab.1: 
Index 

tělesné hmotnosti (BMI) 
 

 

U dětí nelze použít stejného hodnocení jako u dospělých, protože hodnoty 

BMI se výrazně mění s věkem a stupněm pohlavního dozrávání. Pro naši dětskou 

populaci byl konstruován percentilový (růstový) graf BMI založený na výsledcích 

měření 5. celostátního antropologického výzkumu. Za nadváhu je považováno BMI 

nad 90, za obezitu BMI nad 97 percentil. 

BMI je považován za základní, ne zcela přesný ukazatel složení těla. 

Neodráží totiž zastoupení tuku v organismu (poměr tuku a tukuprosté hmoty). Tak 

například vyšší BMI mohou mít jedinci díky zmnožení svalové hmoty, nikoliv tukové 

tkáně (sportovci provozující silové sporty – kulturistika, vrh koulí, nebo i profese se 

zvýšenou svalovou zátěží). 

Máme-li k dispozici údaj o tukové složce, doporučuje se BMI diferencovat na 

tukovou a tukuprostou složku. 

 

BMI = W/H2 = F/H2 + LBM/H2 

 

kde W je hmotnost, H je tělesná výška, F je tuková složka a LBM je tukuprostá 

složka. 
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Antropometrické metody jsou neinvazivní, časově a finančně dostupné, 

použitelné i v terénních podmínkách, např. školy. K posouzení úspěšnosti  redukční 

léčby se doporučuje hodnotit úbytek vybraných obvodových rozměrů nebo tloušťky 

kožních řas (Kunešová, Hainer, 2002; Lincová, Fargali, 2002; Hainer, 2003; 

Pařízková, Lisá, 2007; Svačina a kol., 2008). 

 

 

6.3. Stanovení t ělesného složení 

 

Obezita je definována jako zmnožení tělesného tuku u mužů nad 25%, u žen 

nad 30%. Pouze v klinickém výzkumu se využívá přesného stanovení podílu 

tělesného tuku (hydrodenzitometrie, DEXA, neutronová aktivační 

analýza,pletysmografie, NMR). 

V běžné praxi se využívají jednoduché nepřímé metody stanovení tělesného 

složení (antropometrie - kožní řasy, bioelektrická impedance, BMI) (Hainer, 2003). 

 

6.3.1. Distribuce tukové tkán ě 

 

Podle distribuce tuku rozlišujeme obezitu na androidní a gynoidní (Bureš, 

Horáček, 2003).  

Androidní obezita (typu jablko) – je 

charakterizována kumulací tuku na břiše a 

zejména uvnitř břicha. Tato obezita mužského typu 

se také nazývá abdominální či viscerální 

(útrobní). Tento typ obezity je často spojen 

s výskytem kardiovaskulárních a metabolických 

komplikací, např. s metabolickým syndromem X 

(Reavenův), diabetem nebo srdeční příhodou. 

Laboratorní nález ukazuje na: nižší hladinu              Obr. 2: Typy obezity podle 

                                                                                                   charakteru distribuce tuku 

 

HDL-cholesterolu, hyperurikémii, hypertriacylglycerolémii, inzulínovou rezistenci 

s hyperinzulinismem.                                                    
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Gynoidní obezita (typu hruška) – je charakterizována zmnožením tuku především na 

hýždích a stehnech. Tato obezita ženského typu nebývá provázena 

kardiovaskulárními ani metabolickými komplikacemi. 

  

Dlouhou dobu byl pro jednoduchou klasifikaci používán pom ěr obvodu pasu 

a boků (WHR - waist to hip ratio). Hraniční hodnoty u mužů byly nad 1, u žen nad 

0,8. Dnes se již od tohoto měření upustilo, podle posledního sledování nemá větší 

výhodu než prosté měření obvodu pasu (Svačina a kol., 2008). 

Obvod pasu  – je jednoduchý  antropometrický ukazatel, který nejlépe koreluje 

s intraabdominálním obsahem tukové tkáně. Měříme krejčovským metrem v polovině 

vzdálenosti mezi spodním okrajem dolního žebra a crista iliaca (hranou kosti kyčelní) 

v horizontální rovině. U mužů obvod břicha přesahující hodnotu 94cm, resp. 102cm, 

koreluje se zvýšeným, resp. vysokým rizikem kardiovaskulárních a metabolických 

komplikací. U žen se za krajní hodnoty považuje obvod pasu 80cm, resp. 88cm 

(Kunešová, Hainer, 2002; Hainer, 2003; Hlúbik, 2005).  

 
    Tab. 2: Obvod pasu a souvislost se zvýšeným rizikem 

     metabolických a kardiovaskulárních komplikací 

 

 

Obvod bok ů – měříme krejčovským metrem ve výší maximálního vyklenutí hýždí 

v horizontální rovině. Osoby stojí vzpřímeně s nohama u sebe, s pažemi podél těla a 

s uvolněnou břišní stěnou. Na konci normálního výdechu měříme s přesností na 

0,5cm (Kunešová, Hainer, 2002; Hainer, 2003). 

Poměr obvodu pasu a výšky  – v naší populaci dobře odpovídá obvodu pasu. 

Doporučuje se, aby obvod pasu byl menší než polovina hodnoty výšky těla. Normální 

hodnota je od 0,4 do 0,5. Riziko komplikací stoupá od hodnoty 0,6 a více (Kunešová, 

Hainer, 2002; Pařízková, Lisá, 2007). 

K určení distribuce tuku používáme také měření tloušťky kožních řas pomocí 

kaliperu. Bylo zjištěno, že tloušťka subskapulární řasy koreluje s metabolickými a 

kardiovaskulárními riziky u androidní obezity. Měříme ji pod dolním úhlem lopaty.   
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Index centralizace  – se nazývá poměr subskapulární řasy a řasy nad tricepsem, 

jako míra distribuce tuku u androidní obezity. Její nevýhodou je, že hodnotí pouze 

poměr tukové tkáně na trupu a končetinách, nikoliv podíl viscerálního tuku 

(Kunešová, Hainer, 2002; Hainer, 2003). 

Sagitální abdominální rozm ěr – měříme pomocí pelvimetru vzdálenost mezi přední 

břišní stěnou a zády ve střední čáře horizontálně ve výši L4/5 ( Kunešová, Hainer, 

2002).  

                                 

        

  Obr. 3: Měření obvodu pasu                              Obr. 4: Schéma určování sagitálního 

  a obvodu boků                                                    abdominálního rozměru 

 

      Ve specializovaných centrech se používají složitější metody stanovení 

distribuce tukové tkáně: CT(tomograf), NMR, DEXA, ultarsonograficky. Tyto přesné 

metody se používají pouze v klinickém výzkumu. 

 

Existují jedinci, kteří i přes vyšší hodnoty BMI mají normální nebo dokonce 

nižší obsah tuku v těle, např. sportovci zvyklí na vysoký stupeň tělesné zátěže 

(hokejisté). Naopak jsou i tací, kteří mají normální nebo nižší hodnoty BMI, u nichž 

obsah tuku dosahuje vyšších hodnot (srovnatelný s osobami s vyšší hmotností a 

vyšším BMI). Tento jev se nazývá skrytá obezita . Proto je zjištění obsahu tuku 

v organismu zcela podstatné, protože upřesňuje diagnózu a stupeň obezity 

(Pařízková, Lisá, 2007). 
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Měření kožních řas 

  Tato antropometrická metoda patří k nejjednodušším a je používána nejdéle. 

Měření tloušťky kožních řas na různých místech povrchu těla nás informuje o 

vrstvách tuku v různých lokalitách. K měření používáme různé typy kaliperů.  

1) Bestův kaliper – byl u nás zaveden na konci 50. let minulého století u kterého je 

možno standardizovat stálý tlak na měřenou kožní řasu. Tímto postupem byly u nás 

poprvé stanoveny normy pro vývojové změny deseti kožních řas.  

2) Harpendenský kaliper – se původně využíval k měření tloušťky usní. Jeho 

nevýhodou je nemožnost standardizovat tlak. Neposkytuje přesnější hodnoty 

vzhledem k narůstajícímu tlaku na řasu, kdy se po delší době tloušťka řasy snižuje.  

3) Langeho kaliper – byl používán především v USA.  

4) Sieber-Hegnerův kaliper – vyroben ve Švýcarsku.  

Uvedené kalipery se můžou navzájem lišit velikostí a tvarem měrných plošek nebo 

tlakem na kožní řasu. Proto je obtížné srovnávat výsledky jednotlivých studií, které 

nebyly prováděny stejnými kalipery.  

Naměřené hodnoty jsou dosazovány do regresních rovnic (rovnice podle 

Matiegky, Pařízkové, rovnice podle Durnina a Rahamana), podle kterých lze 

vyhodnotit celkové procento i absolutní množství tuku. Jsou populačně specifické a 

je nutné používat rovnice pro danou lokální populaci (Pařízková, Lisá, 2007). 

V naší populaci se vypočítá podíl tuku a beztukové hmoty ze součtu deseti 

kožních řas na trupu a končetinách měřených Bestovým kaliperem (podle 

Pařízkové), nebo ze součtu čtyř kožních řas měřených Harpendenovým kaliperem 

(podle Durnina). Můžeme také měřit pouze dvě (pod lopatkou a nad tricepsem) a 

nebo jen jednu řasu (na podbradku). Ta je snadno přístupná při měření v terénních 

podmínkách a dobře koreluje s celkovým tukem (Hainer, 2003; Pařízková, Lisá, 

2007). 

Výhodou této metody je nízká cena. Nevýhodou je nutná erudice vyšetřujícího 

(Kunešová, Hainer, 2002). 

 

Bioelektrická impedance  (BIA) 

Metoda je založena na měření odporu, respektive vodivosti těla při průchodu 

proudu s nízkou intenzitou a vysokou frekvencí. Tukuprostá, aktivní tělesná tkáň 

obsahuje velké množství vody a elektrolytů, je proto dobrým vodičem. Zatímco 
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tuková tkáň se chová jako izolátor. Do těla se aplikuje malý alternující proud, který je 

veden pouze tělesnou vodou a v ní rozpuštěnými elektrolyty.  

Výsledek měření je výrazně závislý 

nejen na stupni hydratace organismu, ale i na 

přechodových odporech mezi elektrodou a 

kůží. Proto při vyšetřování pomocí BIA měla by 

být zajištěna standardní hydratace. Jestli že 

dochází k zadržování tekutin nebo naopak 

k dehydrataci, nelze vyšetření hodnotit, 

neboť dochází k podhodnocování, resp. 

nadhodnocování obsahu tuku v těle. 

Pro měření se vyrábí řada přístrojů, 

které mají buď 2 nebo 4 elektrody. Většina 

z nich využívá excitační proud 800µA 

s frekvencí 50kHz. Nejčastěji se používá 

bimanuální měřič, kdy uchopíme elektrody 

rukama (Omron ), nebo na nich stojíme 

ploskama nohou, tzv. bipedální (Tanita ), 

umožňující současné zvážení pacienta.                 Obr. 5: Přístroj InBody 230  

                                                                                   využívající BIA pomocí 4 elektrod 

 

                                                       

 Umístění elektrod na všech končetinách (Bodystat ), nebo kombinace 

bimanuálních a bipedálních elektrod najednou (přístroj InBody 230 ). Tyto přístroje 

nám poskytnou mnohem přesnější údaje jak o tukové, tak i svalové hmotě. Přiložený 

software nám podá řadu dalších informací, např. doporučí pacientovi jeho 

energetický příjem a výdej. 

Výhodou této metody je, že nezatěžuje pacienta a je časově nenáročná. 

Nevýhodou pak vyšší cena a malá spolehlivost metody.  

Očekává se, že technická zlepšení přispějí k větší přesnosti a k lepším 

výsledkům (Bureš, Horáček, 2003; Hainer, 2003; Pařízková, Lisá, 2007; Urbánek, 

2007). 

 

Hydrodenzitometrie   
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Tato metoda využívá pro zjištění denzity (hustoty) organismu podvodní vážení 

za současného stanovení objemu vzduchu v plicích a dýchacích cestách (pomocí  

dusíkové diluční metody). 

Výhodou je, že se jedná o jednu z nejpřesnějších metod vzhledem 

k jednoduchosti principů měření. Nevýhodou zůstává fakt, že tato metoda vyžaduje 

značný stupeň spolupráce ze strany pacientů a vyškolený personál (Hainer, 2003; 

Pařízková, Lisá, 2007). 

 

DEXA (dual energy x-ray absorptiometry) 

Jde o jednu z nejnovějších skenovacích technik. Tato metoda snímá a měří 

diferenciální zeslabení dvou x-paprsků při jejich průchodu tělem. Tímto měřením lze 

odlišit kostní minerály od měkkých tkání a ty se ještě rozlišují na tuk a tukuprostou 

hmotu.  

Výhodou ve srovnání s ostatními metodami je, že získáme informace nejen o 

složení celého těla, ale také nám umožňuje vyhodnotit složení jeho jednotlivých 

segmentů. Nevýhodou je vysoká cena. 

DEXA byla použita pro určení množství intraabdominálního tuku, poměru 

rozložení tuku na trupu a končetinách a pro sledování změn tukuprosté hmoty a 

obsahu minerálů v kostech u pacientů od 4 do 26 let (Pařízková, Lisá, 2007). 

 

TOBEC (total body electrical conductivity) 

Měření tělesné elektrické vodivosti je založeno na principu: je-li živý 

organismus umístěn v elektromagnetickém poli, pak toto pole ruší. Je to dáno velkým 

množstvím elektrolytů  v těle, které jsou obsaženy pouze v tukuprosté hmotě. Proto 

lze rozlišit tyto tkáně od tukové hmoty. Měření trvá pouze 1 sekundu a jsou pro 

přesnost opakována třikrát. 

Tato metoda se používá pro hospitalizované novorozence, kojence a malé 

děti, u kterých jsou ostatní metody nevhodné nebo méně přesné. Tato metoda se 

také osvědčila pro stanovení obsahu tuku u dětí se syndromem Pradera-Williho 

(Pařízková, Lisá, 2007). 

 

Měření 40K 
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Obsah tohoto izotopu, který je stálou součástí celkového obsahu draslíku 

(jeho obsah je v tukuprosté hmotě u dospělých stálý), umožňuje vzhledem k jeho 

přirozené γ-aktivitě (pomocí celotělových počítačů) vyhodnotit složení těla.  

Metoda byla použita pro měření obsahu tuku a tukuprosté hmoty u dorostu, u 

kterých byla současně provedena i BIA a hydrodenzitometrie. Ukázalo se, že měření 
40K nadhodnocovalo obsah tuku, což bylo způsobeno použitím standardů platných 

pro dospělé (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. Její koncentraci můžeme 

v odebraném vzorku měřit.  

Používají se stabilní izotopy vody, které nejsou radioaktivní a obsahují 

deuterium D2 nebo 18O. Nejčastěji se využívá deuterium oxid (D2O nebo 2H2O) 

vzhledem k nižší ceně. Pro jeho stanovení používáme hmotnostní spektrometrii. 

Tritium oxid (T2O) je sice finančně nenáročné, u dětí se ovšem nedá použít pro svou 

radioaktivitu.  

Dnes se uplatňuje 2H2O pro měření celkové tělesné vody, a tím i tělesného 

složení, vzhledem k tomu, že tukuprostá hmota má za fyziologických podmínek stálý 

obsah vody. Častěji se používá 2H2
18O (dvojitě značená voda) což umožňuje 

současně zjistit celkový výdej energie (Pařízková, Lisá, 2007). 

 

Magnetická rezonance  (MR) 

Principem MR je, že jádra s vnitřními magnetickými vlastnostmi se při vysílání 

radiových vln definované frekvence řadí v určitém směru magnetického pole. Po 

přerušení vysílání těchto vln se jádra vracejí do své původní pozice a vysílají 

absorbovanou energii, kterou měříme.  

Tato metoda se používá pro měření intraabdominálního tuku i u dětí. Výsledky 

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

 

Ultrazvuk    

Tato metoda využívá poznatku, že vysokofrekvenční zvukové vlny procházejí 

homogenními tkáněmi a určitá část vysílané energie se odráží od jakéhokoliv 
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rozmezí mezi odlišnými tkáněmi (např. tuková a svalová tkáň). Odraz je přeměněn 

do elektrického signálu (Pařízková, Lisá, 2007). 

Pomocí 3,5 MHz sondy měříme vzdálenost mezi vnitřní plochou přímého 

břišního svalu a přední stranou aorty na úrovni obratlů L5-S1. Touto metodou se 

měří intaabdominální tuk. V ordinacích lékaře patří toto vyšetření mezi velmi žádané. 

Informace o tom, jak se průběžně mění objem tukové a svalové tkáně včetně 

intraabdominálního tuku je pro pacienta obrovsky motivující. Pro lékaře to znamená 

jistotu, že pacient bude i nadále spolupracovat (Urbánek, 2007). 

 

Výpočetní tomografie  (CT) 

CT je v poslední době hojně využívané především pro hodnocení tělesného 

složení. Vykazuje určitý stupeň záření, proto není vhodná pro děti (Pařízková, Lisá, 

2007).  

 

Antropometrické metody slouží jak pro základní vyhodnocení stupně obezity, 

tak pro posouzení výsledků redukční léčby. Výhodou těchto metod je možnost 

vyšetřování větších souborů, použitelnost i v terénních podmínkách a finanční 

nenáročnost. Toto platí hlavně při opakovaných měřeních. Pomocí technicky 

náročných metod jsme schopni získat podrobné výsledky, které se používají 

především ve specializovaných experimentálních a klinických institucích (Pařízková, 

Lisá, 2007). 

 

6.4. Biochemické laboratorní vyšet ření  

 

Rozsah vyšetření závisí na typu poskytované péče (ambulance praktického 

lékaře, obezitologická ambulance nebo centrum pro diagnostiku a léčbu obezity). 

U obézních jedinců provádíme stanovení: lipidového spektra, glykémie 

nalačno a postprandiálně, inzulínu, C-peptidu, jaterní transaminázy. Dále 

stanovujeme hladinu: kyseliny močové, TSH, urey, bilirubinu a dalších podle indikace 

(Hlúbik, 2005). 

 

 

6.5. Klinické vyšet ření 
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Součástí diagnostického postupu je také celkové klinické vyšetření. Zaměříme 

se především na vyšetření: štítné žlázy (struma), strií, lymfedému, přítomnost kýly a 

projevy chronické žilní insuficience (Hlúbik, 2005). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.  ZDRAVOTNÍ KOMPLIKACE  

 

 

Obezita přináší svému nositeli řadu komplikací, které můžeme dělit na:  

• Metabolické : v populaci jsou daleko častější a závažnější. Patří sem složky 

metabolického syndromu X, včetně diabetu II. typu a hypertenze, 

aterogeneze, syndrom polycystických ovarií, sterilita a výskyt nádorů. Tyto 

zdravotní komplikace se vyskytují především u androidní obezity s větším 

obvodem pasu. 

• Mechanické : zahrnují poruchy svalového a kosterního aparátu, osteoartritidy, 

osteoartrózy, dušnost a syndrom spánkové apnoe (opakované krátké zástavy 

dýchání). S mechanickými komplikacemi je spojena především gynoidní 
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obezita s relativně nižším obvodem pasu (Lincová, Farghali, 2002; Svačina, 

2002; Kabrnová, Hainer, 2004). 

 

Nadváha a obezita zvyšují riziko vzniku řady onemocnění. Bylo zjištěno, že 

podíl obezity na vzniku onemocnění u diabetu činní 61%, u rakoviny dělohy 34%, u 

cholecystopatií 30%, u degenerativních onemocnění kloubů a páteře 24%, u 

hypertenze a ischemické choroby srdeční 17% a u rakoviny prsu a tlustého střeva 

11%. Z toho vyplývá, že vztahy obezity a diabetu jsou mnohem užší, než vztahy 

obezity a kardiovaskulárních onemocnění.  

Obezita rovněž zvyšuje riziko úmrtnosti. Vysoké riziko z hlediska morbidity a 

mortality představuje těžká obezita v mladším a středním věku. Úmrtnost u mladých 

mužů s těžkou obezitou je až dvanáctkrát vyšší než u stejné věkové kategorie 

normosteniků. S věkem dochází k poklesu některých zdravotních rizik spojených 

s obezitou, a to zejména rizik kardiovaskulárních. Obecně lze konstatovat, že 

subjektivní potíže mají většinou obézní s BMI nad 30 a věkem nad 40 let. Mladší 

pacienti se často cítí zcela zdraví, i když jejich prognóza je závažná.  

Přitom stačí redukovat hmotnost jen o 5-10% aby došlo k poklesu 

metabolických komplikací a nádorů až o 50%. Ovšem takto malá redukce hmotnosti 

má na mechanické komplikace obezity jen nepatrný vliv. Komplikace obezity se 

mohou rozvíjet již v dětském věku a významně ovlivňují kvalitu i délku života 

obézního jedince (Kytnarová, 2002; Svačina, 2002; Hainer, 2003). 

 

 

7.1. Metabolické komplikace 

 

Mezi závažné metabolické komplikace řadíme metabolický syndrom, diabetes 

mellitus II. typu, poruchy metabolismu lipidů (dyslipidémie a 

hypertriacylglycerolémie), hyperurikémii a další (Hainer, 2003).  

 

 

7.1.1. Metabolický syndrom (MS) 
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Metabolický syndrom je moderní pojem pro několik rizikových faktorů 

onemocnění srdce a cév. Mají stejnou příčinu, kterou je nedostatečná odpověď 

organismu na inzulin, neboli tzv. inzulinová rezistence  (Špinar, Vítovec, 2007).  

Tento syndrom je nazýván různými synonymy, např. syndrom X, Reavenův 

syndrom nebo syndrom inzulinové rezistence. MS se vyvíjí v čase u jedinců 

s genetickou predispozicí při nevhodném životním stylu (tj. při nadměrném 

energetickém příjmu a nedostatečné pohybové aktivitě) (Karen, Souček, 2007). 

MS byl definován profesorem Geraldem Reavenem ze Stanfordské univerzity 

v roce 1988 jako společný výskyt těchto 6 jevů: 

1) inzulinorezistence 

2) porucha glukózové tolerance, resp. diabetes 

3) hyperinzulinismus 

4) zvýšené lipoproteiny o velmi nízké hustotě (VLDL) 

5) snížený HDL cholesterol 

6) esenciální hypertenze. 

Od té doby je jevů souvisejících s MS známo tisíce, např. postihují krevní oběh, 

endokrinní systém nebo koagulaci. 

Existují nejméně čtyři teorie o hlavním patogenetickém faktoru MS: 

a) teorie inzulinorezistence je nejstarší a bývala nejvýznamnější; 

b) teorie centrální zahrnuje zejména vyšší tonus sympatického nervstva; 

c) teorie systémového zánětu, který poškozuje řadu orgánů od cévní stěny přes 

beta-buňku až k steatotickým játrům; 

d) teorie adipokininů, jedná se o ovlivnění organismu produkty tukové tkáně.  

Tuková tkáň začne být patogenní ve chvíli, kdy v ní začne probíhat zánět. 

Proto jsou poslední teorie do značné míry propojeny. Dochází k infiltraci makrofágů a 

vzájemnému ovlivnění adipocytů a makrofágů (cross-talk). Selhává energetika 

tukových buněk a mění se formy uložení a uvolňování tuku. Nejvíce patogenní je pak 

tuková tkáň uložena abdominálně. Zároveň však platí, že lokálně může tuková buňka 

působit na jakýkoli orgán (např. tuk v játrech, nadledvinách či cévní stěně) a měnit 

funkci orgánů a tkání (Svačina, 2007c). 

Pojem MS se objevoval v populárních článcích i odborné literatuře již v 80. 

letech minulého století, mnohdy se však jeho definice lišily. První všeobecně 

uznávanou definicí MS je definice Světové zdravotnické organizace (WHO) z roku 

1998, která byla upravena v roce 2001 americkým národním cholesterolovým 
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panelem (NCEP ATP III). Obě tyto definice byly v roce 2005 významně zpřísněny 

mezinárodní diabetologickou federací (IDF).  

V České republice se v současnosti nejvíce používá americká definice. Při 

použití  americké definice byl výskyt MS 15,6% u zdravých osob ve věku  

26 - 75 let. Při použití přísnější definice z roku 2005 by byl výskyt MS až 30% u 

zdravých osob, mezi diabetiky až 90% a mezi hypertoniky kolem 50%. 

MS kromě klasických rizikových faktorů klade důraz na dva další, a to obvod 

pasu a hladinu triacylglycerolů, tzv. hypertriacylglycerolový pas. Hodnoty obvodu 

pasu byly stanoveny jak podle pohlaví, tak i podle etnických skupin (Špinar, Vítovec, 

2007). 

Výskyt MS stále stoupá, jedná se zhruba o 25 - 30 % u bílé populace. Existují 

však populace, u nichž je výskyt MS mnohem vyšší, např. u palestinské populace je 

výskyt MS až v 70%. 

Na základě toho lze předpokládat nárůst diabetes mellitus II. typu a tím i 

nárůst  kardiovaskulárních a cerebrovaskulárních aterotrombotických příhod 

(Rosolová, 2006). 

       

Tab. 3: 

Hodnoty obvodu pasu podle pohlaví a etnických skupin 
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Tab. 4: 

Definice metabolického syndromu 

 

 

 

 

 

 

7.2. Kardiovaskulární komplikace 

 

Kardiovaskulární choroby jsou ve všech rozvinutých zemích nejčastější 

příčinou úmrtí dospělých. Rizikových faktorů kardiovaskulárních onemocnění (KVO) 

je známá celá řada, některé nemůžeme ovlivnit, např. genetické vlohy, věk nebo 

pohlaví. Většinu rizikových faktorů však 

určitým způsobem ovlivnit můžeme, např. 

obezitu. Důležitá je distribuce tuku v těle. 

Gynoidní typ obezity není spjat se 
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zvýšeným rizikem KVO. Naproti tomu androidní obezita výrazně zvyšuje riziko 

kardiovaskulárních chorob.                                                             Obr. 6: 

Kardiovaskulární komplikace                                                               

Studiemi byla prokázána vyšší úmrtnost na KVO u osob s vyšším BMI (nad 

25kg/m2) a nižší fyzickou aktivitou než u osob fyzicky aktivnějších s normální 

hmotností. Přitom zlepšení zdravotního rizika i úmrtnost na KVO je patrná již při 

snížení hmotnosti o 5 - 10% výchozí hodnoty. 

Kardiovaskulární choroby významně zatěžují nejen svého nositele, ale jsou i 

ekonomickým problémem pro společnost. Jsou druhou nejčastější příčinou přiznání 

invalidních důchodů v ČR, kdy nejčastějším důvodem je onemocnění pohybového 

aparátu, ale i tady hraje obezita svou roli (Adámková, 2005). 

K nejzávažnějším kardiovaskulárním komplikacím řadíme:  

Hypertenzi, která je nejčastější chorobou z KVO, objevuje se až v 60% u obézních 

osob. Bylo prokázáno, že čím vyšší je BMI, tím vyšší je procento hypertoniků. 

Zároveň redukce hmotnosti o pouhých 5 - 10% vede nejen k poklesu systolického a 

diastolického tlaku (snížení hmotnosti o 10% sníží diastolický tlak přibližně o 10 mm 

Hg), ale mizí i závislost mezi hypertenzí a BMI (Svačina, 2007b). 

Ischemickou chorobu srdeční, arytmie, mozkové cévní příhody, tromboembolickou 

nemoc, srdeční selhání, varixy a náhlou smrt (Hainer, 2003). 

 

 

 

7.3. Respira ční komplikace 

 

Bývá přítomen syndrom spánkové apnoe, který je spojen s rizikem arytmií a 

náhlé smrti. Méně často můžeme pozorovat i Pickwickův syndrom, spojený se 

srdeční a plicní nedostatečností a končící částečnou invaliditou (Hainer, 2003; 

Pařízková, Lisá, 2007). 

 

 

7.4. Ortopedické komplikace 
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Zejména u rostoucího dítěte je ve skeletálním systému výrazně zrychlen 

metabolismus. Je proto zřejmé, že u dítěte s obezitou je kostra nepřiměřeně zatížena 

a dochází k častým poruchám. Na páteři se objevují skoliózy a hrudní kyfózy.  

Výrazně je zatížen i skelet dolních končetin. U kloubů dolních končetin 

dochází k častým artrotickým změnám, zejména u kloubů kyčelních, kolenních a 

hlezenních. Obézní dítě pak stojí rozkročené na široké bázi 

(Hainer, 2003; Kabrnová, Hainer, 2004; Pařízková, Lisá, 2007). 

 

 

7.5. Gastrointestinální a hepatobiliární komplikace  

 

Vzácnější poruchou, podmíněnou metabolickými změnami je výskyt 

cholelitiázy a cholecystitidy. K poruše metabolismu se vztahuje i porucha funkce jater 

spojená se steatózou.  

K dalším komplikacím patří gastroezofageální reflux a hiátová hernie (Hainer, 

2003; Pařízková, Lisá, 2007). 

 

 

7.6. Pohlavní komplikace 

 

U chlapc ů se můžeme setkat se zdánlivým hypogenitalismem, kdy v tukovém 

polštáři v dolní části břicha je zanořen zevní genitál. Dochází ale i ke skutečnému 

hypogonadismu, který je charakterizován nižší sekrecí mužských pohlavních 

hormonů. U mužů, ale i pubertálních chlapců byly zjištěny nízké koncentrace 

celkového testosteronu, androstendionu a dehydroepiandrosteronu. Při rozložení 

tuku na bocích a hýždích a při nakupení tukových vrstev v oblasti mam nabývají 

chlapci dívčího vzhledu (dříve popisovaného jako frölichoidní vzhled). Tyto změny u 

chlapců způsobuje enzym aromatáza, který přeměňuje androgeny na estrogeny. 

Aromatáza je lokalizována v tukové tkání, proto je její aktivita u obézních jedinců 

zvýšena.  

U dívek  s menším stupněm obezity bývá pohlavní vývoj lehce urychlen. 

Naopak dívky s rozvinutým gynoidním typem obezity, mají porušenou funkci ovarií. 

Dochází u nich často k rozvoji syndromu polycystických ovarií spojených s poruchou 
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cyklu až amenoreou. U těchto dívek hrozí riziko infertility vlivem zvýšené hladiny 

estrogenů. 

K dalším gynekologickým komplikacím patří pokles dělohy, zánět rodidel a 

v neposlední řadě jsou to komplikace v těhotenství a při porodu (Hainer, 2003; 

Pařízková, Lisá, 2007). 

 

 

7.7. Kožní komplikace 

 

  Kožní onemocnění se vyskytují u obézních pacientů poměrně často. Bývají to 

erytémy, ekzémy a mykózy lokalizované hlavně v ingvinální oblasti a v podpaží. U 

pacientů s obezitou a inzulinovou rezistencí se často objevuje acanthosis nigricans,  

charakterizovaná šedočernou a zhrubělou kůží na krku či v ingvinách. 

K dalším kožním komplikacím patří celulitida, strie, hypertrichóza nebo 

hirsutismus (Hainer, 2003; Pařízková, Lisá, 2007). 

 

 

7.8. Onkologické komplikace 

 

Je třeba připomenout i závažnější komplikace spojené s obezitou, mezi které 

jistě patří karcinomy gynekologické, na kterých má hlavní podíl hyperestrogenismus. 

Řadíme sem karcinom endometria, vaječníku, cervixu dělohy a prsu. 

Karcinomy gastrointestinální - kolorektální, žlučníkové, žlučových cest, 

pankreatu a jater. Karcinomy urologické - ledvin a prostaty (Hainer, 2003). 

 

 

7.9. Psychosociální komplikace 

 

Obézní lidé bývají často ve společnosti diskriminování, mívají problémy 

s motivací a malým sebevědomím. Často trpí depresemi, úzkostí a poruchou příjmu 

potravy (Hainer, 2003). 

 

 

7.10. Jiné zdravotní komplikace 
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Bohužel výčet komplikací spojený s obezitou není úplný. Kvalitu života 

nepříznivě ovlivňují i další komplikace, např. úrazy, edémy, kýly, horší hojení ran, 

zejména po chirurgických výkonech (Hainer, 2003). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                              

            Tab. 5   

 

 

 

 

 

8.  LÉČBA OBEZITY 

 

 

8.1. Cíl léčby 

 

Léčba obezity by měla být přizpůsobena věku obézního jedince, stupni 

nadváhy a přítomnosti zdravotních komplikací. Cílem léčby není normalizovat 

tělesnou hmotnost, neboť takový cíl je u většiny obézních pacientů nereálný. U 

pacientů s nadváhou (BMI 25,0 – 29,9) bez přítomnosti zdravotních komplikací se 

doporučuje udržet stávající hmotnost. U pacientů s nadváhou a zdravotními 

komplikacemi nebo u obézních pacientů si vytyčíme reálné cíle redukce hmotnosti. 
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Jak již bylo uvedeno výše i nevelký pokles tělesné hmotnosti významně 

snižuje rizikové faktory. Je tedy zřejmé, že účinnost redukčního režimu hodnotíme 

podle redukce zdravotních rizik spojených s obezitou, a nikoliv podle redukce 

hmotnosti jako takové. Obvykle nebývá problém docílit nevelký hmotnostní pokles. O 

úspěšnosti redukčního režimu však rozhoduje schopnost dlouhodobě udržet docílený 

hmotnostní pokles.  

Velmi důležitá je dostatečná motivace pacienta k léčbě. Existuje mnoho 

důvodů, proč stojí za to hubnout. Pacienti bývají motivováni ze zdravotních (zejména 

muži středního věku), estetických (hlavně mladší ženy) nebo společenských důvodů. 

Dalšími hnacími prvky pro hubnutí jsou důvody citové. Jedinec může mít problém 

s navázáním partnerského vztahu nebo jeho postava vadí partnerovi. Může to být i 

subjektivní nespokojenost, kdy nadváha či obezita vadí především vám samotným 

(Hainer, 2002; Hainer, 2003; Kabrnová, Hainer, 2004). 

 

 

8.2. Komplexní terapie obezity 

 

Léčba obezity by měla být komplexní, dlouhodobá a individuální. Je nutné si 

uvědomit, že se nejedná pouze o krátkodobou dietu, ale o celoživotní změnu 

životního stylu. 

Obezita je nemoc! Když se léčba ukončí či přeruší, obezita se vrací. 

Léčba obezity zahrnuje:  

• nízkoenergetickou dietu (chudá na tuky a bohatá na nestravitelnou vlákninu); 

• pohybovou aktivitu (aerobního charakteru); 

• behaviorální modifikaci životního stylu (jídelních a pohybových návyků). 

Tyto tři body jsou základním komplexním léčebným režimem. V indikovaných 

případech je můžeme doplnit o: 

• farmakoterapii (pro osoby s BMI nad 30 nebo u nižšího stupně obezity (BMI 

25 - 30) s vážnými komplikacemi); 

• chirurgickou léčbu (u těžkého stupně obezity (BMI pod 40)  

(Lincová, Farghali, 2002; Hainer, 2003; Kabrnová, Hainer, 2004; Špinar, Vítovec, 

2007). 
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Z pěti terapeutických přístupů by pouze o indikaci chirurgického výkonu měl 

rozhodovat specialista. Ostatní terapeutické přístupy může úplně stejně použít 

praktický lékař i školený obezitolog (Sucharda, 2006).  

 

Lidem s nadváhou nebo obezitou jsou určena tato odborná pracoviště. 

Obezitologické ambulance  - jsou určené pro léčbu osob s těžším stupněm obezity 

nebo s obezitou spojenou se zdravotními komplikacemi. Tyto ambulance by měly být 

dostupné v každém okrese.  

Reduk ční kluby  - jsou určeny pro osoby s nadváhou nebo s lehkou obezitou. 

Zabývají se kognitivně behaviorální léčbou obezity a součástí jejich programu je i 

pravidelné cvičení. 

Centra pro diagnostiku a lé čbu obezity  - jsou umístěna zpravidla při fakultních 

nemocnicích (FN), nachází se v Endokrinologickém ústavu Praha a na III. interní 

klinice 1. LF UK v Praze, na II. interní klinice FN Plzeň, na klinice gerontologické a 

metabolické v Hradci Králové, na II. interní klinice Fakultní nemocnice u svaté Anny 

v Brně a na interní klinice FN v Ostravě. Tato centra by měla léčit vysoce rizikové 

obézní pacienty či pacienty rezistentní na dosavadní komplexní léčebný režim 

(Kunešová, 2004).   

 

 

 

8.2.1. Dietní lé čba 

 

8.2.1.1. Postavení dietologie v minulosti a dnes 

 

Historicky byla léčba dietou jedním z nejvýznamnějších léčebných postupů. 

Zejména v dobách, kdy byla medicína jen spekulativní a empirickou vědou, byla 

dietní léčba součástí každého terapeutického doporučení. Část efektů takové léčby 

byla jistě typickým placebo efektem. Právě dietní postupy a úsilí o změnu životního 

stylu byly pravděpodobně v historii medicíny nejvíce efektivní v léčbě i prevenci 

většiny nemocí. 

V dnešní době je postavení dietologie jiné. Nemoci léčíme moderními 

léčebnými postupy, především farmakoterapií či chirurgicky. Dietologie se tak 

dostává na okraj zájmu jako léčebná metoda často pomalá a na první pohled málo 
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efektivní. Má však nepochybně své významné místo jak v prevenci, tak v léčbě 

mnoha chorob (Svačina a kol., 2008). 

 

8.2.1.2. Základní složky stravy 

 

Základní složky stravy se označují jako živiny, které dělíme na makronutrienty 

a mikronutrienty. Makronutrienty jsou nositeli energie a proto je někdy označujeme 

jako kalorifery. Řadíme sem: sacharidy, lipidy, proteiny a alkohol. 

Mikronutrienty jsou neenergetickou složkou stravy a pro zdravý organismus 

jsou nutné optimální dávky. Dělíme je na: vitamíny a minerální látky. Ty můžeme 

dále dělit na makroelementy (přijímány v dávkách větších než 100 mg denně), 

mikroelementy (od 1 do 100 mg denně) a stopové prvky (mikrogramové dávky 

denně) (Svačina a kol., 2008). 

 

Sacharidy 

Energetická hodnota 1 g sacharidů = 17 kJ  

Sacharidy by měly zaujímat 40 - 50 % z celkového energetického příjmu. Při 

redukční dietě okolo 5000 kJ sacharidy představují 120 – 150 g. 

Sacharidy můžeme rozdělit na monosacharidy, které jsou obsaženy v ovoci, 

medu, řepném či třtinovém cukru. D - glukóza je společně s D - fruktózou hlavním 

monosacharidem většiny potravin. Hlavním zdrojem monosacharidů jsou pak různé 

druhy sladkostí (čokoláda, sušenky, koláče). Jednoduché cukry představují rychlý 

zdroj energie. Po jejich požití prudce stoupá hladina krevního cukru s následným 

pocitem hladu. 

Polysacharidy můžeme rozdělit na tzv. stravitelné a nestravitelné, podle 

schopnosti být štěpeny lidskými sacharidázami. Hlavním zdrojem polysacharidů jsou 

zelenina, těstoviny, rýže, chleba a cereálie. Vstřebávají se poměrně dlouho a udržují 

stálou hladinu cukru v krvi. Obsahují dostatek vlákniny, proto nás mnohem lépe 

zasytí (Kabrnová, Hainer, 2004; Svačina a kol., 2008). 

Ve vztahu k sacharidům hovoříme o glykemickém indexu  potravin (GI). 

Index udává schopnost zvýšit hladinu krevního cukru po požití stravy bohaté na 

sacharidy. GI je definován poměrem plochy pod glykemickou křivkou sledované 

potraviny a plochy pod glykemickou křivkou glukózy, jejíž referenční hodnota je 

rovna 100%. GI jednotlivých potravin se pak zjišťuje experimentálně. Potraviny 



 54 

s nízkým glykemickým indexem méně zvyšují hladinu glykémie po jídle, navozují 

delší pocit sytosti a menší pocit hladu. Naopak potraviny s vysokým glykemickým 

indexem vedou k vyššímu vzestupu inzulínu s výraznější tendencí ukládat živiny do 

tukových zásob (Kabrnová, Hainer, 2004). 

Sacharidy na rozdíl od tuků nesehrávají podstatnou úlohu při rozvoji obezity. 

Při zvýšeném příjmu sacharidů dochází k adaptačnímu zvýšení jejich spalování, 

které může stoupnout až na dvojnásobek. Teprve až při dlouhodobém nadměrném 

příjmu monosacharidů je začne organismus přeměňovat na zásobní tuk (Hainer, 

2003). 

 

Tuky  

Energetická hodnota 1 g tuků = 38 kJ  

Tuky by měly zaujímat 20 - 30 % celkové energetické hodnoty, což představuje při 

redukční dietě o 5000 kJ 25 - 40g tuku. Ve skutečnosti se však tuky podílejí na 

energetickém příjmu z 36 - 38%, u starších osob a venkovské populace přesahuje 

podíl tuku často 40%.  

Při vzniku obezity sehrávají hlavní úlohu, protože mají nejvyšší energetickou 

hodnotu, přičemž jejich sytící schopnost je nízká. Nadbytek tuků je ukládán do formy 

tukových zásob, jejichž kapacita je prakticky neomezená (Hainer, 2003; Kabrnová, 

Hainer, 2004). 

 Tuky rozdělujeme podle původu na živočišné, které jsou obsaženy v másle, 

sádle nebo loji. Jsou zdrojem nasycených mastných kyselin a cholesterolu, který 

urychluje vznik a rozvoj aterosklerózy. 

 Rostlinné tuky jsou převážně tvořeny nenasycenými mastnými kyselinami, 

které jsou zdravější a neobsahují cholesterol. Nenasycené mastné kyseliny můžeme 

dělit podle počtu dvojných vazeb na mononenasycené, které mají ve své struktuře 

jednou dvojnou vazbou. Nejčastěji se vyskytující mononenasycenou mastnou 

kyselinou je kyselina olejová, která je hojně zastoupena v olivovém, řepkovém a 

podzemnicovém oleji. Neovlivňuje celkovou hladinu cholesterolu, snižuje však jeho 

nebezpečnou frakci (LDL cholesterol) a zvyšuje hladinu tzv. „hodného“ cholesterolu 

(HDL cholesterol). 

Polynenasycené mastné kyseliny mají ve své struktuře více dvojných vazeb. Tělo si 

je nedokáže vyrobit, proto je musí přijímat potravou. Mezi tyto tzv. esenciální mastné 

kyseliny patří kyselina linolová a linolenová. Zdrojem je především slunečnicový, 
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řepkový a kukuřičný olej. Snižují hladinu cholesterolu, chrání tělo před vznikem 

srdečních onemocnění a jsou nezbytné pro růst a vývoj (Kabrnová, Hainer, 2004). 

 Velmi prospěšná je konzumace tzv. omega-3 mastných kyselin, které patří 

mezi nenasycené mastné kyseliny. Uplatňují se v prevenci a léčbě srdečně cévních 

onemocnění, hyperinzulinémie a diabetu II. typu. Omega-3 mastné kyseliny také 

zabraňují srážení krve, tlumí zánět, působí vazodilatačně a snižují hladinu 

triacylglycerolů. Zároveň byl prokázán pozitivní efekt snižující riziko výskytu 

nádorového onemocnění. Mezi významné zdroje patří především ryby a mořské 

plody (Bobková, 2004; Kabrnová, Hainer, 2004). 

 Optimální složení tuků ve stravě má tvořit 1/3 nasycených mastných kyselin, 

1/3 mononenasycených a 1/3 polynenasycených mastných kyselin (Svačina a kol., 

2008). 

 

Bílkoviny 

Energetická hodnota 1 g bílkovin = 17 kJ  

Bílkoviny by měly zaujímat 20% celkové energetické hodnoty, což při příjmu 5000 kJ 

představuje 60 – 75 g bílkovin. Jsou nezbytné pro stavbu a obnovu tkání, účastní se 

tvorby řady enzymů, hormonů a imunitních látek. Jako zdroj energie je organismus 

využívá pouze v krajních případech. Základním stavebním kamenem bílkovin jsou 

aminokyseliny. 

 Vyšší příjem bílkovin v dietě má řadu výhod: menší pocit hladu (mají nejvyšší 

sytící schopnost ze všech živin), množství svalové hmoty zůstává zachováno, 

neklesá bazální metabolismus a hmotnostní úbytek déle vydrží.  

 Bílkoviny rozdělujeme podle původu na živočišné, které jsou obsaženy 

v mase, drůbeži, rybách, mléce, mléčných výrobcích a vejcích.  

 Zdrojem bílkovin rostlinného původu  jsou luštěniny, obiloviny, obilné klíčky a 

semena olejnatých rostlin (Kabrnová, Hainer, 2004). 

 Zvýšenému příjmu bílkovin se nepřičítá podstatná role při vzniku obezity. 

Bílkovinné potraviny živočišného původu jsou zároveň zdrojem tuků a cholesterolu, 

proto je optimální ve stravě kombinovat jak živočišné, tak rostlinné bílkoviny (Hainer, 

2003; Svačina a kol., 2008). 

 

Vláknina 
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V dietních režimech se využívá schopnosti vlákniny zvětšovat v žaludku svůj 

objem a navozovat pocit sytosti. V každodenní stravě by mělo být 25 - 35 g vlákniny. 

Snižuje resorpci sacharidů a příznivě ovlivňuje metabolismus tuků a cholesterolu.

  

 Hlavním zdrojem vlákniny je ovoce, zelenina, luštěniny, celozrnné potraviny a 

brambory (Kabrnová, Hainer, 2004; Svačina a kol., 2008). 

 

Potřebujete vlákninu? Dejte si kávu! 

 Vědci z Národního výzkumného ústavu 

v Madridu na základě výzkumů potvrdili, že tak jako 

kávová zrna v původním stavu obsahují velké 

množství vlákniny, tak i uvařená káva obsahuje 

významné množství vlákniny. Ke stanovení 

obsahu vlákniny v různých typech připravených káv, 

použili stejné metody, kterou se stanoví obsah 

vlákniny ve vínu či pivu. 

                                                                                 Obr. 7: Konzumace vlákniny 

 

  Princip této metody tkví v působení enzymů na „kávový roztok“. Působením 

enzymů dojde k roztrhání struktury vlákniny na jednotlivé molekuly a následnou 

filtrací se oddělí pevné částice od vody. Dle výsledků publikovaných v Journal of 

Agricultural and Food Chemistry, obsahují různé druhy káv dle způsobu přípravy od 

0,47 g až po 0,75 g vlákniny na 100 ml připravené kávy.  

 Dle American Dietetic Association (ADA) potřebují muži průměrnou denní 

dávku vlákniny okolo 38 g a ženy okolo 25 g. Dle údajů National Fiber Council více 

než 50% američanů konzumuje denně méně než 15 g vlákniny. Zároveň dle National 

Coffee Association, 82% dospělých američanů vypije denně v průměru 3,2 šálků 

kávy. Dle objemu a typu kávy to představuje denní přísun vlákniny od 1,5 g až po 3 

g.  

 Znamená to tedy, že by se v zájmu vyššího příjmu vlákniny měla zvýšit 

konzumace kávy? To rozhodně ne! Nesmíme totiž opomenout fakt, že každý šálek 

kávy průměrně obsahuje až 100 mg kofeinu, který má i přes některé pozitivní účinky 

převážně škodlivé účinky na lidský organismus.  
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 Proto hlavním zdrojem vlákniny by měly být především jiné potraviny, než 

káva, i když pro nadšené konzumenty kávy je toto zjištění jistě dobrou zprávou 

(Ballantyne, 2007).      

 

8.2.1.3. Výživová doporu čení 

 

Potravinová pyramida 

 Nízkoenergetické diety 

vycházejí z doporučení zdravé 

výživy pro populaci, které bývá často 

znázorňováno tzv. potravinovou 

pyramidou. Jde o vyjádření 

nutričních standardů a obecných 

výživových doporučení ve formě 

doporučených konkrétních skupin 

potravin a jejich množství, často 

v podobě počtu typických porcí.  

                                                                   Obr. 8: Potravinová pyramida 
Na bázi pyramidy jsou znázorněny potraviny, které mají být součástí tvorby 

každodenního jídelníčku (chléb, obiloviny, těstoviny, rýže). Směrem k vrcholu 

pyramidy se pak snižuje frekvence potravinových porcí (tuky, oleje, sladkosti) 

(Hainer, 2003; Svačina a kol., 2008).  

 

Změny v chápání potravinové pyramidy na přelomu století 

 V 90. letech minulého století byla šířena teorie „potravinové pyramidy“ 

založená na filozofii, že tuky ve všech formách jsou pro zdraví člověka špatné a 

karbohydráty obsažené v bílém chlebu, rýži či těstovinách jsou pro zdraví a výživu 

člověka vhodné.  

 Na přelomu tisíciletí přišli vědci s důkazy, že přílišná konzumace karbohydrátů 

může vést např. ke zvýšené hladině cukru a inzulinu v krvi. Naopak náhradou 

karbohydrátů za nenasycené mastné kyseliny se může dosáhnout snížení rizika 

srdečních příhod.  

 Na základě těchto nových poznatků byla stanovena inovovaná „potravinová 

pyramida“, která doporučuje konzumaci „zdravých tuků“ a celozrnných potravin a 
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naopak redukuje konzumaci karbohydrátů, nasycených mastných kyselin a 

červeného masa. 

 Lidé, kteří se stravují v souladu s „inovovanou pyramidou“ si snižují riziko  

onemocnění některou z novodobých chronických nemocí, rakovinou či 

kardiovaskulárními onemocněními (Willett, Stampfer, 2003). 

 

Desatero zdravého hubnutí 

Tento typ doporučení lze charakterizovat jako „Obecná výživová tvrzení a 

doporučení“, které je určeno široké veřejnosti. Definují obecně nejdůležitější změny a 

cíle, které v široké populaci vedou k podpoře zdraví a jsou klíčové z hlediska 

prevence morbidity a mortality dané populace.  

Desatero zdravého hubnutí: 

1) jezte vyváženou pestrou stravu založenou více na potravinách rostlinného 

původu; 

2) udržujte svou hmotnost a obvod pasu v doporučených rozmezí. Pravidelně se 

věnujte pohybové aktivitě (postačí i 30 minut rychlé chůze denně); 

3) jezte různé druhy ovoce a zeleniny, alespoň 400 g denně, přednostně čerstvé 

a místního původu; 

4) kontrolujte příjem tuků, snižte spotřebu potravin s jejich vysokým obsahem 

(uzeniny, tučné sýry, čokoláda, chipsy) a dávejte přednost rostlinným olejům 

před živočišnými tuky. Denně konzumujte mléko nebo mléčné výrobky se 

sníženým obsahem tuku; 

5) dodržujte pitný režim, nejlépe 2 - 3 l neslazených tekutin denně; 

6) nahrazujte tučné maso a masné výrobky rybami, luštěninami a netučnou 

drůbeží; 

7) pokud pijete alkoholické nápoje, vyvarujte se jejich každodenní konzumaci a 

nepřekračujte denní dávku 20 g alkoholu (tj. 0.5 l piva nebo 2 dl vína nebo 5 cl 

40% destilátu) ; 

8) omezujte příjem kuchyňské soli, celkový denní příjem soli nemá být vyšší než 

5 g a to včetně soli skryté v potravinách. Používejte sůl obohacenou jódem; 

9) vybírejte potraviny s nízkým obsahem cukru, omezujte sladkosti. Sladké 

nápoje nahrazujte dostatečným množstvím nesladkých nápojů, např. vody; 

10)   jezte pravidelně 4 až 5 menších porcí denně, nejlépe v intervalu  

        2,5 - 3 h. Nezapomínejte na snídani (Svačina a kol., 2008). 
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8.2.1.4. Nízkoenergetické diety 

       

Zde si uvedeme příklady jednotlivých typů diet (Hainer, 2003). 

Nízkoenergetická dieta se sníženým podílem tuku (po d 30%) 

Tato dieta je indikována u pacientů s nadváhou a lehčí obezitou nebo 

k udržení hmotnostního poklesu u pacientů s původně vyšším stupněm obezity. 

Princip spočívá v záměně tučných potravin (maso, uzeniny, mléčné výrobky) za 

nízkotučné druhy. Samozřejmostí je dostatečná konzumace ovoce, zeleniny a 

mlýnsko-pekárenských výrobků a vyšším obsahem vlákniny.  

Pacient nepočítá energetický obsah jednotlivých potravin, ale  jejich výběr si 

určuje podle tabulek energetických hodnot potravin, které zahrnují tzv. semaforový 

systém. Podle energetického obsahu a obsahu tuku se potraviny dělí na vhodné 

(označené zeleně nebo ++),  méně vhodné (označené oranžově nebo +) a nevhodné 

(označené červeně nebo -). 

Tento typ diety je výhodný z behaviorálního hlediska, neboť není restriktivní. 

Striktně nezakazuje nevhodné potraviny, ale doporučuje jejich konzumaci výrazně 

omezit, a to ve prospěch potravin s nízkým obsahem energie a tuku.  

 

Nízkoenergetická dieta se snížením energetického p říjmu o 2000 kJ 

 Výslednou energetickou hodnotu diety získáme odečtením 2000 kJ od 

stávajícího denního energetického příjmu. Předpokladem pro správné dodržování 

této diety je  používání tabulek energetických hodnot a denní propočet energetického 

příjmu.  

Dodržování této diety vede k zastavení přibývání na hmotnosti a k pomalé 

redukci hmotnosti, která musí být pacientem akceptována jako trvalý a celoživotní 

program.  

 

Nízkoenergetická dieta o denním energetickém p říjmu 5 - 6000 kJ 

 Tato dieta je nejvhodnější zejména pro pacienty s těžším stupněm obezity 

nebo pro statickou fázi obezity u pacientů, u nichž je snížen energetický příjem, a 

přesto se hmotnost výrazně nemění. Dieta sestává z nízkotučných potravin, ryb, 
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luštěnin, zeleniny, ovoce a tmavého pečiva. Doporučuje se rozdělit stravu do 4 až 5 

denních porcí. 

 Mnohdy se nedaří naplnit doporučený denní příjem některých esenciálních 

nutričních faktorů, např. vitaminu A, vitamínů skupiny B, železa a vápníku. 

Alternativou je nahrazení jednoho denního jídla tzv. velmi přísnou nízkoenergetickou 

dietou (např. Redita nebo Modifast). Jedná se o vyvážené dietní směsi obsahující 

v jedné porci kvalitní proteiny, směs sacharidů, esenciální mastné kyseliny, vitamíny 

a minerální látky. Další možností je obohatit tuto dietu obden jednou tabletou 

multivitaminového přípravku s obsahem vitamínů, minerálů a stopových prvků. 

 

 

Velmi p řísné nízkoenergetické diety (VLCD = Very Low Calori e Diets) 

Tyto diety jsou definovány denním energetickým obsahem od 1500 - 3500 kJ. 

Jsou vhodné u pacientů, kde je vyžadován rychlý pokles hmotnosti (např. při 

kardiovaskulárních a ortopedických operacích). Mají být podávány jako jediný zdroj 

výživy pouze na doporučení lékaře a pod jeho kontrolou, a to především v léčbě 

obezity těžšího stupně (BMI více něž 35). VLCD jsou distribuovány ve formě 

rozpustného prášku pro přípravu nápojů a polévek, případně i tyčinek s obsahem 

vlákniny. V denní dávce představující obvykle  

3 - 5 porcí obsahují doporučenou denní dávku bílkovin, esenciálních aminokyselin, 

minerálů, vitamínů a stopových prvků. Denní obsah tuku je významně snížen a je 

představován esenciálními mastnými kyselinami. 

 VLCD jsou kontraindikovány pro: 

• děti a dospívající; 

• těhotné a kojící ženy; 

• pacienty se závažnějším onemocněním srdce, ledvin a jater; 

• pacienty s vředovou chorobou, chudokrevností, diabetem I. typu; 

• nemocné s intolerancí laktózy. 

 

Alternativní dietní postupy 
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Mezi ně patří jednostranné diety (mléčná, zeleninová, melounová nebo tzv. 

tukožroutská), které sice podpoří nechutenství, avšak nezajistí přiměřený přísun 

nezbytných živin. Tyto diety jsou nevyvážené jak s ohledem na složení základních 

živin, tak s ohledem na obsah vitamínů, minerálů a stopových prvků. Takové dietní 

postupy navíc postrádají kognitivně behaviorální aspekt a jedince neučí upravit 

stravovací návyky, a tak zajistit dlouhodobou úspěšnost redukčního režimu. 

 Makrobiotická či veganská strava nelze využit k racionálnímu redukčnímu 

režimu. Nejsou schopné zajistit adekvátní přísun řady nezbytných výživových 

faktorů.  

 Laktoovovegetariánská redukční dieta s obsahem mléka, mléčných výrobků a 

vajec může být základem úspěšné redukční diety. Přináší obvykle dostatek 

základních živin, vitamínů, minerálů a stopových prvků. 

 Dělená strava doporučuje oddělovat požívání potravin s obsahem bílkovin a 

sacharidů, neboť předpokládá neschopnost současného trávení těchto dvou živin. 

Tento předpoklad nebyl ovšem nikdy potvrzen. Nicméně vzhledem k tomu, že  se při 

dělené stravě doporučuje jíst častěji, pomalu a konzumovat dostatek zeleniny a 

ovoce, může vést k úspěšné hmotnostní redukci.  

 

 

8.2.2 Pohybová aktivita 

 

 Cvičení a pohybová aktivita je stěžejní součástí redukčních režimů u obézních 

pacientů. Její charakter, intenzitu a dobu trvání je třeba volit s ohledem na věk, 

stupeň obezity a přítomnost komplikací. Zvýšení energetického výdeje pohybovou 

aktivitou není sice hlavním prostředkem redukce hmotnosti, ale spolu s redukční 

dietou prohlubuje negativní energetickou bilanci, působí redukci tukových zásob a 

brání úbytku aktivní tělesné hmoty. Již v ranném vývoji dítěte byl prokázán pozitivní 

vliv fyzické aktivity jak na prevenci obezity tak kardiovaskulárních onemocnění a 

vysokého tlaku. 

 Vhodná pohybová aktivita má řadu pozitivních účinků: 

• zabraňuje poklesu energetického výdeje při dietní léčbě a zvyšuje rychlost 

metabolismu; 
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• odbourává přebytečný tuk a ne svalovinu; 

• zlepšuje fyzickou zdatnost a pohybové dovednosti; 

• příznivě ovlivňuje rizikové faktory kardiovaskulárních chorob (krevní tlak, 

lipidové spektrum, metabolismus cukru); 

• příznivě ovlivňuje psychiku, potlačuje deprese a úzkost; 

• vede ke krátkodobému snížení chuti k jídlu; 

• snižuje chuťové preference tučných jídel. 

 

 K redukci tukové tkáně vlivem fyzické aktivity dochází zvýšenou oxidací tuků a 

snížením aktivity lipoproteinové lipázy. Toto je patrné zvláště při aerobním cvičení o 

nízké a střední intenzitě (40 - 60% max. aerobní kapacity), při kterém je lépe a více 

využíván tuk jako zdroj energie a jehož zásobní kapacita je téměř neomezená. 

Naopak při cvičení vysoké intenzity (spojeném s určitým podílem anaerobního 

metabolismu) pokrývají sacharidy více než 65% energetických nároků, při jejich 

omezené zásobní kapacitě.  

 Pro obézního pacienta je důležité zvýšit množství pohybu v každodenním 

životě. Nejvhodnějším a nejfyziologičtějším způsobem, jak zvýšit pohybovou aktivitu, 

je chůze. Velmi vhodná je chůze místo jízdy autem, chůze po schodech místo jízdy 

výtahem nebo delší procházky ve svižném tempu. Doporučuje se rovněž omezit 

aspoň jeden den v týdnu vysedávání u televize.  

 Obézní pacienti by se měli věnovat pohybu alespoň 5x týdně po dobu 30 

minut, a to v optimální intenzitě. Děti by pak měli strávit při svých fyzických aktivitách 

minimálně 60 minut denně. Intenzita cvičení by měla být limitovaná tepovou 

frekvencí v závislosti na věku. U mladých lidí 140 tepů/min., u osob středního věku 

130 tepů/min., u starších lidí 110 tepů/min. 

Vhodná pohybová aktivita pro obézní je dynamická zát ěž, při které se střídá 

rytmické stahování svalových skupin s jejich uvolňováním. Není při tom příliš 

zadržován dech. 

• chůze a běh (nejsou-li postiženy nosné 

klouby); 

• jízda na kole či rotopedu; 
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• plavání a cvičení ve vyhřátém bazénu; 

• vodní pólo; 

• veslování; 

• běh na lyžích (nejsou-li postiženy nosné klouby). 

                                                                                       Obr. 9: Vhodný pohyb 

Nevhodná pohybová aktivita pro obézní je statická zát ěž, kdy se stahují   

  jednotlivé svaly proti určitému odporu, většinou při zadržení dechu. 

• chůze ze schodů; 

• horská turistika; 

• lyžařský sjezd; 

• poskoky; 

• silové sporty (kulturistika, vzpírání, hod 

koulí, oštěpem či diskem), hrozí 

přetěžování kloubů a ruptury svalových 

facií; 

• kolektivní míčové hry (poskoky zatěžují 

nosné klouby).                                                  Obr. 10: Nevhodný pohyb 

 

Ke ztrát ě 1 kg tukové tkán ě je pot řeba energetický výdej okolo  

20 - 30 tisíc kJ. 

 

                               

Tab. 6: 

Typy 

cvičení 

přispívající k redukci hmotnosti 
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   Tab. 7  

 

(Bureš, Horáček, 2003; Hainer, 2003; Kabrnová, Hainer, 2004; Hills et al, 2007; 

Špinar, Vítovec, 2007). 

 

 

8.2.3 Kognitivn ě behaviorální terapie 

 

 Obezita není jen porucha týkající se nevhodného složení těla, ale je to též 

odlišnost kognicí (myšlení, postoj) a emocí obézních, kteří často v důsledku 

černobílého myšlení prožijí život „ve jménu hubnutí“. Proto je třeba terapii pojímat 

komplexněji a neléčit jen somatickou poruchu, nevhodné stravovací a pohybové 

návyky, ale zaměřit se též na kognice a emoce, které k nevhodnému chování vedou 

(Málková, 2007).  

 Kognitivně-behaviorální terapie se provádí buď individuálně, nebo skupinově 

v redukčních klubech. Výhody skupinové terapie nejsou jen ekonomické. 

Soustředění pacientů se stejnou problematikou posiluje motivaci jednotlivých členů 

skupiny (Hainer, 2003; Málková, 2007). 
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 Je definováno osm základních principů, v nichž spočívá kognitivně 

behaviorální léčba obezity:  

1) techniky sebepozorování (pravidelné zapisování jídelníčku); 

2) techniky kontrolující samotný proces jedení (kde jsem jedl, jak rychle jsem 

jedl, co jsem při tom dělal atd.); 

3) techniky aktivní kontroly vnějších podnětů (způsob nákupu potravin a jejich 

skladování, chování na oslavách, jak odolat pokušení při chůzi okolo 

cukrárny); 

4) techniky pozitivního sebeposilování chování (odměna při docílení 

plánovaného poklesu váhy); 

5) kognitivní techniky (identifikace negativních myšlenek, objasnění souvislostí 

mezi negativními myšlenkami, emocemi a chováním); 

6) relaxační techniky (uplatňují se při nácviku reakcí na stresové situace); 

7) výuka základů výživy, dietetiky a přípravy nízkoenergetických pokrmů; 

8) nácvik pravidelné pohybové aktivity (Hainer, 2003). 

 

Záznam v jídelníčku má obsahovat: 

• čas a dobu jídla; 

• druh a množství jídla; 

• režim jídla; 

• místo a činnost při jídle; 

• provázející pocity (zda jíte z hladu nebo proto, že jste stresování) (Kabrnová, 

Hainer, 2004). 

 

 

8.2.4. Farmakoterapie obezity 

 

Historie farmakoterapie 

Efektivita dlouhodobé léčby obezity byla vždy problematická.  Farmakoterapie 

obezity byla až donedávna opomíjená. Ze skupiny anorektik (centrálně tlumivé látky) 
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byl používán amfetamin, který působí psychostimulačně a je návykový. Rovněž do 

této skupiny látek patří návykový fenmetrazin.  

V devadesátých letech 20. století byl používán dexfenfluramin (Isolipan). Byl 

účinný u většiny pacientů a neměl nežádoucí katecholaminergní účinky. V roce 1997 

byl celosvětově stažen kvůli nežádoucímu vlivu na srdeční chlopně a plicní 

hypertenzi.  

Do skupiny tzv. termogenních farmak řadíme Elsinorské prášky s obsahem 20 

mg efedrinu a přídavkem 50 - 200 mg kofeinu. Jejich efekt však nebyl nikdy 

prokázán. Tyreoideální hormony s cílem zvýšit termickou aktivitu organismu se dnes 

už nepoužívají. Byly podávány u pacientů, kteří se adaptovali na sníženou hmotnost 

a v léčbě spolupracovali.  

Bezúspěšné se ukázalo i podávání dehydroepiandrosteronu, jehož hladina je 

u některých stavů spojených s obezitou snížena (Bureš, Horáček, 2003; Marek a 

kol., 2005). 

 

Současná farmakoterapie 

Léčba antiobezitiky je indikována u dospělých pacientů a nedoporučuje se 

aplikovat u dětí, mladistvých a pacientů ve věku nad 65 let. Molnárova studie však 

prokázala účinnost a bezpečnost podávání antiobezitik u adolescentů. U pacientů 

starších 65 let chybějí studie potvrzující účinnost a bezpečnost léčby a je třeba vzít 

v úvahu možné změny v cílových tkáních antiobezitik, které souvisejí s věkem 

(Brychta, Brychtová, 2007). 

 

Farmakoterapii indikujeme:  

• u pacientů s BMI > 30; 

• u pacientů s BMI ≥ 27, u nichž se manifestují zdravotní komplikace; 

• po selhání dietní, pohybové a kognitivně behaviorální terapie; 

• za účelem zvýšení compliance pacienta; 

• s cílem udržet dosažený hmotnostní pokles (Hainer, Kunešová, 2002). 
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Terapie obezity farmaky je velmi významná a často opomíjená. Tato léčiva 

rozdělujeme na anorektika (léky tlumící chuť k jídlu) a na léky ovlivňující vstřebávání 

živin z trávicího traktu.  

 

8.2.4.1. Anorektika 

8.2.4.1.1. Katecholaminergní anorektika 

 

Mazindol  (DEGONAN - Slovakofarma) 

Byl u nás široce využíván, výroba však byla v roce 1996 ukončena. Šlo o lék 

s dobrým efektem u 80 - 90 % pacientů, u 10% pacientů způsoboval insomnii, 

zvracení či palpitace. Mazindol má psychostimulační účinek. Pro svůj kratší 

biologický poločas se podává obvykle 2krát denně (Lincová, Farghali, 2002; Marek a 

kol. 2005). 

Fentermin  (ADIPEX retard – Gerot)  

Strukturou je velmi podobný noradrenalinu. Působí v CNS jako nepřímé 

sympatomimetikum s mírnými psychostimulačními účinky. Je indikován u 

hyperalimentační obezity se zvýšenou chutí k jídlu. U 80% pacientů velmi efektivně 

snižuje hmotnost. Asi 10% pacientů ho nesnáší pro sucho v ústech, nauzeu či 

zvracení. Má postupný mírný pokles účinku a po 1 - 3 měsících podávání následuje 

několikaměsíční pauza. Kontraindikován je u glaukomu, těžší hypertenze, těžší 

formy ICHS a léčby inhibitory MAO.  

Pro řadu nežádoucích účinků dnes již není doporučován (Lincová, Farghali, 2002; 

Marek a kol. 2005). 

 

8.2.4.1.2. Anorektika ovliv ňující dostupnost serotoninu 

 

Sibutramin (MERIDIA - Abbott, LINDAXA - Zentiva) 

Byl testován v celém světě ve více než 20 studiích čítajících přes 7 tisíc pacientů 

včetně pacientů s komplikacemi provázejícími obezitu (s diabetem, hypertenzí a 

hyperlipoproteinemií). Dvojitě slepá studie s podáním sibutraminu byla provedena i 

v naší republice. Byl prokázán dobrý efekt i na naši populaci odpovídající 
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zahraničním zkušenostem. Na Slovensku a v západní Evropě je znám pod názvem 

REDUCTIL.  

Mechanismus účinku spočívá v inhibici zpětného vychytávání noradrenalinu a 

serotoninu na nervových zakončeních v CNS. Přirozeným posílením funkce obou 

neurotransmiterů způsobuje pokles příjmu potravy zvýšením pocitu nasycení a 

zvýšení výdeje energie stimulací termogeneze. 

Indikován je při zvýšeném skóre hladu nebo při sníženém energetickém výdeji.    

Kontraindikací je podávání inhibitorů MAO, těžší ischemická choroba, 

nekontrolovaná hypertenze, psychické onemocnění a věk nad 65 let.  

Vedlejší účinky jsou mírné a přechodné. Jde zejména o sucho v ústech, nespavost, 

zácpu a nevelké zvýšení krevního tlaku a srdeční frekvence. 

V organismu se kompletně metabolizuje, dva z jeho aktivních metabolitů mají dlouhý 

poločas kolem 15 h, umožňující dávkování 1krát denně.  

Studie STORM  prokázala významný pokles hmotnosti po podávání sibutraminu, ale 

i jeho udržení v průběhu léčby po dobu dvou let. U sibutraminu byl sledován i efekt 

na hypertenzi, bylo však zachyceno jen zanedbatelné zvýšení diastolického tlaku o 

2% u normotoniků. Studie SAT a MERIDIOS  ukázaly, že naopak u hypertoniků 

centrálním mechanismem tlak snižuje a chová se u většiny pacientů jako 

antihypertenzivum. U jednotlivých pacientů je však nutné krevní tlak kontrolovat. 

Terapie sibutraminem vede k nárůstu HDL cholesterolu a k poklesu hladiny 

triglyceridů. Efekt terapie roste v závislosti na dietní a režimové edukaci pacientů. 

Waddenova studie  však ukázala i výrazný efekt sibutraminu u dietně a režimově 

nespolupracujících pacientů. Bezpečnost podávání sibutraminu byla prokázána ve 

více než 100 klinických studií prováděných od roku 1989 na více než 12 000 

obézních pacientech. Dosud bylo sibutraminem léčeno více než 15 milionů osob na 

celém světě. V současnosti probíhá v 17 zemích světa mortalitní studie SCOUT , 

která hodnotí prospěšnost léčby u pacientů s nadváhou či obezitou a 

kardiovaskulárním rizikem.  

Sibutramin pomáhá snižovat hmotnost a dlouhodobě udržet váhový úbytek, snižuje 

obvod pasu, zlepšuje kontrolu glykémie a pozitivně ovlivňuje lipidový profil. Lék je 

možné bez přerušení podávat 1 - 2 roky. 
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Dosud žádný lék v celé historii léčby obezity nevedl k tak velkému úbytku hmotnosti 

jako sibutramin (Brychta, Brychtová, 2007; Svačina, 2007a). 

 

8.2.4.2. Blokátory vst řebávání živin z trávicího traktu 

 

Orlistat  (XENICAL - Hoffmann-La Roche) 

Originální látka, lipostatin, byla zachycena v půdě na Malorce jako produkt plísně 

Streptomyces toxytricini a po několika letech příprav byl vyprodukován účinný 

derivát. 

Mechanismus účinku spočívá v aktivní vazbě na střevní lipázu, čímž brání 

vstřebávání tuků, které snižuje asi o 30%. Terapie je kombinována s redukční dietou 

s nižším obsahem tuku. 

Indikován je u obézních, kteří přesto, že sníží energetický příjem, nejsou schopni 

adekvátně zredukovat konzumaci tuků, nebo u obézních, u nichž byla prokázána 

snížená schopnost spalovat tuky.   

Lék se nevstřebává a nemá prakticky kontraindikace kromě těžších forem 

onemocnění trávicího traktu s malabsorpcí.  

Vedlejší účinky jsou mírné, jde zejména o průjmy a bolesti břicha, které většinou 

odezní po několika týdnech. 

Dávkování orlistatu probíhá 3krát denně nejlépe k větším jídlům po dobu nejméně 2 - 

3 měsíců, kdy se provede zhodnocení léčby. Dlouhodobá léčba by měla následovat 

po dobu měsíců i let u pacientů, kteří reagovali na počáteční dávku.  

Studie XENDOS  prokázala, že orlistat podávaný po dobu 4 let vyvolává statisticky 

významně vyšší hmotnostní pokles než placebo. Orlistat významně snižuje systolický 

i diastolický krevní tlak ve srovnání s placebem. Studie XXL  prokázala podstatné 

snížení krevního tlaku, zejména u pacientů s hypertenzí. Ve studiích byla prokázána 

nejen schopnost orlistatu snižovat hmotnost, ale i pozitivní vliv na spektrum lipidů 

(snížení poměru LDL/HDL cholesterolu), zlepšení kompenzace diabetu a pokles 

inzulinemie, snížení inzulinové rezistence, snížení dávek antidiabetik a inzulinu a 

zlepšení hypertenze.  
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Lék je také schopen po uvolnění diety bránit relapsu hmotnosti (Brychta, Brychtová, 

2007; Svačina, 2007a). 

 

Nový lék 

Rimonabant  (ACOMPLIA - Sanofi-Aventis) 

Několik studií s rimonabantem ukázalo, že tento selektivní blokátor kanabinoidních 

receptorů CB1 snižuje hmotnost, omezuje kouření a snižuje hladinu lipidů i krevní 

tlak. Některé studie jsou nyní až 2leté (Rio a Stratus).  

Receptory pro kanabinoidy se dělí do 2 skupin. CB1 receptory jsou v centrálním a 

periferním nervovém systému. CB2 receptory se vyskytují v imunitním systému, 

v cévách, hladkých svalech i v endokrinních žlázách. Byla hledána řada látek, které 

beznávykově ovlivňují kanabinoidní systém. Testovány jsou dávky 5 a 20 mg 

rimonabantu, které snižují hmotnost a významně upravují spektrum plazmatických 

lipidů. Stoupá také hladina HDL cholesterolu a mírně klesá krevní tlak. Předpokládá 

se, že látka bude velmi vhodná pro hypertoniky s kumulací rizikových faktorů 

(dyslipidemie, obezita a kouření) a zároveň nebude interferovat s antihypertenzní 

terapií.  

Štíhlí kuřáci přitom po zanechání kouření při dávce 20 mg neměnili hmotnost. 

V zemích evropské unie  je tento přípravek k dispozici od poloviny roku 2006. 

V USA byla podána žádost k povolení o uvedení přípravku na trh v dubnu 2005 a 

doposud běží posuzování vedlejších účinků a bezpečnosti produktu. 

V České republice  registrace tohoto přípravku sice proběhla, ale zastoupení tento 

produkt do ČR nevozí (nemá stanovenou MAX. cenu ani úhradu VZP). Rimonabant 

je možné dovézt z Německa (Svačina, 2007a; www.drugdevelopment-

technology.com/project_printable.asp?ProjectID=2674). 

 

Donedávna platilo, že je obezita léčitelná prakticky jen bariatrickými postupy. 

Dnes je farmakoterapie druhou nejúčinnější metodou a lze ji i s bariatrickými výkony 

kombinovat (Svačina, 2007a). 

 

Budoucnost farmakoterapie  
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V současnosti je zkoušeno mnoho nových léků proti obezitě regulujících 

energetickou rovnováhu a ovlivňujících hormonální nebo neuropřenašečové 

systémy. Mezi nejnadanější patří selektivní ß-3 adrenergní stimulátory, ciliární 

neurotrofický faktor, selektivní agonisté serotoninových receptorů, antagonisté 

receptoru pro neuropeptid Y, agonisté cholecystokininu a nový inhibitor lipáz GIT 

(ATL-962) (Brychta, Brychtová, 2007). 

 

 

8.2.5. Chirurgická lé čba 

 

Chirurgické léčení obezity (bariatrie) je nejúčinnějším způsobem, jak 

dlouhodobě, zásadně a efektivně léčit morbidní obezitu. Je indikováno u pacientů 

s BMI ≥ 40, výjimečně s BMI ≥ 35, u nichž se nepodařilo komplexní léčbou včetně 

farmakoterapie docílit poklesu tělesné hmotnosti.   

Bariatrické zákroky lze rozdělit na:  

1) restriktivní - adjustabilní bandáž žaludku; 

2) kombinované - gastrický bypass;  

3) malabsorpční - biliopankreatická diverze.  

Pacienti dostatečně motivováni k léčbě musí být informování o mechanismu 

chirurgického zákroku, jeho následcích a zdravotních rizicích (Hainer, Kunešová, 

2002; Fried, 2007). 

 V současnosti se u nás využívá převážně bandáž žaludku , která je 

prováděna laparoskopicky na specializovaných chirurgických pracovištích. Při 

chirurgickém výkonu se žaludek podváže cévní protézou či speciální svorkou. 

Žaludek se přitom obchází a není otvírán. Vytvoří se ústí kolem 10 - 12 mm, žaludek 

se tedy změní ve tvar přesýpacích hodin. Horní oddíl se vytváří tak, aby jeho obsah 

byl kolem 50 ml. 

 Modernější variantou výkonu je tzv. 

adjustabilní bandáž žaludku , kde je 

manžeta naplněna tekutinou a spojující 

hadička vyvedena do podkoží a zakončena 
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komůrkou typu portu. Výhodou je zmenšování či zvětšování otvoru bandáže podle 

potřeb. V ČR je v současnosti prováděno kolem 1000 výkonů ročně  (Svačina a kol., 

2008).                                     Obr. 11: Adjustabilní bandáž žaludku 

  

Gastrická bandáž působí pocit nasycení dvěma mechanismy. Jednak je to 

dilatace žaludeční stěny v místě nad manžetou. Jednak jsou to signály ze žaludku, 

které navozují pocit sytosti v hypotalamických centrech regulace příjmu potravy.  

 Kontraindikace bandáže žaludku: 

• těžší kardiopulmonální onemocnění; 

• těžší porucha jaterních a ledvinných funkcí; 

• vředová choroba gastroduodenální; 

• poruchy příjmu potravy. 

 

Chirurgická léčba snižuje nejen metabolická a kardiovaskulární rizika, ale 

výrazně zlepšuje psychické poruchy a kvalitu života obézního jedince (Hainer, 2003). 

 

 

 

 

 

 

8.2.6. Doplňky stravy na podporu hubnutí 

 

S příchodem nového roku či na počátku léta se ve sdělovacích prostředcích 

objevují ve zvýšené míře reklamy na přípravky podporující hubnutí, spalující tuky 

nebo snižující chuť k jídlu. Často se stává, že doplňky stravy, které jsou nabízeny 

nemají dostatečnou oporu ve vědeckých studiích, bývají výrobcem nebo 

marketingovou společností interpretovány podle svých potřeb.  

Doplňky stravy patří mezi potraviny pro zvláštní výživu a jejich uvedení do 

oběhu je v kompetenci Hlavního hygienika Ministerstva zdravotnictví ČR. Ten se 

rozhoduje na základě odborného posudku Státního zdravotního ústavu a výsledku 
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laboratorních zkoušek (provedených českou laboratoří akreditovanou pro kontrolu 

potravin). Hlavní hygienik svým souhlasem potvrdí pouze zdravotní nezávadnost, 

nikoliv účinnost.  

Pro laika je určitě obtížné se v záplavě těchto přípravků orientovat a proto 

lékárna by  měla být místem, kde poskytneme pacientovy podrobnější informace a 

kde si může kvalitní výrobek zakoupit (www.medon-

solutio.cz/online2004/index.php?linkID=txt12&lang=1). 

Pokud přijde pacient do lékárny s úmyslem zakoupit si „něco na hubnutí“, měl 

by farmaceut zvážit, zda je jeho obezita výsledkem nerovnováhy mezi příjmem a 

výdejem energie nebo zda je situace komplikovanější. V takovém případě je nutné, 

aby redukční režim byl řízen lékařem.  

Absolutně kontraindikovaná je samoléčba obezity u těchto pacientů: 

• diabetes mellitus I. typu léčený inzulinem; 

• bezprostředně po akutním infarktu myokardu nebo cévní mozkové příhodě; 

• bezprostředně po onkologických onemocněních; 

• mentální anorexie a bulimie; 

• interkurentní infekční onemocnění; 

• dekompenzovaná psychiatrická onemocnění. 

Relativně kontraindikovaná je samoléčba obezity u pacientů s: 

• diabetem mellitus II. typu (je třeba snížit či vysadit perorální antidiabetika nebo 

inzulin, toto ovšem musí určit lékař) (Staňková, 2005). 

 

8.2.6.1.Nejčastěji se vyskytující látky v dopl ňcích stravy 

8.2.6.1.1. Chrom 

 

Reguluje hladinu cukru v krvi a snižuje neovladatelnou chuť na sladké. 

Charakteristika: chrom je v oxidačním stupni III velmi důležitý stopový prvek našeho 

těla. Jeho obsah v organismu klesá vlivem nadměrné konzumace rafinovaného 

cukru, bílé mouky a také s věkem. Konzumace cukru a sportovní výkon výrazně 

zvyšuje jeho potřebu. Je součástí tzv. glukózového tolerančního faktoru a v 

organismu má nepostradatelnou roli pro plnou účinnost inzulínu a tedy udržení 

normální hladiny krevního cukru. Jde o komplexní sloučeninu s cysteinem, glycinem, 

kyselinou nikotinovou a kyselinou glutamovou. Tento faktor usnadňuje interakci mezi 
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sulfhydrylovými skupinami buněčných membrán s disulfidovými skupinami inzulínu a 

tím zvyšuje účinnost inzulínu a lepší využití glukózy.  

Někteří lidé, trpící obezitou, mají nedostatek chromu, což je způsobeno jeho 

zvýšeným vylučováním v ledvinách. Organismus se vyrovnává se sníženou účinností 

inzulinu jeho zvýšenou tvorbou, kterou mnohdy „přestřelí“. Tím vzniká častá potřeba 

„dojídání se“ a neodolatelná chuť na sladké.  

Obsah chromu ve stravě je většinou nedostatečný, hlavně proto, že organicky 

vázaný chrom se mění na anorganický, který je méně účinný. Denní dávka se 

pohybuje okolo 50 – 200 µg. Řada studií uvádí, že deficit chromu v potravě vede ke 

zhoršené glukózové toleranci, k zvýšené hladině glukózy v krvi, výskytu sacharidů 

v moči a zvýšené hladině cholesterolu a triacylglycerolu v krvi.  

Chrom se vyskytuje v malém množství ve většině potravin. Za bohatý zdroj jsou 

považovány pivovarské kvasnice, jejichž extrakt je často součástí doplňků stravy.  

Použití: přípravky s chrómem jsou určeny pro pacienty, kteří neustále bojují 

s neovladatelnou chutí na čokoládu, dorty, bonbóny, zmrzlinu či jiné laskominy. 

K volně prodejným přípravkům obsahující chrom patří: BIOAKTIVNÍ CHROM tbl. 

(Pharma Nord), CHROM tbl. (Walmark), CHROM PICOLINATE cps. (ProFitness) 

(www.medon-solutio.cz/online2004/index.php?linkID=txt12&lang=1;  

Mikro-verzeAISLP, 2006).   

  

8.2.6.1.2. L-karnitin 

 

Spaluje tuky, převádí tuky na energii 

Charakteristika: L-karnitin je součástí systému enzymu karnitin acyltransferázy, která 

zajišťuje transport mastných kyselin do mitochondrií a tím zprostředkovává jejich 

spalování v mitochondriích (β-oxidací). Tímto procesem se získává energie hlavně 

pro srdeční a kosterní svalstvo. Karnitin je přítomen ve všech buňkách živočišných 

těl. Navazuje na sebe krátké řetězce mastných kyselin, které jsou biologicky vysoce 

účinné a dlouhé řetězce, které jsou škodlivé, pokud nejsou odbourávány 

v mitochondriích. Karnitin je v organismu syntetizován z lysinu a methionimu. 

Endogenní tvorbu tvoří asi 25%, zbytek je získáván z potravy obsahující maso.  

Nejvíce se karnitin používá ve sportovní výživě, jeho použití je ovšem velmi sporné. 

Dobře se vstřebává a proto rychle dosahuje zvýšené sérové hladiny, ovšem průnik 

do svalu a intracelulárních prostor je extrémně pomalý. U obézních osob je 
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používání karnitinu také velmi sporné. Jeho zvýšená konzumace po dobu několika 

týdnů v dávce 900 mg může pozitivně ovlivnit lipidový profil v krvi.  

Zjednodušená úvaha, kterou používá k podpoře prodeje většina výrobců, a která 

vede k obrovské spotřebě karnitinu coby spalovače tuku, vychází pro spotřebitele ze 

snadno srozumitelné představy, že čím více karnitinu dodáme, tím více tuku spálíme. 

Škoda jen, že tenhle jednoduchý princip v přírodě neplatí. 

Použití: potravní doplněk pro zdravou výživu. 

K volně prodejným přípravkům obsahující karnitin patří: BIOAKTIVNÍ SLIM LINIE tbl. 

(Pharma Nord), COENZYME + CARNITIN tbl. (Walmark), KARNITIN + CHROM tbl. 

(Naturvita)   

(www.medon-solutio.cz/online2004/index.php?linkID=txt12&lang=1; Mikro-verze 

AISLP, 2006). 

 

8.2.6.1.3. Kyselina hydroxycitronová 

 

Potlačuje chuť k jídlu  a zamezuje ukládání tuků v těle.  

Charakteristika: kyselina hydroxycitronová neboli citrin je látka, která byla izolována 

z plodu rostlin rodu Garcinia. V asijském lidovém léčitelství se tato rostlina používala 

k léčbě otylosti. Proto se extrakty z této rostliny staly velkým hitem a jsou prodávány 

v obrovských množstvích. Snížení tvorby tuku umožňuje tělu spálit zásoby tuku bez 

jeho uložení a tím se také sníží chuť k jídlu.  

Byly provedeny výzkumy, které ukázaly, že kyselina hydroxycitronová kompetitivně 

inhibuje extramitochondriální enzym adenosintrifosfát-citrát(pro-3S)-lyázu, která v 

cytozolu přeměňuje citrát přes malonyl-CoA na acetyl-CoA. Uvažovalo se, že by 

inhibice tohoto enzymu citrinem mohla hrát určitou roli v lipogenezi de novo. 

Dosavadní výsledky však žádnou významnou roli nepotvrdily, na druhou stranu není 

mnohdy jasné, kolik kyseliny hydroxycitronové extrakty z Garcinie v provedených 

studiích obsahovaly. Kyselina hydroxycitronová je netoxická látka, a proto je její 

užívání naprosto bezpečné. Dostatečná dávka jsou 2g denně. 

Použití: potlačuje apetit a snižuje tvorbu tuku v kombinaci se cvičením a vyváženou 

stravou. 

K volně prodejným přípravkům obsahující kyselinu hydroxycitronovou patří: CITRI 

PLUS-ŠTÍHLÁ LINIE cps. (Natural Factor Nutritional Products Ltd.), CITRI-PRO FAT 

BLOCKER cps. (Mega-Pro), CITRIKROM tbl. (Hankintatukku Oy), CITRIMAX DIET 
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tbl. (Nature΄s Bounty Inc.) (www.medon-

solutio.cz/online2004/index.php?linkID=txt12&lang=1; Mikro-verze AISLP, 2006).     

 

8.2.6.1.4. Jablečný ocet 

 

Snižuje chuť k jídlu, navozuje pocit nasycení, podporuje štěpení tuků.          

Charakteristika: vzniká kvašením jablečné šťávy. Obsahuje malé množství  jablečné 

vlákniny, kterou je především pektin. Jablečný ocet by mohl ve větších dávkách díky 

své kyselosti podpořit chuť k jídlu, a proto se může zdát jeho použití při redukci váhy 

nesmyslné.  

Pro své organoleptické vlastnosti by však mohl u někoho chuť k jídlu snižovat, jak je 

tomu např. při konzumaci lehké středozemní stravy obsahující ocet. V lékárnách se 

jablečný ocet vyskytuje ve formě tobolek obsahující jeho extrakt. Jablečný ocet se 

asi nejlépe osvědčil při užívání po lžičkách u osob trpících achlorhydrií a anorexií. 

K volně prodejným přípravkům obsahující jablečný ocet patří: JABLEČNÝ OCET + 

VITAMÍN C + VLÁKNINA + CHROM tbl. (MedPharma), JABLEČNÝ OCET + 

VITAMÍN C + INULIN šumivé tbl.(MedPharma), VITA-SLIM tbl. (ACHÁT pharma)  

(www.medon-solutio.cz/online2004/index.php?linkID=txt12&lang=1; 

www.prozdravi.cz/hubnuti). 

 

8.2.6.1.5. Konjugovaná kyselina linolová (CLA) 

 

Odbourává přebytečný tuk a blokuje jeho ukládání. 

Charakteristika: jedná se o směs polohových a optických izomerů oktadekadienové 

kyseliny s konjugovanými dvojnými vazbami, které se vyznačují vzájemným 

působením volných elektronových párů. CLA se vyskytuje zejména v potravinách 

živočišného původu jako je hovězí či skopové maso nebo mléko. Její obsah ve 

zvířecích produktech závisí na způsobu krmení, zvlášť důležitá je přirozená zelená 

potrava. Bylo popsáno asi 15 izomerů CLA, z nichž nejdůležitějším je cis-9, trans-11, 

který je v mléce obsažen v 80-90%.         Průmyslově se CLA získává hlavně z 

lněného oleje, který sice není na CLA bohatý, ale výroba je nejekonomičtější.   

CLA se svými vlastnosti podstatně liší od vlastní kyseliny linolové, také jednotlivé 

izomery mohou mít v organismu různý význam. Doposud byla většina vědeckých 

prací provedena pouze na zvířatech, přesto jsou výsledky velmi zajímavé. Vědci 
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například zjistili, že izomery s dvojnou vazbou na C10 inhibují syntézu mléčného 

tuku. Humánních studií je zatím velmi málo a výsledky jsou rozporuplné. Studie 

provedená na vzorku 25 mužů, kterým bylo denně podáváno 4,2g CLA uvádí, že 

došlo k snížení celkového tělesného tuku a částečně i břišního tuku.  

CLA je tedy velmi nadějnou látkou a uvažuje se o ni, že bude používána 

k obohacování potravin. CLA má velmi nízkou toxicitu a její užívání v doporučených 

denních dávkách 1,4 - 6,8g je neškodné.  

K volně prodejným přípravkům obsahující CLA patří: BIOAKTIVNÍ C.L.A. 1000 tbl. 

(Pharma Nord), BIOAKTIVNÍ C.L.A. 1000 BOOSTER tbl. (+ extrakt ze zeleného čaje, 

Pharma Nord), HEMA C.L.A. 500 tbl. (Hemax), HEMA C.L.A. 1000 SUPER tbl. 

(Hemax) 

(www.medon-solutio.cz/online2004/index.php?linkID=txt12&lang=1; 

www.prozdravi.cz/hubnuti/). 

 

8.2.6.1.6. Bromelain 

 

Příznivě ovlivňuje metabolismus. 

Charakteristika: bromelain se získává z plodu ananasu, je to směs proteolytických 

trávicích enzymů s obsahem sulfhydrylových skupin. Rozlišujeme produkt získaný 

z plodu a produkt získaný z lodyhy. Bromelain obsahuje také kyselou fosfatázu, 

peroxidázu, inhibitory proteáz a organicky vázaný vápník. Vstřebává se asi ze 40% 

z GIT a je nestabilní vůči působení tepla. Obsahuje několik frakcí proteináz, které 

vykazují aktivitu při různých pH. Hlavní frakcí je F4 a F5, pro které je optimální pH 

v rozmezí 4,0 - 4,5. Nejaktivnější frakcí je F9 pro níž je optimální pH neutrální. 

Aktivita bromelainu se vyjadřuje v jednotkách, které se definují jako množství 

enzymu, které hydrolyzuje kasein při pH 7 a teplotě 25˚C za zvýšení absorbance o 

0,00001 za minutu při 280 nm.  

V řadě studií bylo prokázáno, že bromelain vykazuje antiagregační, fibrinolytickou a 

protizánětlivou aktivitu. Může také zvýšit vstřebávání některých léčiv, např. antibiotik 

a je účinným digestivem při běžných trávicích obtížích. Neexistuje však studie, která 

by alespoň naznačovala účinnost bromelainu při snižování tělesné hmotnosti nebo 

ovlivnění pocitu sytosti. Někdo snad zaměnil ananasovou vlákninu za bromelain a od 

té doby se tato mylná informace šíří laickou veřejností.  
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K volně prodejným přípravkům obsahující bromelain patří: ANANAS PLUS tbl. (+ 

extrakt ze zeleného čaje, Ortis), MOŘSKÉ ŘASY S HROZNY A ANANASEM cps. 

(Ortis)  

(http://www.medon-solutio.cz/online2004/index.php?linkID=txt12&lang=1). 

 

8.2.6.1.7. Polysacharidy 

 

Navozují pocit sytosti, podporují střevní peristaltiku a usnadňují vyprazdňování. 

Nedílnou součástí každého dietního režimu by měla být vláknina, kterou dělíme 

podle rozpustnosti ve vodě na:  

Nerozpustnou vlákninu (celulóza, lignin): příčinou nerozpustnosti jsou 

intramolekulární vodíkové můstky, které celou strukturu zpevňují a tím odolávají vůči 

vodě i jiným činidlům. Tato vláknina urychluje pasáž trávicím ústrojím a zvětšuje 

objem stolice. Proto se používá k léčbě zácpy. Bohužel je nevhodná pro hubnutí, 

jelikož nesnižuje absorpci cukrů ani tuků. Může dokonce podpořit pocit hladu. 

Nerozpustná vláknina je obsažena v obilí, kukuřici, otrubách, slupce ovoce a 

zelenině.  

Rozpustnou vlákninu (pektin, psyllia, glukomanan, galaktomanan): která zpomaluje 

evakuaci žaludku, zpomaluje a snižuje absorpci glukózy a snižuje vstřebávání tuků. 

Vede také ke snížení koncentrace cholesterolu a působí změnu složení mikroflóry 

v tračníku. Hlavní indikací je obezita, diabetes mellitus II. typu a hyperlipidémie. 

Vláknina tohoto typu je velice vhodným doplňkem stravy při hubnutí. Rozpustnou 

vlákninu najdeme v luštěninách, ovoci, obilovinách je také přidávána do některých 

mléčných výrobků (Kabrnová, Hainer, 2004; Staňková, 2005). 

 

a) Chitosan  

Charakteristika: chitosan se vyrábí z chitinu deacetylací pomocí hydroxidu sodného. 

Chitin je stavebním kamenem schránek mnoha korýšů, mušlí, hmyzu a jiných 

bezobratlých živočichů. Je po celulóze asi nejrozšířenější organickou látkou. 

Chitosan obsahuje 5-25% N-acetyl-glukosaminových jednotek a 75-95% 

glukosaminových jednotek. Čistý chitosan je dobře rozpustný ve vodě a jeho roztoky 

jsou mimořádně viskózní (až 200 000 kilopaskalů). Velmi špatně rozpustný je 

v neutrálních a alkalických roztocích. S kovy tvoří komplexy a hydrolyzuje se  

kyselinami, zásadami nebo enzymy. Molekuly chitosanu jsou polykationty a 
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koagulují, jsou li k roztoku přidány částice nesoucí negativní náboje (např. bílkoviny, 

sírany, alginany). Mnoha pokusy in vitro byla prokázána schopnost chitosanu 

snižovat vstřebávání tuků a žlučových kyselin. Existuje také mnoho studií, které 

potvrzují jeho hypolipidemický účinek. Chitosan je považován za velmi nadějnou 

látku, a to především z následujících důvodů: 

1) Stabilitu chitosanu můžeme technologickými postupy vylepšit a tím ovlivníme jeho 

působení v trávicím ústrojí. V tomto směru jsou doplňky stravy obsahující chitosan 

uváděné u nás na trh naprosto nevyhovující.  

2) Chitosan může být v budoucnu velmi levnou surovinou vhodnou k obohacování 

potravin.  

Můžeme říci, že chitosan je vhodným doplňkem stravy při snižování a kontrole 

tělesné hmotnosti za předpokladu použití vysoce viskózního, čistého a stabilního 

produktu v denní dávce 3g. Chitosan má příznivý vliv na zpomalené vyprazdňování 

žaludku a střevní pasáže, snižuje také využitelnost sacharidů a tuků z potravy.  

K volně prodejným přípravkům obsahující chitosan patří: COLAFIT SLIM 

S CHITOSANEM – DUAL cps. (Dacom Pharma), CHITOLIP tbl. (JuWital), 

CHITOSORB tbl. (STARLIFE) 

(www.medon-solutio.cz/online2004/index.php?linkID=txt12&lang=1; 

www.prozdravi.cz/hubnuti/). 

 

b) Glukomanan    

Charakteristika: glukomanan se nachází v kořenech, hlízách, bulvách nebo 

semenech rostlin. Skládá se z molekul glukózy a manózy v poměru 1:1,6, obsahuje 

asi 15% acetylových skupin. Z hlíz rostliny Amorphophallus konjak, K. Koch, lidově 

konjak se získává jeden z nejvýznamnějších glukomananů. Stejně jako chitosan je 

glukomanan velmi dobře rozpustný ve vodě a jeho roztoky jsou také mimořádně 

viskózní. Kvalita glukomananu je velmi různá, čistota produktu se pohybuje okolo 50-

80%. Tzv. Konjakova mouka je součástí mnoha běžných pokrmů v Japonsku, Číně a 

Koreji. Používá se jako zahušťovadlo nebo želírující látka. Řada studií prokázala 

jeho hypolipidemický, hypoglykemický a prebiotický účinek v dávce 3-6g denně. 

Zejména japonské studie doporučují glukomanan při redukčních režimech, je také 

vhodný pro dietní režimy u obézních dětí.   

K volně prodejným přípravkům obsahující glukomanan patří: EBS tbl. (Delpharmea), 

GUARETA VÝŽIVNÁ TYČINKA (Dr.Staněk) 
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(www.medon-solutio.cz/online2004/index.php?linkID=txt12&lang=1; 

www.prozdravi.cz/hubnuti/). 

 

 

c) Galaktomanan 

Charakteristika: galaktomanan je rostlinný polysacharid, jehož hlavní řetězec je 

homopolymerní, který je tvořen jednotky D-manózy vzájemně spojené β-1,4 

glykosidovými vazbami. Na některé z manózových jednotek je vazbami 1,4 vázána 

α-D-galaktóza. Galaktomanany se liší stupněm substituce hlavního řetězce D-

galaktózou. V doplňcích stravy pak nacházíme nejčastěji galaktomanany z rostlin 

Trigonella foenum graecum, Ceratonia siliqua (svatojánský chléb) a Cyamopsis 

tetragonoloba. Galaktomanan je velmi dobře rozpustný ve vodě. Jeho viskozita je 

ovšem mnohem menší než u chitosanu nebo glukomananu. Průměrně se pohybuje 

okolo 5 000 kilopaskalů. Byla provedena celá řada prací která prokázala 

hypolipidemický, hypoglykemický a prebiotický účinek galaktomananu. Doporučuje 

se dávka 6-20g denně. K dlouhodobému používání při redukčních režimech lze 

doporučit galaktomanany čisté, technologicky upravené a zamezující nadměrnému 

bobtnání. V dávce 6-15g denně tak ovlivňují fyziologické mechanismy související 

s řízením příjmu potravy.  

K volně prodejným přípravků obsahující galaktomanan patří: BENEFIBRA (Novartis), 

ROZPUSTNÁ VLÁKNINA (ASP Czech)  

(www.medon-solutio.cz/online2004/index.php?linkID=txt12&lang=1; 

www.prozdravi.cz/hubnuti/). 

 

d) Celulóza  

Charakteristika: celulóza je nejrozšířenější organickou sloučeninou v přírodě. 

Vyskytuje se jako hlavní stavební složka buněčných stěn vyšších rostlin. Téměř 

čistou celulózou jsou vlákna bavlníku, ve dřevě je vedle celulózy obsažena i 

hemicelulóza (tvořená jednotkami monosacharidů, např. L-arabinózy, D-galaktózy), 

lignin, pektiny, rostlinné gumy, atd. Jedná se o vysokomolekulární polymer skládající 

se z D-glukózových jednotek vázaných β-1,4 glykosidovými vazbami. Jednotlivé 

makromolekuly celulózy jsou vzájemně propojeny intramolekulárními vodíkovými 

můstky, a tím vytvářejí celulózová vlákna. Tyto vodíkové můstky celulózu zpevňují a 

jsou také příčinou její odolnosti vůči vodě. Působením minerálních kyselin se štěpí 
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na D-glukózu. Odolává alkáliím, enzymem celulázou se štěpí na cellobiózu. Je 

důležitou složkou potravy, tvoří hlavní podíl tzv. hrubé vlákniny, pro lidský 

organismus je ovšem nestravitelná. Jejím hlavním fyziologickým účinkem je 

urychlení pasáže potravy trávicím ústrojím, a proto se přímo nehodí k redukčním 

režimům. 

K volně prodejným přípravků obsahující celulózu patří: BELLASIN EFFECT + tbl. 

(Delpharmea), BIOAKTIVNÍ VLÁKNINA 120 tbl. (Pharma Nord), RAPID SLIM tbl. 

(Delpharmea)   

(www.medon-solutio.cz/online2004/index.php?linkID=txt12&lang=1; 

www.prozdravi.cz/hubnuti/).     

 

e) Pektin 

Charakteristika: pektiny jsou skupinou polysacharidů velmi proměnného složení. 

Nacházejí se v pletivech vyšších rostlin jako stavební složka buněčných stěn i 

mezibuněčných prostor (jsou obsaženy ve střední lamele nezralých plodů). Základní 

struktura je tvořena 25-100 jednotkami D-galakturonové kyseliny spojených vazbami 

α-1,4. Jednotky galakturonové kyseliny jsou do různého stupně esterifikovány 

metanolem nebo mohou být v poloze C-2 a C-3 acetylovány. Volné karboxylové 

skupiny galakturonové kyseliny bývají neutralizovány různými kationy. Lineární 

řetězec galakturonové kyseliny je ukončen α-L-rhamnopyranózou vázanou 

glykosidovou vazbou. Kromě hlavních řetězců obsahují pektiny řadu neutrálních 

cukrů v postranních řetězcích.  

Pektiny se rozpouštějí ve vodě, ale jejich roztoky jsou jen velmi málo viskózní. Pro 

svou schopnost vytvářet gely se používají k výrobě džemů a rosolů. Jsou 

považovány za velmi zdravou složku potravy a konzumace jablečné vlákniny je 

lékařsky doporučována. Studie ukazují, že jablečný pektin může příznivě ovlivňovat 

lidský metabolismus, ovšem v dávkách několika desítek gramů denně. Díky 

vysokému dávkování a nízké viskozitě není pro dietní režim příliš vhodný. Pokud by 

byla surovina nedostatečně vyčištěna může být skrytým zdrojem jednoduchých 

sacharidů a tím by nepříznivě ovlivnila redukční režim. 

K volně prodejným přípravků obsahující pektin patří: BIOAKTIVNÍ VLÁKNINA 120 

tbl. (Pharma Nord), CORECTIA REDUCING LINIE cps. (Simply You), UNILAKT SE 

SKOŘICÍ (HM Harmonie) 
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(www.medon-solutio.cz/online2004/index.php?linkID=txt12&lang=1; 

www.prozdravi.cz/hubnuti/). 

 

f) Heteroxylany psyllia a ispaghuly   

Charakteristika: tyto heteroxylany se nacházejí v semenech rostlin Psyllium afra, 

Psyllium indica a Plantago ispaghula v množství od 10% (psyllium) do 30% 

(ispaghula). Heteroxylany psyllia se skládají z D-xylózy (70%), L-arabinózy (10%), α-

D-galakturonyl-1,4-L-xylózy a galaktózy. Heteroxylany ispaghuly obsahují hlavní D-

xylanopyranózové jednotky, které jsou substituovány na C-2 a C-3 L-arabinózou, D-

xylózou a α-D-galakturonyl-1,2-L-rhamnózou. Tyto heteroxylany jsou považovány za 

účinná hypolipidemika a hypoglykemika, v dávce 15-20g denně se hodí k dietním 

režimům. Na metabolismus, fyziologii trávení a vstřebávání živin mají podobné 

účinky jako galaktomanany. Je vhodné používat tyto heteroxylany krátkodobě nebo 

přerušovaně, díky tomu že obsahují značné množství kyseliny fytové, která může 

snižovat vstřebávání řady prvků jako je vápník, hořčík, zinek či železo. 

K volně prodejným přípravkům obsahující psyllium patří: LEPICOL (ASP Czech), 

LINIE PSYLLIUM (ASP Czech)  

(http://www.medon-solutio.cz/online2004/index.php?linkID=txt12&lang=1; 

www.prozdravi.cz/hubnuti/). 

 

8.2.6.2. Čajové sm ěsi  (Suchopár a kol., 2002) 

 

Charakteristika: čajové směsi používané při redukční dietě obsahují rostlinné drogy s 

diuretickým účinkem (Betulae folium, Equiseti herba) a laxativním účinkem (Sennae 

folium, Frangulae cortex). Drogy obsahující jód (Fucus),  hořčiny (Millefolii herba) a 

silice (Menthae piperitae herba). 

Použití: podpůrný prostředek při redukční dietě. 

Kontraindikace: přecitlivělost na některou složku přípravku. Podání čajů pacientům 

se: závažnou hypertenzí, srdeční nedostatečností, těžší poruchou funkce ledvin 

nebo v těhotenství a během kojení je možné pouze na základě předchozí konzultace 

s lékařem. 

Dávkování: obvyklá dávka pro dospělé jsou 1,5 - 3 g (tj. 1 - 2 sáčky). Přelijí se ¼ litru 

vařící vody a po 10 minutách vyluhování se scedí. Nesmí se vařit. Připravují se vždy 

čerstvé, bezprostředně před užitím. Pijí se 2 - 3krát denně před jídlem. 



 83 

Délka terapie (bez konzultace s lékařem): 14 - 28 dní. Pokud se do této doby 

nedostaví příznivý účinek, nebo naopak dojde ke zvýšení hmotnosti, je třeba 

doporučit konzultaci s lékařem. 

Přípravky: ČAJOVÁ SMĚS PŘI REDUKČNÍ DIETĚ spc. 20x1,5g (Megafyt), LIST 

SENNY spc. 20x1,5g (LEROS), REDUKTAN sypaný 100g (LEROS), REGULAVIT 

n.s. 20x2g (Bio - Intensive).  
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9.  PREVENCE 

 

 

 Hlavním prostředkem 

v prevenci obezity je propagace 

zdravého životního stylu, zajištění 

dostupnosti nízkoenergetických 

potravin a příležitostí ke zvýšení 

pohybové aktivity (sportovní areály, 

stezky pro cyklisty). 

                                                            Obr. 12 

  Prevence obezity je celospolečenským úkolem, na němž by se měla vedle 

zdravotníků podílet i vláda, zákonodárci, zaměstnavatelé, potravináři, školy, 

sdělovací prostředky a tělovýchovné jednotky (Hainer, 2003). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           Obr. 13 
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10.  ZÁVĚR 

 

 

V mé diplomové práci jsem předložila nejen ucelený přehled o problematice 

obezity, ale i nastínila řešení komplexní terapie obezity.  

Z pohledu efektivity léčby obézního pacienta považuji za nejdůležitější 

stanovení si reálného cíle redukce hmotnosti, neboť nereálné cíle by mohly mít za 

následek ztrátu víry sama v sebe a tím další zhoršení výchozího stavu pacienta. Za 

první krok k úspěchu v boji s obezitou  považuji motivaci a pevnou vůli pacienta. 

Nejčastější motivací bývá redukce zdravotních problému případně estetických vad.  

Léčba obezity by měla být komplexní, dlouhodobá a individuální. Obézní 

pacient by si měl uvědomit, že se nejedná pouze o krátkodobou dietu, ale o 

celoživotní změnu životního stylu. 

Pacienti se často mylně domnívají, že k dosažení redukce váhy postačí pouze 

užívání léků bez patřičné úpravy stravovacích návyků a změny životního stylu. A 

přitom právě dieta byla z historického hlediska jedním z nejvýznamnějších léčebných 

postupů.  

Pohybovou aktivitu považují za další stěžejní součást redukčních režimů. Pro 

obézního pacienta je nejvhodnějším pohybem chůze. 

Ve farmakoterapii byla užívána již řada léků s menšími či většími riziky,  od 

užívaní většiny z nich se však již upustilo pro jejich nežádoucí účinky. Současná 

farmakoterapie nám nabízí dvě velmi nadějná a účinná léčiva (sibutramin a orlistat), 

která kromě snížení hmotnosti mají i pozitivní vliv na lipidový profil a zlepšení 

kompenzace diabetu. Nové léčivo rimonabant nejen snižuje hmotnost, ale současně i 

potlačuje chuť na cigaretu.   
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11.  ABSTRAKT 

 

 

 

Obezita nás provází již od nepaměti. V současnosti jsme svědky prudkého 

nárůstu výskytu obezity ve všech částech světa. Bohužel ani Česká republika není 

výjimkou.  

Obezita je definována především jako nadměrné množství tuku ve vztahu 

k ostatním tkáním organismu a přináší s sebou závažná zdravotní rizika. Mezi 

základní faktory způsobující vznik obezity řadíme vliv vnějšího prostředí a genetickou 

predispozici. 

Pro vypracování vhodného terapeutického postupu je nezbytné provést: 

anamnestické, antropometrické, biochemické, klinické a v některých případech i 

psychologické vyšetření. 

Komplexní léčba obezity zahrnuje: dietoterapii, pohybovou aktivitu, modifikaci 

životního stylu, farmakoterapii a chirurgickou léčbu. 
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12. SUMMARY 
 
 
 

Ever before we are accompanied by an obesity. At present days we are 

witnesses of sharp accrual of  an obesity in all parts of the world. Unfortunately 

even the Czech republic is not an exception. 

Above all   an obesity is defined as an excessive amount of fat in a 

relation to other tissues of organism and brings relevant medical and physical 

risks. Among basic factors which cause formation of an obesity influences of  

outside surroundings and genetic predesposition can be reckoned. 

To develop suitable therapeutic  procedure it is necessary to do: 

anamnestic, anthropometric, biochemical, clinical and in some cases even 

psychological examination. 

A whole therapy of an obesity includes: 

diet-therapy, motoric activity, modification of living style, pharmaco-therapy and 

surgical treatment. 
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