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Abstrakt  

Tato diplomová práce se zaměřuje na problematiku onemocnění obezitou a podává 

přehled o současných moţnostech terapie obezity. 

První část je věnována krátkému historickému přehledu o výskytu a terapii obezity 

a dále klasifikaci závaţnosti obezity. Je zde také uveden přehled současného výskytu 

obezity ve světě. V následujících kapitolách je podrobněji rozebrána etiopatogeneze 

obezity včetně vlivu genetických predispozic a některých skupin léků na rozvoj obezity. 

Uvedeny jsou také metody vyšetření pacienta. Rozsáhlejší kapitola je věnována 

výskytu, příznakům a příčinám moţných zdravotních komplikací, včetně 

patobiochemických aspektů obezity. Následující kapitola se zabývá příčinami vzniku  

a výskytu obezity v dětství a dospívání a uvádí také moţné zdravotní komplikace. 

Největší část práce se zabývá terapií obezity. Terapie je rozdělena na léčbu 

nefarmakologickou a farmakologickou. Nefarmakologickou sloţku terapie tvoří diety, 

psychoterapie a pohyb. U léčby farmakologické je uveden přehled v současnosti 

nejčastěji pouţívaných látek, ale i látek, od kterých se jiţ ustupuje, popř. jiţ nejsou 

k terapii uţívány. Jsou probrány i moţné perspektivní přípravky k léčbě obezity. Dále 

jsou zahrnuty i látky volně dostupné v lékárnách. V poslední kapitole jsou probrány-

naznačeny moţnosti chirurgické léčby. 
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Abstract: 

In my thesis I would like to concentrate on the problem of obesity, it gives us  

a overview of the possible choices of therapies concerning obesity. 

The first part is dedicated to a short historical overview about the appearance and 

therapy of obesity and the classification of the seriousness of obesity. There is also a list 

of current appearances of obesity in the world. In next chapters there is described the 

etiopathogenesis in a detailed way including the influence of genetical predisposition 

and some medication classes. There are also other methods of patients health 

examinations being introduced. One of the biggest chapters is talking about 

appearances, significations and causes of possible health complications including 

pathobiochemical aspects of obesity. The following chapter is dedicated to causes and 

appearances of obesity in childhood and teenage and it also shows its possible health 

complications. 

The biggest part of the thesis is dedicated to the therapy of obesity. Therapy is 

divided into pharmacological and nonpharmacological treatment. The 

nonpharmacological part of the therapy is made from diets, psychotherapy and sports. 

At the pharmacological treatment there is a list of  currently used substances, as well as 

substances that are leaving the market or those not being in use. There is also a list of 

possible prosperious medicine. Follows a list of substances available free in the 

pharmacies. In the last chapter there are new possibilities in the surgery treatment being 

introduced. 
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Přehled použitých zkratek 

5HT...................5-hydroxytryptamin 

ACTH................adrenokortikotropin 

BIA...................bioelektrická impedance 

BMI...................index tělesné hmotnosti (body mass index) 

CNS...................centrální nervový systém 

DEXA...............duální rentgenová absorbciometrie (Dual Energy X-ray   

                           Absorptiometry) 

DPP IV..............dipeptidylpeptidása IV 

EKG..................elektrokardiogram 

FDA...................Úřad pro kontrolu potravin a léků (Food and Drug Administration) 

GIP....................gastrický inhibiční peptid (Gastric Inhibitory Peptide) 

GLP...................glukagonu podobný peptid (Glucagon Like Peptid) 

HDL...................lipoproteiny o vysoké denzitě (High Density Lipoproteins) 

LADA................diabetes 1. typu manifestující se v dospělosti (Late Autoimmune 

                           Diabetes of Adults) 

LBM..................aktivní tělesná hmota (Lean Body Mass) 

LDL...................lipoproteiny o nízké hustotě (Low Density Lipoproteins) 

SHBG................sexuální hormony vázající globulin (Sex Hormon Binding Globulin) 

SSRI..................inhibitory zpětného vychytávání serotoninu (Selective Serotonin  

                           Reuptake Inhibitors) 

TNFα.................tumor nekrotizující faktor α (Tumor Necrosis Factor α) 

TOBEC.............celková tělesná vodivost (Total Body Electrical Conductivity) 

VLCD...............velmi přísná nízkokalorická dieta (Very Low Calories Diet) 

VLDL...............lipoproteiny o velmi nízké hustotě (Very Low Density Lipoproteins) 

WHO.................Světová zdravotnická organizace (World Health Organization) 
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Úvod 

Obezita neboli otylost je v dnešní době řazena k tzv. civilizačním chorobám. Touto 

nemocí trpí čím dál tím více lidí ve světě. Stoupající výskyt obezity se ale netýká jen 

vyspělých zemí s rozvinutou ekonomikou, počet obézních stoupá i v zemích 

rozvojových. Velkým problémem je rostoucí počet obézních dětí, za kterým stojí často 

špatný ţivotní styl rodičů. 

Obezita s sebou nese vysoké riziko rozvoje váţných zdravotních komplikací. Na 

léčbu obezity a přidruţených zdravotních komplikací jsou kaţdoročně ve světě  

i v České republice vynakládány nemalé částky. Některé studie odhadují, ţe náklady na 

léčbu obezity mohou v některých státech tvořit aţ 10% nákladů ve zdravotnictví. 

Ekonomická nákladnost obezity se ještě zvýší, pokud vezmeme v úvahu i náklady 

nepřímé, související s vyšší nemocností, pohybovou neschopností a mortalitou obézních 

jedinců.  

Důleţitá je edukace populace, aby nedocházelo k podceňování obezity, případně 

jejích rozvinutých komplikací. Velký význam má také zvolení adekvátní terapie a její 

dodrţování. Protoţe je obezita a nadváha v současné populaci poměrně rozšířeným 

problémem, zaměřily se různé farmaceutické firmy na výrobu volně prodejných 

přípravků, které mají pacientům pomoci ve snaze sníţit jejich hmotnost. I zde je 

důleţitá informovanost potenciálních zákazníků, protoţe často mohou nabýt mylného 

dojmu, ţe při uţívání těchto přípravků se jim podaří bezpracně a rychle zhubnout. 

Pro obézního jedince je přínosnější terapie zvolená odborníkem, vypracovaná na 

základě pacientova zdravotního stavu. Odborník můţe diagnostikovat i jiţ výše 

zmíněný případný rozvoj komplikací a nasadit adekvátní léčbu. 

Cílem této práce bylo podat přehled o současných moţnostech a trendech terapie 

obezity. 
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1. Historie obezity   

Obezita neboli otylost je v dnešní době řazena k tzv. civilizačním chorobám. 

Obezita není zdaleka onemocněním, které trápí jen současnou populaci. Existují 

doklady, ţe se obezita vyskytovala u lidí jiţ v době paleolitu. Za důkaz výskytu otylosti 

na našem území jiţ v dávných dobách se dá povaţovat jeden z našich nejznámějších 

archeologických nálezů, kterým je soška Věstonické venuše. Soška zobrazuje dřívější 

představu o ideální ţenské postavě a je povaţována za tehdejší symbol plodnosti a ideál 

krásy.  

První poznatky o negativním vlivu obezity na lidský organismus jsou datovány jiţ  

z období 2500 př. n. l. Např. tibetská medicína jiţ v této době poukazuje, ţe přejídání 

otevírá bránu dalším chorobám a zkracuje tak ţivot. 

První lékaři, kteří věnovali pozornost obezitě, působili jiţ ve starověku. Můţeme 

mezi ně řadit Avicennu, Hippokrata či Galéna, kteří poukazovali na zdravotní rizika 

obezity. Galén pak rozděloval obezitu na mírnou a nadměrnou. Objevují se i první 

návody k léčbě obezity.
1
 

 Ve středověku se obezita vyskytovala častěji u šlechty a panovníků, obyčejní lidé 

se potýkali spíše s hladomorem. Středověcí lékaři se těmito problémy nezabývali, pouze 

s jednou výjimkou. Byl jí osobní lékař císaře Karla IV., mistr Havel ze Strahova, který 

podal vladaři návod na střídmou ţivotosprávu. 

Z pozdějšího období jsou hypotézy o obezitě a postupy léčby, z nichţ mnohé 

obsahují poznatky, které jsou cenné i v dnešní době. V roce 1760 Malcolm Flemyng 

poukazoval na sklon k obezitě v rodinách na základě toho, ţe ne všichni obézní jedí 

hodně a ne všichni štíhlí jedí střídmě. O 14 let později definoval francouzský chemik 

Antoine Lavoiser zákony termodynamiky, vypracoval metodu kalorimetrie  

a poukázal tím na význam spalování ţivin. Poloţil základy moderního pojetí 

energetické rovnováhy v organismech. V první polovině 19. století byl belgickým 

astronomem, matematikem a sociologem Adolphem Queteletem definován index 

tělesné hmotnosti. Do historie pojetí a léčby obezity se zapsal i T. L. Chambers, který 

vypracoval kriteria pro hodnocení nadváhy srovnáním s normou získanou vyšetřením 

zdravých lidí. Charakterizoval obezitu jako zvýšené ukládání tuku v důsledku pozitivní 

energetické bilance. Při léčbě doporučoval stravu o nízkém obsahu tuku a dostatek 

pohybu, např. procházky.  
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Pojetí obezity se měnilo postupem času s rozvojem civilizací a pohledu společnosti 

na ideál krásy. Ideál krásy se měnil od postavy typu Věstonické venuše aţ po dnešní 

kult extrémně štíhlé postavy. Štíhlá postava jako ideál krásy se prosadila v 60. letech 

minulého století, kdy byla symbolem krásy velmi štíhlá modelka Twiggy. S tímto 

kultem souvisí vznik velkého mnoţství redukčních diet a rad jak zhubnout. Mnohé 

z nich jsou nevyhovující a mohou zdraví spíše poškodit.   

2. Definice obezity 

Obezita je definována především jako nadměrné mnoţství tuku ve vztahu 

k ostatním tkáním organismu. Současně je provázena řadou morfologických, funkčních, 

metabolických, nutričních, biochemických, hormonálních, ortopedických, 

psychologických, zdravotních a dalších změn.
2 

 

2.1 Typy obezity 

Existuje mnoho klasifikací typu obezity. V dospělosti rozlišujeme podle tvaru 

postavy a uloţení tuku dva typy: obezitu gynoidní neboli ţenského typu, u které bývá 

tuk uloţen nejčastěji v oblasti hýţdí a stehen a obezitu androidní neboli muţského 

typu, u které je tuk uloţen nejčastěji v oblasti hrudníku a břicha. Tento typ obezity můţe 

být nazýván také viscerální a je spojen se zvýšeným rizikem rozvoje metabolických  

a kardiovaskulárních komplikací. 

Dále můţeme rozlišovat obezitu primární, se kterou se setkáme spíše u dětí 

školního věku a obezitu sekundární, která je častá u dospělých lidí. 

Obezita můţe být způsobena také genetickými poruchami, jedná se tedy o obezitu 

z genetických příčin a můţeme ji pozorovat uţ od dětského věku. 

2.2 Stanovení závažnosti obezity 

V průběhu let se metody stanovení obezity a jejího stupně měnily. V současnosti 

jsou nejčastěji pouţívány metody stanovení pomocí tzv. BMI indexu a metoda, při 

které se změří podíl jednotlivých stavebních sloţek lidského těla, tj. tuku, svalové 
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hmoty, kostní tkáně a vody. Nejčastěji jsou tyto metody pouţívány ve vzájemné 

kombinaci.  

BMI index (zkratka z anglického body mass index) byl definován v 19. století  

A. Queteletem. Vypočítá se jako podíl hmotnosti v kilogramech a druhé mocniny výšky 

postavy v metrech. Jsou vypracovány tabulky (viz tab. 1) s uvedeným rozmezím hodnot 

BMI indexu, kterým je přiřazena kategorie a s ní se pojící zdravotní rizika.  

Tab. 1 Zdravotní rizika podle kategorie BMI 
3 

BMI Kategorie podle WHO Zdravotní rizika 

18,5 - 24,9 normální váha minimální 

25,0 - 29,9 

< 26,9 

> 27,0 

 

nadváha 

 

nízká 

lehce zvýšená 

30,0 - 34,9 obezita I. stupně vysoká 

35,0 – 39,9 obezita II. stupně vysoká 

> 40,0 obezita III. stupně velmi vysoká 

Negativem BMI je, ţe neodráţí skutečný podíl tuku v těle. Při stejném BMI mají 

ţeny větší podíl tuku neţ muţi a lidé starší větší podíl tuku neţ lidé mladší. 

Podíl tuku v organismu je fyziologicky větší u ţen (horní hranice je 28% – 30%) 

neţ u muţů (23% - 25%). S věkem podíl tuku v těle stoupá.
3
 Procento tuku v těle lze 

zjistit různými metodami (např. denzitometrie, podvodní váţení nebo orientačně pomocí 

měření koţních řas, v praxi je nejběţněji pouţíváno měření impedance – vodivosti 

těla). Tato metoda je zaloţena na vyslání proudu do těla a měření odporu, který je 

závislý na poměru tukové a tukuprosté hmoty.  

Dalším ukazatelem moţné obezity a jejích rizik je také obvod pasu. Obvod pasu 

měříme v polovině vzdálenosti mezi lopatou kosti kyčelní a posledními ţebry. Riziko 

metabolických komplikací je podle studií přímo úměrné obvodu pasu a bývá 

klasifikováno na mírné a vysoké (viz tab. 2). Obvod pasu je vhodnějším ukazatelem 

metabolických a kardiovaskulárních rizik, neţ poměr pas/boky. Hranice androidní 

obezity byla stanovena nad hodnotu poměru 1,0 u muţů a 0,8 aţ 0,85 u ţen.  
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Tab. 2 Metabolické riziko podle obvodu pasu
4
  

 mírné riziko vysoké riziko 

Muži > 94 cm > 102 cm 

Ženy > 80 cm > 88cm 

Další metodou určenou ke stanovení obezity býval tzv. Brocův index, v dnešní 

době je ale tato metoda jiţ opuštěna. Stanovovala se jako poměr hmotnosti 

v kilogramech a výšky v centimetrech po odečtení hodnoty 100. 

3. Výskyt obezity 

Obezita bývá spolu s dalšími chorobami, jako je např. cukrovka, vysoký tlak či 

srdeční infarkt, označována jako civilizační nemoci. V současnosti výskyt obezity 

stoupá rychlým tempem v rozvinutých i rozvojových zemích. Údaje WHO z roku 1997 

hovoří o celosvětové epidemii obezity. Od roku 1995 do roku 2000 stoupl odhadovaný 

počet obézních lidí o 100 miliónů na celkový počet 300 miliónů. Česká republika se 

s ohledem na prevalenci obezity řadí na přední místa v Evropě.
5 

 Výskyt obezity je 

všeobecně vyšší v zemích s vysokou ekonomickou úrovní, především v Severní 

Americe. Dále je výskyt obezity spojen s věkem, se zvyšujícím se věkem výskyt obezity 

stoupá.  

Obézními můţe být klasifikováno 25-30% obyvatel vyspělých zemí světa.
6
 

V České republice se počet obézních lidí blíţí výše zmíněnému průměru. Celkově je 

vyšší počet obézních ţen neţ muţů, rozdíl se pohybuje v řádu několika procent. 

Epidemie obezity se týká také dětí a dorostu. Výskyt dětské obezity se zvyšuje 

s rostoucí ekonomickou vyspělostí a zlepšujícími se sociálními podmínkami zemí.  
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4. Ethiopatogeneze obezity 

4.1 Ethiopatogeneze prosté obezity 

Prostá obezita je jedna z nejčastěji se vyskytujících forem obezity. Na jejím vzniku 

se nejvíce podílí pozitivní energetická bilance. To znamená, ţe člověk přijímá více 

energie, neţ je schopen vydat a tato nevydaná energie se uloţí v těle ve formě tukových 

zásob. Za nejčastější příčinu obezity bylo většinou povaţováno právě přejídání, ale byly 

provedeny studie, které dokázaly, ţe to mu tak často není. Důleţitý je především původ 

přijaté energie. Zvýšený energetický příjem zjišťujeme u obézních jedinců hlavně  

v tzv. dynamické fázi obezity, kdy dochází k nárůstu hmotnosti. V tzv. statické fázi
 
je 

pak hmotnost stabilizovaná a rovnováha mezi příjmem a výdejem se ustálí na vyšší 

úrovni, protoţe došlo k nárůstu tukové i beztukové hmoty a tím k nárůstu výdeje 

energie.
7
 

4.1.1 Energetická bilance 

Základní princip energetické bilance vyjadřuje rovnice:
8
 

Energetická bilance = energetický příjem – energetický výdej 

Energetický příjem představuje mnoţství a sloţení potravy, kterou člověk za 

určitou časovou jednotku (nejčastěji den) přijme a energetický výdej je energie, kterou 

tělo za stejnou časovou jednotku spotřebuje (např. na vitální funkce, pohyb, sport…). 

Energetický příjem a výdej jsou ovlivňovány exogenními i endogenními faktory. Mezi 

endogenní faktory patří převáţně faktory genetické.  Z výše uvedené rovnice vyplývá, 

ţe energetický příjem a výdej by měly být v ideálním případě v rovnováze. Energetický 

výdej se sniţuje s rostoucím věkem a všeobecně je niţší u ţen neţ u muţů. Naopak 

vzrůstá s fyzickou aktivitou a nárůstem svalové hmoty.  

Pokud je energetická bilance pozitivní jen krátkodobě, jsou u zdravých lidí 

spuštěny v organismu fyziologické mechanismy, které zabrání vzestupu hmotnosti. 

Obvykle se jedná o ovlivnění přijmu potravy a energetického výdeje. U některých 

jedinců ale tyto mechanismy nemusí být spuštěny nebo nefungují dostatečně 

(např. spalování ţivin). Tito jedinci jsou pak ke vzniku obezity náchylnější. Avšak 
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dlouhodobá pozitivní energetická bilance vede k ukládání tuku a nárůstu tělesné 

hmotnosti u všech jedinců.  

Potravu můţeme, co se týče základního sloţení a zdroje energie, rozdělit na  

3 sloţky: bílkoviny, tuky a sacharidy. Z hlediska rozvoje obezity hrají nejdůleţitější roli 

právě tuky, které mají vysokou energetickou hodnotu (viz tab. 3). Podle doporučení 

odborníků by celkový podíl tuků v přijaté potravě neměl přesáhnout 30%.  

Tab. 3 Energetický obsah základních živin 
7 

 sacharidy bílkoviny tuky 

energetický obsah (kj/kg) 17,0 17,0 38,0 

Obr. 1 Faktory ovlivňující energetickou rovnováhu 
8
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Energetický výdej je z 55% - 70% tvořen klidovým (bazálním) energetickým 

výdejem, který je nezbytný k zajištění základních ţivotních funkcí organismu a tělesné 

teploty. Další sloţkou, která se podílí na energetickém výdeji 20% – 40%, je pohyb. 

Výše energetického výdeje při pohybu je ovlivňována intenzitou pohybu, době trvání, 

neurohumorální a sympatoadrenální aktivací, hmotností jedince a jeho kondicí. Energii 

spotřebovává i trávení potravy, v tomto případě se jedná o postprandiální termogenezi 

(8% - 12%).  

Řada studií prokázala, ţe kouření zvyšuje energetický výdej vlivem stimulace 

energetického výdeje nikotinem. Téţ kofein stimuluje sympatoadrenální systém 

s následným zvýšením energetického výdeje. Příjem alkoholu v menších mnoţstvích 

vede k nárůstu hmotnosti, ale zvýšená konzumace alkoholických nápojů můţe 

způsobovat hubnutí aţ kachektizaci. 

4.1.2 Regulace chuti k jídlu 

Jedná se o komplexní děj, kterého se účastní mechanické signály 

z gastrointestinálního traktu, nutriční signály o přísunu ţivin, termogenní   

a neurohumorální signály. Neurohumorální signály zajišťují integraci předchozích 

informací ve ventromediálním a laterálním hypotalamu. Ventromediální část je centrem 

sytosti a laterální část hypotalamu centrem hladu.  

4.1.3 Vliv dědičnosti 

Rozvoj a průběh obezity je z velké části ovlivňován genetickými predispozicemi. 

Genetické faktory ovlivňují energetickou rovnováhu jak s ohledem na energetický 

příjem, tak s ohledem na energetický výdej. Zváţíme-li podíl faktorů na určování 

tělesné hmotnosti, připadá na genetické faktory 40% a na zevní faktory 60%.
9
 

Genetické faktory se podílejí taktéţ na tělesném sloţení, čímţ rozumíme hlavně 

mnoţství tuku, především viscerálního. Geneticky ovlivněn můţe být i vztah nárůstu 

hmotnosti v návaznosti na vyšší energetický příjem.  

Pokud je jeden z rodičů obézní, pravděpodobnost, ţe bude obézní i jeho dítě, je 

40%. Pokud jsou obézní oba rodiče, pak je pravděpodobnost, ţe jejich potomek bude 

obézní aţ dvojnásobná. Riziko moţné obezity potomka se dá sníţit zdravým ţivotním 

stylem a pohybem. Vznik obezity je tedy ovlivňován jak vnějším prostředím, tak 
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faktory genetickými. Tento fakt potvrdila v posledních letech řada studií, které byly 

prováděny s dvojčaty, rodinami s obézními rodiči a adoptivními dětmi. Obezita je 

povaţována nejčastěji za polygenní onemocnění, to znamená, ţe na jejím vzniku se 

podílí několik genových variant. Existují i monogenní formy obezity (viz. níţe).  

 

Vliv dědičnosti byl prokázán např. u těchto faktorů, které ovlivňují rozvoj obezity:  

 chuťové preference tuku a sladkého 

 klidový energetický výdej 

 postprandiální energetický výdej 

 lipoproteinová lipáza 

 citlivost k inzulínu 

 schopnost spalovat tuky a sacharidy 

Tab. 4 Některé kandidátní geny běžné obezity ovlivňující energetickou bilanci
10

 

Vliv genu na: Gen Genový produkt 

příjem potravy LEP, LEPR, DRD2 leptin, leptinový receptor, 

dopaminergní receptor 

energetický metabolismus ß3 – AR, UCP2, UCP3 ß3 adrenergní receptor, 

uncoupling protein 2 a 3 

Tukovou tkáň GRL, PPAR – γ, TNF – α,  

ß2 – AR, UCP2, UCP3 

receptor glukokortikoidů,  

PPAR – γ, TNF – α,  

ß2 adrenergní receptor, 

uncoupling protein 2 a 3 

metabolismus lipidů LDL – R receptor LDL 

 

Kandidátní gen je takový gen, jehoţ produkt se podílí na patogenezi onemocnění 

nebo leţí v oblasti, která je buď u zvířecích modelů, nebo u lidí asociována se 

sledovaným fenotypickým znakem. V tomto případě je obezita sledovaným znakem  

a genový produkt se tudíţ podílí na energetické bilanci ovlivněním přijmu potravy 

a/nebo výdeje energie a/nebo metabolismu ţivin a/nebo autokrinní a parakrinní 

signalizací.
10
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4.2 Geneticky podmíněné obezity 

Jedná se o monogenní formy obezity. Jsou způsobené jedinou mutaci v jediném 

genu. Výskyt geneticky podmíněné obezity je poměrně vzácný. U těchto forem je 

obezita spojena s řadou vrozených poruch a jedná se o velmi těţkou obezitu, kdy BMI 

je nad hodnotou 40. 

Nejčastěji se vyskytujícím typem tohoto onemocnění je Prader Williho syndrom. 

Příčinou jeho vzniku je abnormalita 15 chromozomu, přesněji delece úseku  

15q11.2 - q12 na paternálním chromozomu.
11

 Tato abnormalita není povaţována za 

dědičnou, ale spíše za spontánní genetické poškození. Můţe se vyskytnout u všech 

osob, bez rozdílu pohlaví a rasy. Jedná se o komplexní onemocnění, které se projevuje 

malým vzrůstem, mentální retardací, hypogonadismem, diabetem, hypotonií a nucením 

stále přijímat potravu. Ve spojení s redukovanou potřebou kalorií vede hyperfágie k 

nárůstu hmotnosti a obezitě. Nucení přijímat potravu je způsobeno pravděpodobně 

poškozením hypotalamu, proto lidé s tímto onemocněním nemají pocit sytosti. Postiţení 

jedinci mají vysokou koncentraci ghrelinu (hormon gastrointestinálního traktu), který 

způsobuje nutkání přijímat potravu. Dosud ale nebylo dokázáno, ţe zvýšená hladina je 

příčinou hyperfágie. Zajímavé je, ţe v kojeneckém období se tento syndrom projevuje 

nechutí k jídlu. Aţ po prvním roce ţivota dochází k jiţ výše zmiňované nutnosti 

přijímat potravu a rychlému nárůstu hmotnosti. 

Dalším vrozeným onemocněním je Bardet Biedlův syndrom. Příčinou je mutace 

v genu BS1.
11

 Jedná se o autosomálně resivně dědičné onemocnění. Projevuje se kromě 

obezity také hypogonadismem, mentální a růstovou retardaci, nefropatií, poly- nebo 

syndaktylií. 

Alströmův syndrom je také autozomálně recesivně dědičné onemocnění 

způsobené mutací genu ALMS1. Příznaky jsou obezita, hluchota a pigmentová 

retinitida. 

Existují ještě další syndromy spojené s vývojem obezity, jedná se např. o Cohenův 

syndrom, Schinzelův syndrom či Wilsonův – Turnerův syndrom, u kterého je na 

chromozomu X vázána mentální retardace spolu s obezitou, gynekomastií, malými 

chodidly a emocionální labilitou.  

Mezi geny, jejichţ mutace mohou způsobit obezitu, patří také geny pro leptin  

a leptinový receptor. Tento systém se podílí na regulaci chuti k jídlu a tím na mnoţství 

přijaté potravy. Většina mutací genu pro leptin nemá na vývoj obezity u daného člověka 
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vliv. Významná je ale varianta C2549 → A, která ovlivňuje jak BMI, tak i dietou 

indukovaný pokles hmotnosti.
11

 Leptin je produkován v tukových buňkách a placentě. 

Jedná se o hormon povahy proteinu. Je secernován do krevního oběhu a přes 

hematoencefalickou bariéru předává mozku informaci o kvalitě a mnoţství tukové 

tkáně. Se zvyšujícím se podílem zásobní tukové tkáně stoupá i produkce leptinu, který 

negativní zpětnou vazbou ovlivňuje obloukovitá jádra v hypotalamu a stimulací 

sympatiku zvyšuje metabolický obrat. Váţe se na speciální receptory a výsledkem je 

omezení produkce neuropeptidu Y. Dostaví se pocit sytosti a dojde ke sníţení přijmu 

potravy. Chybějící leptin můţe být dodáván do těla injekčně. Pacient si aplikuje 

leptinové injekce po celý ţivot. Jedná se o poměrně úspěšnou léčbu, ale zatím je tato 

terapie na poli monogenních obezit jediná a působí pouze při deficitu leptinu. Jedná se 

ovšem o ojedinělé onemocnění. U většiny obézních pacientů bývá naopak zjištěna 

hladina leptinu v plazmě vyšší, neţ je stanovená norma. V takovémto případě je léčba 

leptinovými injekcemi bezpředmětná. Byly studovány změny hladiny leptinu v plazmě 

během léčby obézních pacientů velmi přísnou nízkokalorickou dietou (VLCD). 

Výsledky ukázaly, ţe během prvního roku terapie dochází k významnému poklesu 

hladiny leptinu v séru současně s poklesem celkového mnoţství tuku v těle. Tento 

pokles se ale po roce léčby zastavil a hladina začala opět stoupat (viz tab. 5 ). 

Tab. 5 Vliv redukčního režimu na koncentraci leptinu v séru obézních žen
12

 

n = 14 

iniciální BMI:                                                                     34,9 ± 1,1 

hmotnostní pokles po VLCD                                             8.9 ± 2,1 kg 

hmotnostní pokles po roce                                                 10,0 ± 1,9 kg 

pokles hmotnosti tuku po VLCD                                       6,8 ± 2,5 kg 

pokles hmotnosti tuku po 1 roce                                        7,7± 2,6 kg 

Leptin (ng/ml) 

x 

SE 

Před léčbou VLCD 

23,85 

2,20 

Po léčbě VLCD 

12,30 

2,02 

Po 1 roce 

21,04 

2,60 

  

 



 19 

4.3 Obezita a léky 

Existují léky, které při jejich dlouhodobém uţívání mohou způsobit vzestup 

hmotnosti. Ovlivňují chuť k jídlu a tím mnoţství přijímané potravy. Mohou také působit 

na ukládání tukových zásob a energetický výdej. Je důleţité rozlišit, zdali byl nárůst 

hmotnosti způsoben špatnou terapií (neadekvátní dávkování nebo indikace léku), nebo 

se jedná o vedlejší účinek léku, který se vyskytuje i při normálním dávkování  

a adekvátní léčbě. Dále je třeba rozlišit, jestli byl nárůst hmotnosti způsoben skutečně 

zmnoţením tukové tkáně, nebo nárůstem svalové hmoty. Příkladem mohou být léky ze 

skupiny anabolik. Jejich dlouhodobé podávání způsobuje nárůst svalové hmoty, který je 

spojen se vzestupem tělesné hmotnosti. Nárůst hmotnosti mohou způsobovat  

např. deriváty sulfonylurey, inzulin, tyreostatika, estrogeny, glukokortikoidy a velmi 

často také psychofarmaka. Tyreostatika způsobují vzestup hmotnosti většinou při 

vyšších dávkách aţ předávkování, deriváty sulfonylurey a inzulin při špatné indikaci 

léčby u obézních pacientů s diabetem 2. Typu.  

4.3.1 Obezita a léky ovlivňující endokrinní systém 

Onemocnění endokrinního systému nejsou častou příčinou obezity. Podkladem pro 

vznik obezity můţe být nadměrná nebo nedostatečná funkce endokrinního systému.  

Mezi nejčastější poruchy spojené s obezitou patří např. hypotyreóza, Cushingův 

syndrom, inzulinom, hypotalamické poruchy a hypogonadismus. 

Mezi choroby spojené s výskytem obezity patří hypotyreóza, jedná se o sníţenou 

funkci štítné ţlázy, která má za následek, pokud není léčena, vzrůst hmotnosti. Nárůst 

hmotnosti bývá způsoben často retencí tekutin, ale příčinou můţe být i zvýšené 

mnoţství tukové tkáně.  

Dalším onemocněním endokrinního systému, které je spojeno s výskytem obezity 

je Cushingův syndrom. Jedná se o onemocnění, při kterém nadledvinky produkují 

nadměrné mnoţství hormonu kortizolu. Toto onemocnění se můţe objevit i při 

dlouhodobé léčbě kortikoidy. Projevuje se otylostí zejména v oblasti trupu, která je 

v kontrastu s vyhublými končetinami. Mezi další projevy řadíme měsíčkovitý obličej, 

hypertenzi a osteoporózu. Na podkladě vyšetření volné hladiny kortizolu můţeme 

odlišit Cushingův syndrom od androidního typu obezity.  
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4.3.2 Obezita a psychofarmaka 

Psychofarmaka jsou léky komplexně působící na člověka, ovlivňují především jeho 

duševní stav. Pouţívají se k terapii psychóz, jako jsou např. halucinace, deprese, 

chorobný strach a úzkost, manické stavy, atd. Působení této skupiny léků je 

charakterizováno léčením příznaků a projevů, nikoli příčiny onemocnění.  

 

Psychofarmaka se dělí se nejčastěji na: 

 neuroleptika (léčba schizofrenie, manický syndrom) 

 antidepresiva (léčba deprese) 

 anxiolytika (léčba úzkosti, strachu a psychického napětí) 

 psychostimulancia (stimulace duševních funkcí, ovlivnění bdělosti) 

 nootropika (zlepšení duševních funkcí pomocí zvýšeného prokrvení CNS) 

 psychodysleptika (indukují psychotické stavy, význam v terapii malý) 

 

K dosaţení terapeutického účinku u skupin neuroleptik, antidepresiv a nootropik je 

potřeba dlouhodobé podávání léku v řádu několika týdnů.  

K ovlivnění hmotnosti dochází především u léčiv ze skupiny neuroleptik  

a tricyklických antidepresiv. Jedná se o závaţný neţádoucí účinek, který často ovlivňuje 

rozhodnutí pacienta vysadit léčbu. Tento fakt musí mít psychiatričtí lékaři v patrnosti, 

protoţe náhlé vysazení medikamentů můţe mít na pacientův duševní stav neblahý vliv. 

Průzkumy uvádějí jako třetí nejčastější důvod vedoucí k vysazení psychofarmak nárůst 

hmotnosti. Na prvním místě je útlum způsobený léky a na druhém místě neurastenické 

příznaky. 

Co se klasifikace týká, bývá vliv psychofarmak na hmotnost pacienta rozdělen do 

různých typů ţebříčků. Další moţností je kvantifikace vzestupu hmotnosti (viz. tab. 6 ). 

Vzestup hmotnosti při léčbě neuroleptiky nemusí nastat u všech pacientů, existují 

pacienti, u kterých byl pozorován dokonce váhový úbytek (20 – 25% pacientů).
13

 Vyšší 

nárůst hmotnosti byl pozorován u jedinců štíhlých, u pacientů, kteří byli před počátkem 

léčby obézní, byl nárůst hmotnosti pomalejší, či vůbec ţádný. Nejvyšší nárůst hmotnosti 

bývá pozorován v prvních týdnech terapie, později bývá vzestup menší. Za nárůstem 

hmotnosti stojí pravděpodobně působení léčiv na H1 histaminové a S2c serotoninové 

receptory, přes které dochází ke stimulaci chuti k jídlu. Hmotnost tedy ovlivňují 
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především multireceptoroví agonisté (např. klozapin, olanzapin,…), méně haloperidol, 

risperidon a benzamidy.  

Další skupinou psychofarmak, která mohou způsobit nárůst hmotnosti, jsou 

antidepresiva. Výjimku tvoří medikamenty ze skupiny SSRI (selektivní inhibitory 

blokující reuptake serotoninu), po kterých mohou pacienti dokonce zhubnout. Efekt je 

ovšem krátkodobý, po několika měsících se hubnutí většinou zastaví.  

Tab. 6 Psychofarmaka dle vlivu na změnu hmotnosti (klasifikace: 4 největší vzestup,  

0 bez vzestupu)
14

 

Antidepresiva 

amytriptylin 3, imipramin 2 

citalopram, fluoxetin, fluvoxamin 0-1 

MAO inhibitory – neselektivní typ A 2-3, typ B 0 

mirtazapin 4, bupropion, nefazodon 0 

Antipsychotika 

klozapin 4, olanzapin 4, risperidon 1 

zotepin 4, chlorpromazin, thioridazin 2-3, haloperidol 1 

loxapin 0, diazepam 0 

Další příbuzné skupiny léků 

(anxiolitika, antiepileptika, tymoprofylaktika) 

karbamazepin 1-2,  

lithium 3-4 

valproát 3-4, topiramat 0, gabapentin 1 
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5. Vyšetření pacienta a diagnostika obezity 

Při stanovení obezity je důleţité nejen pacienta změřit a zváţit, ale také zjistit jeho 

anamnézu a věnovat se i moţným komplikacím spojeným s obezitou. K diagnóze 

obezity se často pouţívá jiţ výše zmíněný BMI index, který je ale vhodné doplnit 

dalším vyšetřením. Nejpřesnější je stanovení procentuálního sloţení lidského těla. 

Napomáhá odhalit tzv. skrytou obezitu, kdy při normálních nebo niţších hodnotách 

BMI můţe depotní tuk dosahovat zvýšených hodnot, které obvykle nacházíme u osob se 

zvýšenou hmotností a vyššími hodnotami BMI.
15

 Jako další vyšetření vedle stanovení 

hodnoty BMI je tedy vhodné stanovit mnoţství tuku v organismu. Je důleţité mít 

v patrnosti, ţe pokud je pacient obézní delší dobu, zvyšuje se mnoţství aktivní, 

beztukové hmoty.  

Hmotnost pacienta je nejlépe stanovit bez bot, ve spodním prádle, opakovaně ve 

stejnou denní dobu a po vyprázdnění močového měchýře. Výšku pak měříme bez bot, 

na přesné lékařské míře. Tyto dva údaje nám slouţí ke stanovení indexu BMI. 

Mimo vyšetření určená ke stanovení obezity by měl být pacientovi změřen tlak  

a natočeno EKG. Dále by měl vyšetřující lékař provést základní biochemické  

a hormonální vyšetření se zaměřením na hodnoty glykémie na lačno, celkového 

cholesterolu, HDL cholesterolu, triacylglycerolů, kyseliny močové, urey, kreatininu, 

aminotransferázy, bilirubinu, atd. Tato vyšetření se provádějí z důvodu vyloučení 

moţných komplikací spojených s výskytem obezity (např. vysoký krevní tlak, diabetes, 

vysoká hladina lipidů v krvi a kardiovaskulární onemocnění) a také z důvodu moţného 

výskytu onemocnění, která by mohla ovlivnit terapii obezity. Mezi taková onemocnění 

patří hlavně poruchy endokrinního systému, proto se stanovují mimo jiné hodnoty 

hormonů štítné ţlázy, volného kortizolu a C-peptidu. 

Anamnestickou část vyšetření je dobré zaměřit na anamnézu rodinnou a osobní. 

Důleţité je zjistit výskyt obezity příp. nadváhy v nejbliţším rodinném okolí (rodiče  

a sourozenci). Osobní anamnéza je zaměřena na zmapování vývoje hmotnosti pacienta 

od raného dětství, na celkový ţivotní styl a aktuální i minulé zdravotní potíţe. 

Před terapií obezity je vhodné zjistit současný energetický příjem a výdej pacienta. 

Nejčastěji se zjišťuje z pacientova deníku, který si vede po určitou dobu  

(většinou 1 týden). Zapisuje si jakou potravu, kdy a v jakém mnoţství přijal a jaké 

činnosti v daném období vykonával. Lékař pak stanoví energetickou bilanci a sestaví 
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pacientovi vhodný jídelníček. Dále doporučí vhodný pohyb s přihlédnutím k pacientovu 

zdravotnímu stavu. 

Nejdůleţitější částí při vyšetření pacienta by měla být prevence. Preventivní 

vyšetření moţných rizik obezity je důleţité hlavně u následujících skupin pacientů:
16

 

 s abdominální obezitou 

 s rodinnou anamnézou obezity a/nebo diabetu 

 s výskytem obezity v dětství a dospívání 

 s výskytem obezity v těhotenství, gestačním diabetem 

 ze senzitivních etnických skupin 

5.2 Metody stanovení obsahu tukové tkáně 

Podíl na hmotnosti těla mají kosti, tuková tkáň, svalstvo a další tkáně  

(např. tělní orgány). Veškerá hmota mimo tukové tkáně bývá nazývána aktivní hmota  

(LBM – z angl. Lean body mass). Tuková tkáň je tvořena adipocyty, extracelulární 

tekutinou, cévami a pojivovou tkání.  

Metod, pomocí kterých lze stanovit podíl tukové a aktivní hmoty, je celá řada. 

Výsledky měření různými metodami u jednoho pacienta nejsou identické, ale mohou 

spolu korelovat. Relevantní je ovšem porovnávat výsledky pouze u stejné metody. 

Metody mohou být pouţity nejen k diagnóze obezity, případně jejího stupně, ale  

i k monitorování průběhu redukčního reţimu a jeho účinnosti. Monitorování redukčního 

reţimu ukáţe, jestli pacient hubne skutečně jen tukovou nebo i svalovou tkáň. Pomáhají 

při vypracování a upravení dietního reţimu pro konkrétního pacienta. 

Jednou z nejčastěji pouţívaných metod je bioimpedanční analýza (BIA). Tato 

metoda je vyhodnocována na základě měření odporu (impedance), který je kladen tělem 

při průchodu střídavého proudu s nízkou intenzitou a vysokou frekvencí. Získáme údaje 

o mnoţství tukové tkáně, aktivní tkáně a vody v procentech. Aktivní tělesná hmota 

obsahující vyšší podíl vody a elektrolytů je dobrým vodičem, tuková tkáň má povahu 

izolátoru. Přístroje k měření bioimpedance jsou tvořeny čtyřmi (čtyřsvodové) nebo 

dvěma (dvousvodové) elektrodami. Nejčastěji pouţívaný proud má parametry 800 µA  

a frekvenci 50 kHz. Jedním z přístrojů zaloţených na principu měření bioimpedance je 

např. Bodystat
®
. Elektrody se při měření Bodystatem umísťují na zápěstí a nad 

hlezenním kloubem pravých končetin. Pro domácí pouţití se vyrábí např. přístroj 
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Omron
®
, který stačí uchopit oběma rukama, které jsou kolmo k tělu. Další moţností je 

bipedální umístění – na ploskách nohou (např. přístroj Tanita
®
). Stanovení mnoţství 

tuku bioimpedanční metodou probíhá poměrně rychle a je pro pacienta pohodlné  

a nenáročné. Nevýhodou je omezení pouţití metody u pacientů s otoky, z důvodu 

moţného ovlivnění výsledků hydratací organismu.  

Další z dostupných a často pouţívaných vyšetření jsou antropometrické metody. 

Jedná se o nejdéle pouţívané metody spočívající v měření tloušťky koţních řas na 

různých místech těla. Výsledky se získávají v milimetrech. Měření podává informace  

o vrstvách tuku v různých částech těla pacienta. Pouţívané přístroje se nazývají 

kalipery. Nejdéle pouţívaným je u nás Bestův kaliper, metodou podle  

Pařízkové (1977), kdy byly stanoveny normy pro vývojové změny deseti koţních řas 

(viz. tab. 7). K orientačnímu vyšetření postačí změření subskapulární koţní řasy a koţní 

řasy nad tricepsem. Jejich vzájemný poměr se nazývá index centralizace. Nevýhodou 

tohoto indexu je, ţe nepodává informace o mnoţství intraabdominálního tuku. Dalšími 

kalipery jsou Harpendenský a Holtainův. Harpendenský kaliper byl nejprve pouţíván 

k měření tloušťky ušní, podobně jako Holtainův kaliper má ale malou vzdálenost 

měřících plošek. To můţe být povaţováno při vyšetření obézních pacientů za nevýhodu. 

Hodnoty získané při měření se dají dále pouţít pro výpočet mnoţství tuku v organismu 

podle specifických rovnic.  První sestavil rovnice pro výpočet tělesného sloţení 

profesor a významný český antropolog Jindřich Matiegka (1862 – 1941). Tyto rovnice 

jsou s určitými obměnami pouţívány dodnes. V České Republice se nejvíce pouţívají 

regresivní rovnice podle Pařízkové, zaloţené na měření populace  

v letech 1959 – 1961. Rovnice jsou populačně specifické, je nutné brát ohled na dobu 

vzniku rovnice a pro jakou populaci byla určena. 
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Tab. 7 Anatomické umístění měřených řas
17

 

1. na tváři pod spánkem, ve výši spojnice tragus – nozdry, ve vodorovné rovině 

2. v podbradku pod jazylkou, v podélné rovině 

3. na hrudníku v přední axilární řase, podle průběhu m. pectoralis 

4. na zadní ploše paţe, v polovině vzdálenosti acromion – olecranon nad m. triceps 

(podle podélné osy paţe) 

5. na zádech pod dolním úhlem lopatky, podél osy ţebra 

6. na břiše, ve třetině vzdálenosti spojnice pupek – spina ilica ventralis 

s průsečíkem prodlouţení přední axilární čáry, vodorovně 

7. nad průsečíkem 10. ţebra a přední axilární čáry, podél průběhu ţebra 

8. na boku nad hranou lopaty kosti kyčelní, v průsečíku s pokračováním přední 

axilární čáry, podél průběhu hrany kosti kyčelní 

9. na stehně nad kolenem (patella), podélně s osou stehna 

10. na zadní stěně lýtka pod popliteou, nad spojením dvou hlav lýtkového svalu, 

podélně 

 

Další metody, jako jsou např. denzitometrie, duální rentgenová absorpciometrie, 

pletysmografie a různé zobrazovací metody jsou přesnější, ale bývají prováděny spíše 

ve specializovaných centrech převáţně k výzkumným účelům.  

Mnoţství tukové tkáně lze zjistit také denzitometrií. Tato metoda zjišťuje hustotu 

(denzitu) organismu na principu Archimédova zákona. Provedení spočívá ve zváţení 

těla pacienta pod vodou a mimo vodu. Současně nebo po zváţení pacienta je změřen 

objem vzduchu v plicích a dýchacích cestách, který se spolu s objemem plynu ve 

střevech odečte od hmotnosti těla. Za objem plynu ve střevech se dosazuje standartní 

číslo. Při měření je nutné znát hustotu vody při dané teplotě. Jedná se o jednu 

z nejpřesnějších metod, provedení vyţaduje spolupráci pacienta a erudici personálu. 

Procentuální zastoupení tukové tkáně se vypočte z hodnoty hustoty získané po dosazení 

do rovnice určené pro tuto metodu. 

Duální rentgenová absorpciometrie (DEXA) měří diferenciální zeslabení dvou 

rentgenových paprsků při průchodu lidských tělem. Dokáţe rozlišit kostní a měkkou 

tkáň. Měkkou tkáň dále rozliší na tukovou a aktivní hmotu. Umoţní získat informace  

o mnoţství centrálního tuku. Této metody se vyuţívá i k měření hustoty kostí. 
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Celotělová pletysmografie, je zaloţena na fyzikálních vlastnostech plynu 

popsaných Boyle – Marriotovým zákonem (součin tlaku a objemu v uzavřeném 

prostoru je konstantní za neměnných vnějších podmínek). Přístroj, který se pouţívá 

k měření, se nazývá celotělový pletysmograf. Jedná se o vzduchotěsnou komoru, která 

umoţňuje měřit tlakové a objemové změny části nebo celého těla.  

Měření celkové tělesné elektrické vodivosti (TOBEC z angl. total body electrical 

conductivity) je zaloţeno na principu, ţe ţivý organismus umístěný 

v elektromagnetickém poli toto pole ruší. Tento jev způsobují elektrolyty, které jsou 

obsaţeny jen v aktivní hmotě. Měření je velmi rychlé, trvá v rámci sekund. 

Dalším stanovením, pomocí kterého se dá zjistit hmotnost tukové tkáně je měření 

izotopu draslíku 
40

K. Tento izotop se běţně vyskytuje v lidském organismu a jeho 

hladina je v aktivní hmotě stálá. Sloţení těla se vyhodnocuje pomocí celotělových 

počítačů, které měří γ aktivitu draslíkového izotopu. Nevýhodou je nutnost odstínění 

snímaného pacienta od v okolí se vyskytujícího draslíkového izotopu. 

Další moţné metody, které jsou však v praxi velmi málo pouţívané, jsou 

magnetická rezonance a ultrazvuk. 

6. Zdravotní rizika obezity 

Obezita, ale i nadváha zvyšují pravděpodobnost výskytu dalších onemocnění. 

Stoupá riziko výskytu zdravotních komplikací. Velmi vysoké je hlavně u obézních 

pacientů s větším mnoţstvím viscerálního tuku. Také doba, po kterou je pacient obézní, 

nebo má nadváhu výrazně ovlivňuje jeho zdraví. Základní dělení komplikací obezity je 

na mechanické (např. ortopedické problémy, spánková apnoe) a metabolické 

(kardiovaskulární, endokrinní problémy, vyšší výskyt nádorů, atd.). Nejčastěji se 

vyskytují metabolické komplikace. Obezita není příčinou jen zdravotních problémů, 

můţe ovlivnit i kvalitu ţivota a jeho délku. Podle četných studií provedených s pacienty 

s různým stupněm nadváhy a obezity, je mortalita výrazně vyšší u pacientů s BMI 

indexem vyšším neţ 27 a větším mnoţstvím viscerálního tuku.  

Riziko výskytu komplikací spojených s obezitou stoupá s přítomností dalších 

faktorů ovlivňujících zdraví pacienta. Jsou jimi např. vysoký krevní tlak, vyšší hladina 

krevního cukru, popř. diabetes, hyperlipoproteinémie (zejména zvýšená hladina 

cholesterolu), či hyperurikémie (zvýšená hladina kyseliny močové). 
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Dalším faktorem, který ovlivňuje četnost komplikací spojených s výskytem 

obezity, je věk. Negativní důsledky obezity se odráţejí spíše ve středním neţ vyšším 

věku a jsou závaţnější u muţů neţ u ţen. Ve vyšším věku má obezita větší vliv na vznik 

respiračních onemocnění a degenerativních onemocnění kloubů a páteře i na častější 

výskyt únavy a depresí neţ na zhoršení kardiovaskulárních onemocnění.
18

 Dalšími 

faktory je kromě věku i ţivotní styl a distribuce tělesného tuku.  Nezdravý ţivotní styl, 

především kouření, pití většího mnoţství alkoholu a nedostatek pohybu v kombinaci 

s jiţ se vyskytující obezitou výrazně přispívají ke vzniku dalších zdravotních 

komplikací. 

Pokud není obézní pacient preventivně sledován a komplikace včas léčeny, velmi 

se zvyšuje riziko náhlého úmrtí. 

Nejčastější komplikace vyskytující se u obézních pacientů se dají shrnout pod 

pojem metabolický syndrom (synonymně označován jako syndrom X, syndrom 

inzulínové rezistence apod.). Metabolický syndrom byl definován poprvé v roce 1988 

profesorem Standfordské univerzity Geraldem Reavenem, proto bývá někdy nazýván 

téţ Reavenův syndrom. Do metabolického syndromu jsou v současnosti řazeny 

následující onemocnění: hypertenze, porušená glukózová tolerance, popř. diabetes  

2. typu, hyperlipidémie (zvýšená hladina triglyceridů a/nebo sníţená hladina HDL 

cholesterolu) a obezita (zejména centrálního typu). Diagnostikovat metabolický 

syndrom můţeme, pokud se u pacienta vyskytují alespoň tři z výše uvedených 

onemocnění. V roce 2005 byla stanovena světovou i evropskou diabetologickou 

společností přítomnost abdominální obezity jako základní podmínka pro 

diagnostikování metabolického syndromu.
19

 Vědci se shodují, ţe rozvojem syndromu 

jsou nejvíce ohroţení geneticky predisponovaní jedinci. Riziko u nich dále zvyšuje 

nezdravý ţivotní styl. Genetickou predispozici zjistíme z rodinné anamnézy. 

Ukazatelem zvýšeného rizika je např. prodělaná srdeční příhoda jednoho z rodičů ve 

věku pod 65 let u ţen a 55 let u muţů. Metabolický syndrom můţe vést ke vzniku 

kardiovaskulárních potíţí, převáţně k rozvoji aterosklerózy.  
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Obr. 2: Přehled komplikací obezity 
20

 

 

6.1 Kardiovaskulární komplikace 

Nejčastější komplikací spojenou s obezitou je vysoký tlak. Neléčená hypertenze 

můţe vést k závaţnějším kardiovaskulárním onemocněním. Za vysoký krevní tlak jsou 

povaţovány podle stanovení WHO hodnoty nad 140 mmHg u tlaku systolického a nad  

90 mmHg u tlaku diastolického. U většiny obézních pacientů je diagnostikována  

tzv. esenciální (primární) hypertenze. U tohoto typu zvýšeného krevního tlaku nelze 

určit přesnou příčinu vzniku. Méně častá je hypertenze sekundární, která vzniká na 

podkladu orgánového poškození a cévních anomálií (zúţení aorty). Nejčastější formou 

je renální hypertenze. Bývá poškozen parenchym ledvin nebo dochází k zúţení 

renálních tepen. Provedené epidemiologické studie prokázaly, ţe většinu pacientů 

s esenciální hypertenzí tvoří pacienti obézní. Riziko hypertenze je u osob s 20% 

nadváhou 3krát vyšší neţ u osob s normální hmotností.
18
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Neléčená hypertenze je příčinou dalších váţných kardiovaskulárních onemocnění. 

Vysoký krevní tlak je podkladem pro vznik aterosklerózy. Ateroskleróza je 

onemocnění, které se projevuje kornatěním tepen. Zuţuje se jejich průsvit ukládáním 

tukových látek na stěnu cévy. Pokud jsou aterosklerózou postiţeny koronární cévy, 

hrozí riziko vzniku angíny pectoris, popř. infarktu myokardu. Postiţení krčních tepen 

zvyšuje riziko cévní mozkové příhody.  

Dalším rizikem vyplývajícím z neléčené hypertenze je moţnost výskytu otoků  

a varixů na dolních končetinách. Obézní pacienti s hypertenzí jsou téţ ohroţení 

zvýšeným rizikem trombózy hlubokých ţil dolních končetin. 

Pokud trpí pacient obezitou delší dobu, můţe dojít k rozvinutí excentrické 

hypertrofie a dilatace levé komory s následnou poruchou systolické funkce myokardu.  

To můţe vést k dysrytmiím, popř. aţ k srdečnímu selhání. 

6.2 Metabolické komplikace 

Mezi nejzávaţnější komplikace metabolického charakteru patří diabetes 2. typu 

(non inzulin dependentní diabetes mellitus). U obézního pacienta se můţe vyskytnout  

i diabetes 1. typu. Obezita je ale v tomto případě většinou důsledkem špatné léčby, kdy 

dojde k nadměrnému dávkování inzulínu. Vyšší dávkování způsobuje zvýšenou chuť 

k jídlu a s ní je spojený vyšší příjem potravy a vzestup hmotnosti. 

Diabetes 2. typu můţe být způsoben sníţením produkce inzulínu slinivkou nebo 

necitlivostí cílových tkání k inzulínu (zejména svalstva). Moţná je i kombinace obou 

patologických mechanismů. Primární reakce organismu na inzulinorezistenci je zvýšená 

sekrece inzulínu. Tímto mechanismem můţe být na čas pozastaven vznik klinických 

příznak. Bazální inzulinémie je u obézních úměrná jejich BMI.
21

  

K výskytu dochází aţ v průběhu ţivota pacienta, na rozdíl od diabetu 1. typu, který 

můţeme pozorovat u velmi mladých lidí a dětí. Diabetes 2. typu vzniká na genetickém 

podkladě a je u většiny pacientů spojen s přítomností obezity. Jeho incidence stoupá 

s věkem a výší stupně obezity. Obezita ale není limitní faktor pro vznik diabetu 2. typu. 

Zvláště androidní typ obezity je ale nutno brát jako zvýšené riziko rozvoje non inzulin 

dependentního diabetu. 

U malého procenta pacientů se získanou cukrovkou se můţe jednat o typ LADA 

diabetes (late autoimmune diabetes of adults). U tohoto typu dochází k pozvolné 

destrukci ß buněk pankreatu. LADA diabetes se můţe zpočátku jevit jako diabetes  
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2. typu, ale později je nutné pacienta léčit podáváním inzulínu, protoţe léčba 

perorálními antidiabetiky přestane zabírat. Pacienti s LADA diabetem jsou většinou 

štíhlí.  

Inzulínová rezistence můţe být příčinou poruch metabolismu lipoproteinů.  

U obézních jedinců s diabetem jsou diagnostikovány nejčastěji hypertriglyceridémie, 

sníţená hladina HDL cholesterolu a vyšší hladina malých denzních oxidovaných LDL 

částic. Při inzulínové rezistenci dochází ke zvýšení syntézy VLDL lipoproteinů 

v játrech. Příčinou mohou být i poruchy mechanismů účastnících se jejich přenosu, 

často je sníţena absorpce cholesterolu ve střevě. Hypertriglyceridémie se obvykle 

normalizuje po sníţení hladiny glukózy v krvi. Sníţení hladiny HDL cholesterolu je 

pravděpodobně důsledkem zvýšené degradace apoproteinu A1, který je podstatnou 

sloţkou HDL.
18

 

Další moţnou komplikací, která je u obézního pacienta často diagnostikována, je 

hyperurikémie. Jedná se o zvýšenou koncentraci kyseliny močové v séru. Je spolu 

s výše uvedenými komplikacemi také sloţkou metabolického syndromu. Ke zvýšení její 

koncentrace dochází během přísného redukčního reţimu. Je nutné hladinu kyseliny 

močové v průběhu diety monitorovat, vyšší hladina můţe zvyšovat riziko vzniku 

aterosklerózy. Vysoká koncentrace můţe způsobit tvorbu močových kamenů a ukládání 

krystalů kyseliny do akrálních oblastí lidského těla. Nejčastěji jsou postiţeny palce  

u dolních končetin. Tyto příznaky se u obézních pacientů vyskytují jen zřídka, většina 

má pouze zvýšenou hladinu kyseliny bez klinických příznaků. K předcházení moţných 

rizik je doporučeno preventivní podání alopurinolu obézním pacientům, pokud dojde ke 

zvýšení hladiny kyseliny močové při přísném redukčním reţimu. 

6.3 Endokrinní komplikace  

Velká pravděpodobnost vzniku endokrinních komplikací je u obezity androidního 

typu (s velkým mnoţstvím viscerálního tuku).  

U obézních ţen je častěji diagnostikován hyperandrogenismus. Projevuje se 

zvýšenou hladinou některého z androgenních hormonů (např. testosteronu, 

androstedionu, atp.). Druhou moţností je, ţe hladina androgenních hormonů je 

v normálním rozmezí, ale cílové tkáně mají k těmto hormonům vyšší citlivost. Jednou 

z moţných příčin zvýšené citlivosti cílových tkání je sníţená hladina SHBG (sex 

hormon binding globulin). Je vědecky potvrzeno, ţe obezita sniţuje hladinu SHBG. 
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Hyperandrogenismus má celou řadu klinických příznaků, které se týkají různých oborů 

medicíny. Mezi příznaky patří: hirzutismus (nadměrné ochlupení muţského typu), 

androgenní alopécie, oligomenorea aţ amenorea, sterilita, projevy metabolického 

syndromu a syndrom polycystických ovarií. Léčba se odvíjí od stanovení etiologie. Je 

nutné zjistit, který orgán produkuje nadbytek androgenů (ovaria nebo nadledviny) 

Příčina můţe být i v periferních tkáních. Podle výsledků se zvolí vhodný typ léčby, bere 

se také ohled na věk pacientky. Terapie je např. podáváním orální kontracepce, 

kortikoidů, spironolaktonu, cyproteronacetátu, atp. 

  Hyperestrinizmus se projevuje zvýšenou hladinou estrogenních hormonů.  

U obézních pacientů je způsoben zvýšenou přeměnou androstendionu na estron 

v tukové tkáni. Estron se následně přeměňuje na estradiol. Na vyšší hladině estrogenu se 

také podílí sníţená koncentrace SHBG u obézních ţen, tím se zvyšuje koncentrace 

volných estrogenů. Zvýšená hladina estrogenů u ţen zvyšuje významně riziko vzniku 

karcinomu endometria a ovarií, dále cervixu a prsu. Vyšší hladina estrogenu můţe také 

způsobit poruchy menstruačního cyklu a neplodnost. Hladina estrogenu se dá upravit 

redukcí hmotnosti. Při sníţení nadváhy klesne podíl tukové tkáně a tím se sníţí přeměna 

androgenů na estron. 

U obézních muţů je často zjištěna niţší hladina testosteronu. Následkem je 

hypogonadismus. Sníţená hladina testosteronu je způsobena poruchou funkce varlat, 

která testosteron produkují v omezeném mnoţství. K poruše dochází u muţů s těţkým 

stupněm obezity. Projevem je pokles libida, potence a infertilita (neplodnost). Léčba 

spočívá podle etiologie poruchy např. v substituci androgenů nebo v podávání 

gonadotropinů.  

U obézních jedinců obou pohlaví se vyskytuje hyperkortizolismus. Dochází 

k vyšší sekreci kortizolu v kůře nadledvinek, která je způsobena vyšší sekreci ACTH 

hormonu. Jedná se o porušení rovnováhy regulačního hypotalamo-hypofyzárního 

systému. Na porušení rovnováhy má vliv i vyšší odbourávání kortizolu v periferních 

tkáních. Rytmus sekrece kortizolu a exkrece močí jsou normální. Kortizol tlumí ve 

viscerálním tuku působení inzulínu a zvyšuje tím vyplavování volných mastných 

kyselin do krve. Vyšší hladina volných mastných kyselin zvyšuje riziko rozvoje 

metabolického syndromu a androidní obezity.  

Aktivita sympatoadrenálního systému je u většiny obézních pacientů sníţená. 

Ale existuje malé procento pacientů s aktivitou normální, nebo zvýšenou. Sníţení 

aktivity můţe být způsobeno sníţením přijmu energie při redukci hmotnosti. Důsledkem 
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sníţené aktivity je sníţení bazálního energetického výdeje a lipomobilizace. Ke zvýšení 

aktivity sympatoadrenálního systému můţe dojít u obézních pacientů 

s hyperinzulinémií. Zvýšená aktivita můţe vést k rozvoji hypertenze a metabolického 

syndromu.  

6.4 Respirační komplikace 

Často se vyskytující komplikací u obézních pacientů je syndrom spánkové apnoe. 

Můţe být diagnostikován i u pacientů s obezitou niţšího stupně a nadváhou. Jedná se  

o přerušení pravidelného dýchání během spánku. Podle příčiny rozlišujeme spánkovou 

apnoe obstrukční - vzduch nemůţe proudit do dýchacích cest, důvodem je překáţka 

v horních cestách dýchacích. Druhým typem je spánková apnoe centrální – zástava 

dýchání v důsledku útlumu dechového centra v mozku. Obézní lidé trpí častěji 

obstrukčním typem spánkové apnoe, důvodem je zvětšení objemu tukové tkáně 

v oblasti krku. Pokud dochází k apnotickému přerušení dýchaní několikrát za noc, 

sniţuje se kvalita spánku. Pacient se ráno budí nevyspalý, s bolestí hlavy, malátný, 

můţe trpět i poruchami paměti.  Syndrom spánkové apnoe zvyšuje riziko 

kardiovaskulárních onemocnění (např. srdeční infarkt, cévní mozková příhoda).  

U pacientů s obezitou dochází mimo jiných kapacitních změn plic např. k poklesu 

funkční reziduální kapacity. Nahromadění abdominálního tuku a tuku na hrudníku 

sniţuje dýchací pohyby. Obézní lidé trpí často dušností, která můţe vést k akutní, nebo 

chronické respirační insuficienci. Dochází k úbytku kyslíku (hypoxémie) a zvýšení 

mnoţství oxidu uhličitého (hyperkapnie). Nerovnováha dýchacích plynů je dále 

zhoršována hypoventilací. Tyto komplikace bývají u obézních pacientů označovány 

jako Pickwickův syndrom. Pacient trpící Pickwickovým syndromem se vyznačuje 

trvalou ospalostí, dušností, centrální cyanózou, můţe se rozvinout plicní hypertenze  

a hypertrofie pravé komory srdeční.  

Člověk trpící onemocněním, dnes nazývaným Pickwickův syndrom, byl zobrazen 

jiţ v knize Charlese Dickense – Kronika Pickwikova klubu. Jednalo se o postavu věčně 

usínajícího tlustého Joea. Syndrom byl oficiálně definován aţ o 100 let později jako 

kombinace obezity a nadměrné spavosti.  



 33 

 6.5 Gastrointestinální komplikace 

Obézní pacienti mohou trpět gastroezofageálním refluxem. K refluxu dochází 

v důsledku oslabení kardioezofageálního jícnového svěrače. Následkem je pronikání 

ţaludečního obsahu zpět do jícnu a pocit pálení ţáhy (pyróza). Pokud reflux trvá po 

delší dobu, v řádu let, můţe způsobit prekancerogenní změny epitelu jícnu 

(tzv. Barettův jícen), které se mohou rozvinout v nádorové onemocnění.  

Se zvýšeným tlakem na bránici je spojen výskyt onemocnění zvaného hiátová 

hernie. Dochází k vysunutí břišní části jícnu a přilehlé časti ţaludku nad brániční 

hiátus.
22

 Rozlišujeme dva typy onemocnění – hernii axiální a paraezofageální, mohou 

se téţ vyskytovat v kombinaci. Častěji se vyskytuje axiální typ hernie, při kterém 

dochází k přesunu části jícnu a ţaludku rozšířeným bráničním otvorem, kterým prochází 

jícen. Hiátová hernie bez komplikací nevyţaduje léčbu. Onemocnění můţe způsobit 

nebo zhoršit gastroesofageální reflux, v takovém případě je léčba nutná.  

Lidé s obezitou mají vyšší riziko rozvoje cholelithiázy. Příčinou tvorby ţlučových 

kamenů je u obézních hlavně zvýšená hladina cholesterolu. Dále jsou obézní pacienti 

ohroţeni rozvojem steatózy jater. 

6.6 Ortopedické komplikace 

Jedná se o mechanické komplikace obezity. Nadváha výrazně ovlivňuje stav 

pacientových kloubů a kostí. Nadměrné zatěţování kloubů vede velmi často u obézních 

pacientů k rozvoji artrózy. Je způsobena třením kloubních plošek o sebe a zmenšováním 

ochranné vrstvy chrupavky. Dochází k oslabení pruţnosti chrupavky a není schopna 

sniţovat plnohodnotně tření mezi kloubními ploškami při pohybu. Nejvíce jsou 

zastoupeny coxartróza (postiţen je kyčelní kloub) a gonartróza (postiţen je kolenní 

kloub). Onemocnění se klinicky projeví aţ v pokročilejším stádiu bolestmi postiţeného 

kloubu při námaze. Obtíţe mohou vést k omezení pohyblivosti či aţ k neschopnosti 

pacienta se pohybovat. Nepohyblivost pacienta vede ke vzniku či zhoršení dalších 

onemocnění a nárůstu hmotnosti v důsledku nedostatku pohybu. Riziko vzniku 

osteoartrózy stoupá s věkem. Zvyšují ho také úrazy kloubů – např. fraktury. 
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6.7 Psychosociální komplikace 

Obézní lidé jsou často současnou společností odsuzováni. Do značné míry k tomu 

přispívá kult štíhlé postavy, který je prosazován v médiích. Obézní pacienti trpí častěji 

depresemi a úzkostí. Izolují se od společnosti a trpí pocity méněcennosti. V mnoha 

případech psychické problémy řeší jídlem a přejídají se. Dostávají se tak do situace, ze 

které sami mohou východisko jen těţko najít. Je nutné včas psychické problémy 

rozpoznat a nasadit adekvátní terapii.   

6.8 Patobiochemické aspekty obezity 

Velkou roli v metabolických procesech týkajících se obezity a regulace přijmu 

potravy má tuková tkáň. Produkuje řadu látek, které působí na různých úrovních 

organismu. Hlavním stavebním prvkem tukové tkáně jsou adipocyty. Jsou důleţitým 

centrem pro metabolismus lipidů a skladování triacylglycerolů. U pacientů trpících 

obezitou dochází ke změnám v metabolismech v tukové tkáni. Jedná se převáţně  

o metabolismus sacharidů a tuků.  

Jedna z hlavních změn je změna metabolismu glukózy. Důsledkem je sníţená 

citlivost k inzulinu. V současnosti není znám přesný důvod vzniku inzulinové rezistence 

u obézních pacientů. Inzulinová rezistence způsobuje změny v tukové tkáni, které mají 

vliv na celý organismus. Sniţuje se oxidace glukózy, zvyšuje se mnoţství laktátu, coţ 

má za následek stimulaci glukoneogeneze v játrech. Také se sniţuje tvorba  

glycerol 3-fosfátu, který je důleţitý při reesterifikaci mastných kyselin. Mastné kyseliny 

jsou tak vyplavovány z adipocytů.  

Další změnou je intenzita odpovědi tukové tkáně na stimulaci katecholaminy. 

Katecholaminy mají při normální funkci organismu v podkoţí lipolytický efekt, který je 

zabezpečen aktivitou ß-adrenergních receptorů. U obézních pacientů ale převaţuje 

v podkoţí převáţně aktivita α2-adrenergních receptorů, které lipolýzu naopak inhibují. 

Výjimku tvoří tuková tkáň v oblasti břišní dutiny, kde lipolytický efekt naopak vzrůstá. 

Následkem je uvolnění většího mnoţství mastných kyselin a glycerolu (hlavně 

v případě abdominální obezity), které jsou transportovány do jater. Tyto změny dále 

potencují rozvoj diabetu 2. typu.  
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Výsledkem výše uvedených změn je menší „ochota“ tukové tkáně ukládat 

triacylglyceroly a dále narůstat. Rezistence adipocytů k inzulinu by proto mohla být 

adaptačním mechanismem, který zamezuje nadměrnému hromadění tuku v těle.
23

 

Rezistence tukové tkáně k inzulinu vede k systémové rezistenci a k rozvoji 

metabolického syndromu. Hlavní příčinou rozvoje systémové rezistence není sníţení 

metabolismu glukózy v adipocytech, ale působení tukové tkáně na jiné metabolické 

pochody v organismu. Děje se tak pomocí látek, které tuková tkáň u obézních pacientů 

vylučuje ve zvýšené míře (především leptin, mastné kyseliny a TNFα). Doposud není 

známo, která z látek je přímo zodpovědná za rozvoj systémové inzulinové rezistence. 

Ze známých informací se usuzuje, ţe s velkou pravděpodobností souvisí rozvoj se 

zvýšeným vyplavováním mastných kyselin z tukové tkáně. Mastné kyseliny ovlivňují 

např. játra, slinivku, svaly, atd. Leptin (viz. kap. 4.2) naopak zvyšuje citlivost k inzulinu 

a TNFα, který antagonizuje efekt inzulinu, má omezené působení pouze na oblast 

vzniku (tedy především tuková tkáň, v menším mnoţství sval). Důleţitým spojovacím 

článkem mezi obezitou a nízkou citlivostí k inzulinu by mohl být resistin, který je také 

vyplavován z adipocytů (ale i z dalších tkání, např. kostní dřeň), a také adipokinetin.
23

 

Resistin brzdí stimulační efekt inzulinu na transport glukózy do adipocytů a 

pravděpodobně i do dalších buněk. Antidiabetický účinek glitazonů je částečně 

způsoben jejich vlivem na sníţení sekrece resistinu.  

 Ke změnám nedochází jen v tukové tkáni, ale i ve tkáni svalové. Svaly vyuţívají 

jako zdroj energie ve velké míře glukózu, která je získávána z krve nebo glykogenu. 

Dále také mastné kyseliny a ketolátky. Kosterní svalstvo tvoří velký rezervoár 

glykogenu v těle. Ve svalech probíhá také metabolismus aminokyselin. Svalstvo se 

podílí na rozvoji inzulinorezistence u obézních pacientů. Na základě substrátové 

kompetice mastné kyseliny inhibují vstup pyruvátu do Krebsova cyklu, a tím i spotřebu 

glukózy v myocytech, zatímco v játrech stimulují mastné kyseliny glukoneogenezi. 

Tento komplexní efekt mastných kyselin, jehoţ výsledkem je vzestup glykémie, bývá 

označován jako Randlův cyklus.
24

 Mastné kyseliny inhibují vstup glukózy do 

svalových buněk také přímým působením na glukózový transportér. Při obezitě se tedy 

v játrech tvoří vyšší mnoţství glukózy, která ve svalech brzdí spalování mastných 

kyselin. Výsledkem je, ţe svalová buňka upřednostňuje spalování glukózy  

a mastné kyseliny ukládá ve formě triacylglycerolů.  

Obezita ovlivňuje i metabolismus jater. Játra ovlivňuje především zvýšená 

koncentrace mastných kyselin, které jsou uvolňovány z tukové tkáně.  
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Důsledkem je: 

 zvýšená glukoneogeneze  

 zvýšená lipogeneze 

 zvyšuje se vyplavování glukózy a lipoproteinů 

 sniţuje se vychytávání VLDL 

 sniţuje se vazba inzulinu na hepatocyty a jeho degradace 

 je narušen metabolismus cholesterolu 

 

Z výše uvedeného vyplývá, ţe mastné kyseliny, které jsou zvýšeně uvolňovány 

z tukové tkáně, navozují systémovou inzulinovou rezistenci. Inzulinorezistence 

adipocytů a změny metabolismu tukové tkáně ovlivňují další tkáně a potencují rozvoj 

metabolického syndromu. 

7. Obezita v dětství a dospívání 

Trend růstu počtu obézních lidí je patrný nejen u dospělých, ale i u dětí  

a mladistvých. Příčinou zvyšujícího se počtu obézních dětí je hlavně nezdravý styl 

ţivota. Rozmáhá se stravování v restauracích „fast food“ typu, děti mají mnohem méně 

pohybu, tráví většinu svého volného času u počítače hraním her a sledováním televize. 

Nemají chuť trávit svůj volný čas aktivním pohybem, nejlépe sportem. Obezita je pak 

důsledkem dlouhodobé pozitivní energetické bilance. Prevalence dětské obezity stoupá 

hlavně v ekonomicky vyspělých zemích. Velkou roli hraje ţivotní styl rodičů a jejich 

čas věnovaný dítěti. Dítě, kterému rodiče nevěnují pozornost a čas, snáze inklinuje 

k nezdravému stylu ţivota. Zabaví se právě u počítače, místo procházky či hry s rodiči. 

Děti rodičů s vyšším BMI trpí obezitou nebo nadváhou častěji neţ děti z jiných rodin. 

Zdali ovlivňuje výskyt obezity u dětí porodní hmotnost a délka kojení je předmětem 

řady studií.  

Metody ke stanovení obezity jsou stejné jako u dospělých (viz. kapitola 5.). 

Měřením tělesného sloţení bylo zjištěno, ţe kostní zrání je rychlejší a mnoţství 

absolutní tukuprosté hmoty vyšší, neţ u vrstevníků s normální hmotností.
25

  

Je důleţité mít v patrnosti, ţe dětská obezita můţe vzniknout čistě na podkladu 

genetickém. Jedná se o tzv. monogenní formu obezity (viz. kapitola 4.2). Je na první 

pohled jen těţce rozlišitelná od obezity polygenního typu. Existují určité faktory, které 
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by měl lékař při diagnostice vzít v úvahu (tab. 8). S jistotou se dá geneticky podmíněná 

obezita diagnostikovat na základě genetické analýzy. 

Tab. 8 Nálezy vedoucí k podezření na geneticky podmíněnou obezitu
26

 

Rodinná anamnéza: štíhlí rodiče (autosomálně recesivní dědičnost či de novo mutace), 

               těţká obezita alespoň u jednoho z rodičů (autosomálně dominantní dědičnost) 

Vznik obezity před 5. rokem ţivota 

Vývojové opoţdění, porucha visu, hluchota, primární hypogonádotropní 

hypogonadismus či hypogenitálismus, dysmorfické projevy (projevy v rámci 

pleiotropních syndromů) 

Těţká hyperfágie 

Rusovlasost, pokud není charakteristickým znakem v rodině (mutace 

proopiomelanokortinu) 

Vysoký podíl tukové tkáně (>60%) 

Laboratorní znaky: velmi nízké či nulové hladiny leptinu 

                               vysoká hladina proinzulínu, nízká hladina inzulínu 

                               hyperinzulinémie 

                               deficit ACTH    

 

7.1 Následky dětské obezity 

Následky obezity u dětí jsou velmi podobné komplikacím obezity dospělých. 

Závaţnost a míru rozvinutí ovlivňuje stupeň obezity. Vliv obezity na jednotlivé tělesné 

systémy je detailně uveden v kapitole 6.  

Dochází k poškození kardiovaskulárního a respiračního systému. Pickwickův 

syndrom můţe vést aţ k částečné invaliditě. Ovlivněna jsou játra, cévní a skeletární 

systém. Skeletární systém má u rostoucího dítěte zrychlený metabolismus, kostra je 

značně zatíţena nadměrnou váhou a dochází k jejímu poškození. Objevují se deformity 

páteře (skolióza, kyfóza), ploché nohy, u kloubů dochází k rozvoji artrózy jiţ v mladém 

věku. U cévního systému pozorujeme časný rozvoj varixů na dolních končetinách  

a arteriální hypertenze.  
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Značně je ovlivněn pohlavní vývoj obézních dětí a dospívajících. U dívek s vyšším 

stupněm obezity dochází ke vzniku syndromu polycystických ovárií, se kterým je 

spojen nepravidelný výskyt menstruace, popř. amenorea. U dívek můţe být, na rozdíl 

od chlapců, pohlavní vývoj urychlen. U obézních chlapců dochází k hypogenitalismu. 

Můţe být zdánlivý, ale i skutečný, kdy je sníţená sekrece muţských pohlavních 

hormonů.  V důsledku zvýšené aktivity aromatázy dochází ke zvýšení hladiny 

estrogenů. Estrogeny způsobují u chlapců hromadění tuku v oblastech typických pro 

tělo dívčí (boky, hýţdě, oblast mam). Chlapci pak nabývají celkově dívčího vzhledu. 

U dětí je velmi důleţitá prevence a včasné zachycení moţné obezity. Při úpravě 

ţivotního stylu a sníţení případné nadváhy se velmi sniţuje riziko rozvoje případných 

komplikací a následků, které se by si dítě neslo po celý ţivot. 

U dětí s nadváhou je velmi důleţité sledovat jejich psychický stav. Mohou být 

náchylné např. k problémům psychickým a potíţím s chováním. Příčinou můţe být 

jejich nespokojenost s vlastním tělem nebo posměch vrstevníků. Nejčastěji jsou u dětí 

trpících obezitou, nebo nadváhou diagnostikovány deprese. Deprese ovšem nemusí být 

vţdy jen následkem obezity, ale mohou být téţ její příčinou. Byly provedeny studie, 

které zjistily, ţe pokud se u dětí psychické obtíţe skutečně vyskytly, indikovaly riziko 

pozdější obezity.
27

 Nadváha dítěte můţe ovlivnit školní prospěch a výkonnost. Děti se 

často izolují od spoluţáků, trpí pocity osamělosti a nervozitou. V poslední době je 

velkým problémem na školách šikana, právě obézní děti mohou být častěji jejími 

oběťmi. Šikana a posměch mohou vést k pocitům méněcennosti a v krajním případě aţ 

k pokusu o sebevraţdu. 

Velký vliv na rozvoj případných psychických problémů má rodina a širší okolí 

dítěte, styl ţivota rodičů a jejich výchova. Dítě je ovlivněno téţ masmédii, hlavně 

reklamou a prosazováním štíhlé postavy jako ideálu krásy. Je potřeba tyto vlivy vzít 

v úvahu při prevenci a terapii dětské obezity. 
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8. Terapie obezity 

Existuje více léčebných postupů v terapii obezity. K výběru léčby pro konkrétního 

pacienta je potřeba přistupovat individuálně. Pacient by měl být vyšetřen, lékař by měl 

zhodnotit jeho celkový zdravotní stav, případné komplikace a stupeň obezity, popř. 

nadváhy.  

Moţnosti terapie obezity: 

 dieta, velmi přísné nízkoenergetické diety 

 pohybová aktivita 

 kognitivně behaviorální přístup 

 farmakoterapie 

 chirurgická léčba 

 

Pacient by měl být léčen kombinací výše uvedených metod. Výběr metod záleţí na 

zdravotním stavu a především na stupni obezity (nadváhy).  

Pokud pacient trpí nadváhou (BMI do hodnoty 30) a zdravotní stav má dobrý, 

doporučuje se úprava jídelníčku a zvýšení pohybové aktivity. Pokud je u pacienta 

zvýšené riziko zdravotních komplikací, je nasazena komplexní redukční léčba. 

Farmakoterapie a chirurgická léčba jsou metody poslední volby, pokud kombinace 

diety, pohybu a behaviorální terapie není úspěšná. Chirurgická léčba je doporučována 

aţ u pacientů s těţkou formou obezity (BMI  nad hodnotou 40, u některých případů  

nad 35) pokud nezabrala ani farmakoterapie.  

Sníţení nadváhy má pozitivní vliv na zdravotní stav pacienta. Sniţuje se riziko 

vzniku a rozvoje zdravotních komplikací a mortalita.   

8.1 Terapie obezity dietou 

Dieta je spolu se zvýšením pohybové aktivity základní terapií obezity. Dieta by 

měla být chápana v širším slova smyslu. Ne jen jako pouhé krátkodobé omezení přijmu 

potravy, ale hlavně jako celková změna ţivotního stylu. Právě nutnost dlouhodobého, 

někdy i celoţivotního dodrţování diety vede k noncompliance pacienta a je častým 

důvodem přerušení terapie.  
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Byla provedena řada studií zabývajících se ideálním sloţením přijímané potravy.  

V dánské studii byl srovnáván účinek nízkotučné diety (méně neţ 30% tuku) s vysokým 

obsahem sacharidů (bílkoviny 12%) a s vysokým obsahem bílkovin (bílkoviny 25%). 

Po půl roce došlo k úbytku hmotnosti 5,1 kg u skupiny s vysokým obsahem sacharidů  

a 8,9 kg u skupiny s vysokým obsahem bílkovin. Dieta s vysokým obsahem bílkovin 

negativně neovlivňovala krevní lipidy, renální funkce ani denzitu kostí.
28

  

Nadbytečně přijaté sacharidy jsou v organismu pomocí enzymů konvertovány na 

lipidy. Transkripci genů pro dané enzymy indukuje samotný příjem sacharidů. Tvorba 

lipidů ze sacharidů je nazývána lipogenezí de novo. Vzniklé lipidy jsou transportovány 

krví ve dvojí formě. První z nich jsou chilomikra, která obsahují tuk z potravy, druhou 

formu představují VLDL.
29

  

Nízkoenergetická dieta by měla být vytvořena přímo pro konkrétního pacienta, 

s ohledem na jeho věk, pohlaví, zdravotní stav a ţivotní styl. Měla by být vyváţená co 

se příjmu a výdeje energie týká. Pokud chceme, aby pacient zhubl, je nutné, aby příjem 

energie byl cca o 2000 – 2500 kJ denně niţší neţ její výdej. Ideální váhový úbytek při 

dodrţování dietního reţimu se pohybuje okolo 0,5 kila za týden. Obézní pacienti 

přijímají ve své potravě nadbytek sacharidů a tuků a mají nedostatek bílkovin. 

Optimální dieta má mít vyváţený poměr hlavních sloţek potravy – sacharidů, bílkovin, 

tuků a vlákniny. Přibliţné sloţení nízkoenergetické diety z hlediska ţivin je uvedeno 

v tabulce 9. 

Tab. 9 Průměrný obsah základních živin v redukční dietě 
30

 

složka obsah (g) kJ Kcal zastoupení (%) 

bílkoviny 55  

 

6000 

 

 

1450 

15 

tuky 45 20 – 30 

sacharidy 200 55 – 60 

vláknina 20 – 30  
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Optimální dieta by měla splňovat následující kritéria:
31

 

 sníţené mnoţství nasycených tuků 

 vyšší obsah mononenasycených a polynenasycených tuků 

 zvýšené mnoţství zeleniny, luštěnin, ovoce a potravin obsahujících škrob     

 s nízkým glykemickým indexem 

 sníţený obsah soli 

 omezený obsah alkoholu 

8.1.1 Velmi přísné nízkoenergetické diety 

Jedná se o diety s velmi nízkým energetickým obsahem (obvykle v rozmezí  

1600 – 3500 kJ). Často bývá pouţívána zkratka VLCD (z angl. Very low calories diet). 

Tento typ diety bývá indikován u pacientů s těţkým stupněm obezity. Nejčastěji pokud 

mají podstoupit chirurgický zákrok a je nutno dosáhnout rychlého hmotnostního úbytku. 

Pacient s reţimem VLCD musí být pod dohledem lékaře a mít dostatečný příjem 

tekutin. Příjem alkoholu je ale samozřejmě zakázán.  

Nasazení léčby nízkokalorickou dietou můţe mít za následek sníţení aktivity 

sympatického a renin-angiotenzin-aldosteron systému. Výsledkem změn je pak pokles 

krevního tlaku a zvýšení diurézy. Proto je nutné v případě, ţe pacient uţívá diuretika či 

antihypertenziva, upravit jejich dávkování. Totéţ se týká antidiabetik, při VLCD dietě 

dochází k poklesu hladiny krevního cukru.  

Nízkokalorické diety obsahují minimální mnoţství tuků ve formě převáţně 

nenasycených mastných kyselin, méně sacharidů a velký podíl bílkovin (aţ 48%).  Jsou 

stanoveny minimální mnoţství vitamínů, minerálů a stopových prvků, které musí 

nízkoenergetické diety pokrýt. Forma VLCD je většinou prášek, který se před poţitím 

smíchá s vodou a získá se potřebné mnoţství potravy.  

Léčba obézních pacientů pomocí VLCD můţe mít řadu neţádoucích účinků, které 

se ale při dodrţování stanoveného reţimu příliš často nevyskytují. Byly pozorovány 

závratě při hypotenzi, nauzea, zácpa, průjem, cholelithiáza, arytmie, apod. 

Cholelithiáza se rozvíjí v důsledku zvýšeného odbourávání cholesterolu, tím se zvyšuje 

jeho koncentrace ve ţluči. Zácpa se můţe vyskytnout v případě nedostatečného příjmu 

tekutin a vlákniny, průjem se naopak rozvíjí působením minerálů. K rozvoji arytmií 

docházelo dříve v důsledku obsahu nesprávného mnoţství draslíku a hořčíku.  
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Terapie nízkoenergetickou dietou významně přispívá ke sníţení rizikových faktorů 

spojených s obezitou. Klesá hladina celkového cholesterolu, LDL cholesterolu  

i triacylglycerolů. V metabolismu sacharidů dochází k poklesu glykémie, inzulinémie  

a C-peptidu. Dochází také ke zvýšení koncentrace SHBG a sníţení incidence depresí.
32

  

K zlepšení compliance pacienta a dosaţení dobrých výsledků je třeba terapii 

nízkoenergetickou dietou kombinovat s behaviorální terapií. 

8.2 Psychoterapie při léčbě obezity 

Jedním v současnosti z nejčastěji pouţívaných postupů v psychoterapii je 

kognitivně behaviorální terapie. Klade důraz zejména na odstranění nebo zmírnění 

některých nevhodných návyků. Hlavní myšlenkou tohoto směru je, ţe příčinou obezity 

jsou nevhodné stravovací a pohybové návyky. Klade si za cíl toto chybné chování  

a myšlení jedince odnaučit, naučit ho novým, lepším způsobům. Terapie můţe probíhat 

individuálně nebo i ve skupině. Skupinová terapie působí na pacienty motivujícím 

způsobem, pacient můţe řešit své problémy nejen za pomoci terapeuta, ale i pomoci 

ostatních účastníků.  

Pravděpodobnost dlouhodobého úspěchu terapie obézního pacienta, který má 

předepsanou dietu, se zvyšuje kombinací s behaviorální terapií. Je prospěšné léčit 

pacienta komplexně, ne pouze změnit jídelníček, ale i myšlení a vztah k jídlu 

samotnému.  

Mezi základní techniky kognitivně behaviorální terapie patří: 

 techniky sebekontroly – cílem je vyvinout u obézních schopnost sebeovládání 

 kognitivní techniky – zabývá se myšlenkami, emocemi a jejich vlivem na 

osobnost pacienta 

 relaxační techniky – učí pacienta ovládat především emoce, jak uvolnit napětí 

ve stresových situacích a neřešit je jídlem 

 modelování – nácvik sociálních dovedností a asertivního chování 
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8.3 Pohybová aktivita v terapii obezity 

Zvýšením pohybové aktivity, především aerobního charakteru, dochází ke 

zvýšenému výdeji energie. Kolik energie pacient vydá, záleţí na druhu a délce 

pohybové aktivity. Následně dochází k redukci tukové tkáně. Pravidelnou pohybovou 

aktivitou se zvyšuje mnoţství svalové tkáně a tím i klidový energetický výdej. Svalová 

tkáň spotřebovává v klidové fázi více energie, neţ stejné mnoţství tkáně tukové. 

V důsledku zvýšeného počtu mitochondrií a oxidativních enzymů, dochází ke zvýšené 

oxidaci tuků ve svalech. Při pohybové aktivitě můţe dojít ke zvýšení lipolýzy. Aktivita 

lipoproteinové lipázy je u neobézních trénovaných jedinců zvýšená, ale u obézních 

jedinců se její aktivita s pohybem sniţuje.  

Zpočátku cvičení jsou jako zdroj energie vyuţívány sacharidy (glukóza v krvi  

a glykogen), po určité době začne tělo vyuţívat jako zdroj i tuky. Bílkoviny jsou 

k získání energie vyuţívány jen minimálně. S délkou trvání pohybové aktivity stoupá 

podíl tuků jako zdroje energie. Podíl tuků neovlivňuje jen délka trvání zátěţe, ale i její 

intenzita. Při vyšších zátěţích stoupá vyuţití sacharidů. 

Nejčastější doporučení týkající se frekvence a délky pohybu je 3-4 krát týdně  

45 minut.
33

 Pohybová terapie je doporučována především v kombinaci s dietní léčbou. 

Pokud pacient pouze omezí příjem energie, dochází ke ztrátě tukové, ale i určitého 

mnoţství svalové hmoty. Při kombinaci s pohybem je ztráta tukové hmoty výrazně 

vyšší a k úbytku svalstva téměř nedochází. Řada studií prokázala, ţe pokud si chce 

pacient po ukončení terapie váhu udrţet, je nutné v předepsaném pohybovém reţimu 

dále pokračovat. Jinak dochází často k nárůstu hmotnosti, v některých případech i nad 

hodnotu hmotnosti před terapií.  

Pro obézní pacienty je vhodný pohyb, který nezatěţuje jiţ tak nadváhou přetíţené 

klouby. Míra a délka zátěţe se odvíjí od pacientova zdravotního stavu a kondice. Velmi 

vhodné je plávání či jízda na rotopedu (popř. kole). Mimo aerobní aktivitu mohou 

pacienti vykonávat i anaerobní cvičení (silově dynamické). Velmi často jsou pacientům 

doporučovány kratší procházky několikrát týdně.  
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8.4 Farmakoterapie obezity 

Léčba obezity specializovanými léky je indikována většinou aţ po předchozím 

neúspěchu nefarmakologické léčby. Léků, které mají prokázanou účinnost a bezpečnost, 

určených k terapii obezity je poměrně malé mnoţství.  Česká lékařská společnost vydala 

doporučení ohledně indikace farmakoterapie obezity:
34

 

 u pacientů s indexem tělesné hmotnosti ≥ 30, pokud selhala komplexní 

nefarmakologická léčba obezity, tzn., ţe během 3 měsíců léčby nebylo 

dosaţeno hmotnostního poklesu většího neţ 5% 

 za shora uvedených kritérií u pacientů s BMI 25-30, jsou-li přítomna 

kardiovaskulární a metabolická rizika (např. hypertenze, dyslipidémie, diabetes  

2. typu), která souvisejí s obezitou a nejsou kontraindikací pro pouţití daného 

léku 

 za účelem zvýšení compliance pacienta 

 s cílem zajistit dlouhodobé udrţení dosaţeného hmotnostního úbytku 

 

Ideální farmakoterapie by měla působit komplexně – redukovat tukovou tkáň, 

především oblast viscerálního tuku, pozitivně působit na rizikové faktory 

kardiovaskulárních a metabolických komplikací. Při délce terapie tři měsíce by měl být 

hmotnostní úbytek pacienta minimálně 5% z původní váhy. Terapie by měla být pro 

pacienta bezpečná s minimem neţádoucích účinků. Léky by neměly způsobovat návyk. 

Účinek farmakoterapie je velmi pozitivní hlavně u skupiny pacientů s rozvinutým 

metabolickým syndromem. Sniţuje se riziko dalších moţných komplikací i mortalita 

pacientů.  

Léky uţívané k terapii obezity se dají rozdělit do tří základních skupin:  

1. Léky ovlivňující příjem potravy mechanismem působení v oblastí 

neurotransmiterů CNS, které tlumí pocit chuti k jídlu, vyvolávají pocit nasycení. 

Mohou působit prostřednictvím katecholaminergních nebo serotoninergních 

receptorů. Jsou nazývané také anorektika (např. sibutramin, fentermin). 

2. Léky sniţující dostupnost tuku v organismu na bázi enzymatické blokády - 

- ovlivňují vstřebávání tuků ve střevě (např. orlistat). 

3. Léky zvyšující energetický výdej, nazývané také termogenní farmaka  

(např. kombinace efedrinu s kofeinem).  



 45 

Poměrně novou účinnou látkou v terapii obezity je rimonabant, selektivní blokátor 

kanabinoidních receptorů. 

Nejčastěji jsou k terapii uţívány léky s účinnou látkou sibutramin nebo orlistat, 

které mohou být pacientovi podávány dlouhodobě. Krátkodobě se dají pouţít i léky 

s kombinací efedrinu a kofeinu. Od fenterminu se jiţ ustupuje, ve většině zemí 

Evropské unie byl staţen z prodeje. Léky na obezitu s výše uvedenými účinnými 

látkami jsou v České Republice dostupné pouze na lékařský přepis. 

8.4.1 Sibutramin 

 

 

Jedná se o látku typu arylbutylcykloalkylaminu. Působí jako inhibitor zpětného 

vychytávání serotoninu a noradrenalinu, v menší míře inhibuje zpětné vychytávání 

dopaminu. Sibutramin nepůsobí návykově, nejedná se o amfetaminový derivát, jako 

v případě dříve pouţívaných anorektik (např. fenfluramin). Neuvolňuje zvýšené 

mnoţství dopaminu ani serotoninu. Účinek sibutraminu spočívá v navození pocitu 

sytosti a ovlivnění energetického výdeje. Energetický výdej ovlivňuje vazba 

noradrenalinu na ß3 receptory na periferii. Pocit sytosti ovlivňuje pravděpodobně vazba 

noradrenalinu na ß1 receptory a serotoninu na 5HT2A a 5HT2C receptory v hypotalamu. 

Sibutramin je v organismu přeměněn na dva aktivní metabolity, které mají mnohem 

vyšší účinnost neţ mateřská látka. Jedná se o monodemethylsibutramin  

a didemethylsibutramin. 

K terapii obezity se ve světě pouţívá od druhé poloviny devadesátých let minulého 

století. Původně byl zamýšlen k pouţití jako antidepresivum. U pacientů, kterým byl 

podáván, byl zaznamenáván jako vedlejší účinek pokles hmotnosti. Po provedení 

klinických studií, které jeho pozitivní účinek na pokles hmotnost potvrdily, byl 

registrován jako lék k terapii obezity. Nejdelší studie, která sledovala účinky 

sibutraminu, je studie STORM (Sibutramine trial of obesity reduction and 
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maintenance). V této studii byl sledovaným osobám podáván po dobu 6 měsíců 

sibutramin. Následně byl podáván dalších 18 měsíců osobám, které za předchozího půl 

roku podávání zhubly o více jak 5% původní tělesné hmotnosti. Kontrolní skupině bylo 

18 měsíců podáváno placebo. V sibutramínové skupině udrţelo 80% redukované 

hmotnosti 43% pacientů, v placebové skupině jen 16%. Léčba také příznivě ovlivnila 

hladiny krevních lipidů a působí pozitivně na všechny sloţky metabolického 

syndromu.
35

 Sibutramin je v současnosti jedním z nejefektivnějších léků proti obezitě.  

V České Republice je sibutramin dostupný v preparátech Meridia
®
 a Lindaxa

® 
ve 

formě sibutramini hydrochloridum monohydricum (10 nebo 15 mg v jedné 

tobolce).
36

 Farmakokinetika účinné látky umoţňuje podávání jen jedné dávky denně, 

nejlépe ráno. Sibutramin je intenzivně metabolizován jiţ při prvním průchodu játry – 

first pass efektem. Aktivní metabolity dosahují maximální plazmatické koncentrace po  

3 hodinách. Je doporučeno začít podáváním 10 mg v jedné tobolce, pokud léčba 

dostatečně nezabírá, pak teprve přejít na 15 mg tobolky. Léčbu je nutno ukončit, pokud 

během 3 měsíční terapie nedojde k více jak 5% poklesu původní hmotnosti. Celková 

délka terapie sibutraminem by neměla přesáhnout jeden rok. Nejsou dostupná data  

o bezpečnosti a účinnosti delší terapie. 

Mezi neţádoucí účinky při terapii sibutraminem patří přechodné mírné zvýšení 

diastolického tlaku a tepové frekvence. Po roce terapie se tlak i tepová frekvence 

sníţily. Další moţné neţádoucí účinky jsou např. zácpa, sucho v ústech, nespavost, 

nauzea, apod. Na rozdíl od některých dříve pouţívaných anorektik (fenfluramin, 

dexfenfluramin) nebylo prokázáno riziko vzniku chlopenních vad.  

Při léčbě sibutraminem je kontraindikováno podávání jiných látek zvyšujících 

hladinu serotoninu v mozku z důvodu rizika vzniku serotoninového syndromu. Jedná se 

např. o antidepresiva ze skupiny selektivních inhibitorů zpětného vychytávání 

serotoninu (SSRI) a některé léky proti migréně (sumatriptan, dihydroergotamin). 

Serotoninový syndrom se můţe projevit změnou v chování pacienta – neklid, 

dezorientace, euforie, dále také nevolností, tachykardií, tremorem a křečemi. Můţe vést 

aţ k bezvědomí a smrti.   

Dále je podávání sibutraminu kontraindikováno u pacientů s ischemickou chorobou 

srdeční, arytmiemi a městnavým srdečním selháním, glaukomem s úzkým úhlem, apod. 

Sibutramin je rovněţ kontraindikován v těhotenství a období kojení. Pacientům 

s glaukomem s otevřeným úhlem nebo rizikem zvýšeného nitroočního tlaku je nutno 

sibutramin podávat s opatrností. 
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8.4.2 Orlistat 

 

Jedná se o derivát lipsatinu (tetrahydrolipsatin), který je produktem bakterie 

Streptomyces toxytricini. Jeho mechanismus účinku spočívá ve vazbě na aktivní 

serinové místo ţaludeční a pankreatické lipázy. Inhibicí lipázy znemoţňuje 

hydrolyzování triglyceridů na vstřebatelné mastné kyseliny a monoglyceridy. Sniţuje 

vstřebávání tuku ve střevě aţ o 30%. Nevstřebaný tuk je z těla vyloučen stolicí. 

Samotný orlistat se vstřebává jen minimálně. Orlistat by měl být podáván především 

pacientům, kteří přijímají v potravě větší mnoţství tuků. Ideální je kombinace terapie 

orlistatem spolu s nízkokalorickou dietou, kdy pacient přibliţně 30% energie získává 

z tuků. Jeden z hlavních neţádoucích účinků léčby orlistatem – steatorhea můţe mít 

v terapii pacienta pozitivní psychologickou roli. Obtíţe spojené se steatorheou, které 

následují po poţití tučného jídla, mohou pacienta donutit ke změně ţivotosprávy, hlavně 

k omezení tučných jídel.  

Podávání orlistatu působí redukci především viscerálního tuku. Důsledkem je 

zlepšení kardiovaskulárních a metabolických komplikací. Byl prokázán pozitivní vliv  

u diabetiků, zejména na inzulínovou rezistenci. Orlistat také působí pozitivně na 

lipidové spektrum a kompenzaci hypertenze. Studie prokázaly výrazný váhový úbytek 

oproti kontrolní placebové skupině, který si většina pacientů udrţela po dobu trvání 

studie. Oproti placebové skupině mnohem více pacientů dosáhlo úbytku většího nebo 

rovného 10% jejich původní váhy.
37

 

V České republice je orlistat dostupný v preparátech Orlistat GSK 120 mg
®

  

a Xenical 120 mg
®
.Chyba! Záložka není definována. V obou lécích je účinnou látkou 

orlistatum v mnoţství 120 mg. Obvyklé dávkování je jedna tobolka ke kaţdému 

hlavnímu jídlu (optimálně 3 tobolky denně). Pokud jídlo obsahuje málo tuku, měla by 

být dávka vynechána. Pokud se nepodaří pacientovi po 12 týdnech léčby sníţit 

hmotnost min o 5% původní váhy, je doporučeno terapii ukončit. 
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Orlistat se metabolizuje na dva metabolity, které mají minimální inhibiční aktivitu 

vůči lipáze. Jsou povaţovány za farmakologicky inaktivní.  

Neţádoucí účinky se nejčastěji týkají gastrointestinálního traktu. Velmi často se 

vyskytuje jiţ výše zmíněná steatorhea. Další moţné neţádoucí účinky jsou flatulence, 

bolesti břicha, bolesti hlavy, apod. Je nutno vzít na vědomí, ţe při sníţené resorpci tuků 

se sniţuje také vstřebávání v tuku rozpustných vitamínů. Jejich hodnota však i po 

víceletém podávání (doklady jsou pro max. 4-letou terapii) zůstává ve fyziologickém 

rozmezí. Je však nutno pacientovi zdůraznit nutnost obohacení stravy o zeleninu  

a ovoce. 

Kontraindikací pro léčbu orlistatem je chronický malabsorpční syndrom nebo 

cholestáza. Dále není doporučeno podávat cyklosporin společně s orlistatem, můţe dojít 

ke sníţení plazmatické koncentrace cyklosporinu a tím k sníţení jeho účinku. 

8.4.3 Rimonabant 

 

Rimonabant je selektivní inhibitor CB1 kanabinoidních receptorů. Tento typ 

receptorů se vyskytuje zejména v centrálním a periferním nervovém systému, na rozdíl 

od receptorů CB2. Ty můţeme najít např. v imunitním systému, endokrinních ţlázách  

a cévách hladkého svalstva. Kanabinoidní receptory patří do skupiny G-proteinových 

receptorů. Na kanabinoidní receptory se váţí tělem vytvořené endokanabinoidy, které 

mají velmi podobné účinky jako kanabinoidy např. z marihuany. Tělu vlastní 

kanabinoidy jsou odvozené od kys. arachidonové (anandamid, noladin). 

Endokanabinoidní systém má důleţitou roli v regulaci energetické homeostázy, přijmu 

potravy, lipidového a sacharidového metabolismu. Nadměrná stimulace systému vede 

ke zvýšenému příjmu potravy a ukládání tuků. Zvýší se také hladiny kanabinoidních 

neurotransmiterů a dojde k porušení homeostázy. Následkem je nadměrný příjem 

potravy, ukládání tuků a porušení lipidového a glukózového metabolismu. Blokáda CB1 

receptorů tedy zabraňuje porušení homeostázy a dalším následkům. 
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Studie (program RIO) prokázaly pozitivní vliv na redukci hmotnosti pacientů a také 

na sloţky metabolického syndromu. Vliv rimonabantu na některé komplikace obezity je 

shrnut ve schématu 3. Velký přínos má terapie rimonabantem zvláště  

u kardiovaskulárních rizikových faktorů a diabetu 2. typu.  

Obr. 3 Místo působení, mechanismus účinku blokátorů  CB1 receptorů s ovlivněným 

rizikovým faktorem
38

 

 

Rimonabant je v současnosti registrován v léčivých přípravcích Acomplia 20 mg
®

  

a Zimulti 20 mg
®

.Chyba! Záložka není definována. Mnoţství účinné látky 

rimonabantum je v obou lécích 20 mg. Je doporučeno uţívat jen jednu tabletu denně, 

ráno na lačno. Délka léčby by neměla přesáhnout dva roky.  

Často diskutovaným problémem je výskyt depresivních onemocnění a změn nálad 

při terapii rimonabantem. Jedná se pravděpodobně o důsledek blokace CB1 receptoru. 

Kanabinoidy ovlivňují nejen energetickou homeostázu, ale i psychické rozpoloţení 

člověka. Blokování receptorů můţe tedy znamenat váţné ovlivnění psychiky pacienta. 

Jednou z hlavních kontraindikací podávání rimonabantu je probíhající depresivní 

onemocnění a antidepresivní léčba. 

Uvaţuje se o pouţití rimonabantu téţ v terapii odvykání kouření, zatím jsou 

prováděny studie. Lék je v současnosti registrován jen k terapii obezity. 

8.4.4 Fentermin 

 
 

Jedná se o amfetaminový derivát (2-methyl-amfetamin). Mechanismus účinku 

fenterminu je zvýšení sekrece dopaminu a noradrenalinu v CNS, dále zvyšuje 
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uvolňování adrenalinu. Hlavní účinek je potlačení chuti k jídlu a přednostní vyuţití tuku 

jako zdroje energie. Fentermin je řazen do skupiny katecholaminergních anorektik. 

Působení fenterminu na regulaci sytosti je přechodné, během tří měsíců dochází 

k postupnému sníţení aţ vymizení účinku.  

U nás je fentermin stále dostupný v léčivém přípravku Adipex retard
®

.
36

 Účinnou 

látkou je phenterminum resinatum v mnoţství odpovídající 15 mg fenterminu. 

Vzhledem k formě řízeného uvolňování postačí dávka jedné tobolky, ve výjimečných 

případech 2 tobolky denně. Podává se před snídaní, na lačno.  Léčba by neměla 

přesáhnout délku 3 měsíců. Je to z důvodu sníţení účinnosti léku a také z důvodu 

moţného vzniku závislosti. Uvolňování dopaminu totiţ můţe vést k rozvoji závislosti. 

Ovlivnění noradrenergního systému můţe způsobit četné neţádoucí účinky. Mezi 

nejčastější patří poruchy spánku, sucho v ústech, tachykardie, agitovanost, dále se můţe 

vyskytnout zvýšení krevního tlaku. Byla prokázaná souvislost mezi podáváním 

fenterminu a rozvojem plicní hypertenze. Kontraindikací je pokud pacient trpí nebo 

trpěl plicní arteriální hypertenzí, kardiovaskulárním onemocněním, psychiatrickým 

onemocněním, apod. Dříve se uţívala kombinace fenterminu a fenfluraminu, jejíţ 

dlouhodobé uţívání způsobovalo poškození chlopní. 

Vzhledem k jeho četným vedlejším a neţádoucím účinkům se jeho uţívání 

nedoporučuje a ve většině zemí Evropské unie byl jiţ staţen z trhu. 

8.4.5 Elsinorské prášky 

                                 

                 Kofein                                                                     Efedrin   

                       

Jedná se o směs kofeinu a efedrinu. Směs musí obsahovat 20 mg efedrinu  

a minimálně 50 mg kofeinu. Patří do skupiny termogenních farmak. Na výsledném 

efektu se z 75% podílí noradrenergní mechanismus, kterým je tlumena chuť k jídlu 

 a z 25% zvýšení energetického výdeje a oxidace tuků.
39

  Jsou stejně jako fentermin 

určeny ke krátkodobé terapii, maximálně v délce 3 měsíců.  
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Jsou připravovány v lékárně na předpis lékaře. V zahraničí jsou dostupné v léčivém 

přípravku s názvem Letygen
®
. Podávají se ve dvou aţ třech denních dávkách. 

Z neţádoucích účinků se mohou objevit např. poruchy spánku, závratě, palpitace, sucho 

v ústech, přechodné zvýšení krevního tlaku a psychická agitovanost. Podávání je 

kontraindikováno např. u pacientů s kardiovaskulárními poruchami, epilepsií  

a u těhotných ţen. 

8.4.6 Dříve užívané léky k terapii obezity 

Dříve se k terapii obezity pouţíval např. amfetamin, fenmetrazin, fenfluramin  

a manzidol. Pro své neţádoucí a vedlejší účinky se dnes jiţ k terapii obezity neindikují. 

Fenmetrazin byl vyvinut jiţ v 50. letech minulého století. Má obdobné 

psychostimulační vlastnosti jako amfetamin. Uvolňuje noradrenalin a dopamin v CNS. 

Působí jako anorektikum, proto byl pouţíván k terapii obezity. Při jeho uţívání je velké 

riziko rozvoje závislosti. Je zneuţíván jako psychostimulační droga.   

Fenfluramin je také amfetaminový derivát a anorektikum. Nemá ale 

psychostimulační účinky, spíše naopak působí mírně sedativně. Zvyšuje uvolňování 

serotoninu a zároveň blokuje jeho zpětné vychytávání (agonista 5-HT2C receptoru). 

K terapii se pouţíval i jeho pravotočivý izomer dexfenfluramin. Velmi rozšířená byla 

především v Americe kombinace fenfluraminu a fenterminu. Fentermin jako inhibitor 

degradace serotoninu zvyšoval serotoninergní účinky fenfluraminu. Tím ale také 

potencoval vznik chlopenních vad. Za poškození chlopní je pravděpodobně odpovědný 

agonistický účinek fenfluraminu a jeho izomeru na 5-HT2B receptory, které můţeme 

najít i v srdci. Oba izomery byly v roce 1997 staţeny z trhu především pro poškození 

srdečních chlopní a souvislost se vznikem plicní hypertenze.  

Manzidol se také řadil mezi katecholaminergní anorektika. Byl určený ke 

krátkodobé léčbě obezity, dostupný v přípravku Degonan
®
. Měl četné neţádoucí 

účinky, např. nespavost, tachykardii, agitovanost a bylo riziko moţného rozvoje 

závislosti. 
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8.4.7 Perspektivy ve farmakoterapii obezity 

Vzhledem ke stále stoupajícímu počtu obézních lidí ve světě je v současné době 

věnována velká pozornost vývoji nových účinných látek k terapii obezity. Některé jsou 

jiţ ve fázi klinického testování. Přehled perspektivních přípravků je uveden 

v následující tabulce. 

Obr. 4 Některé možné perspektivní přípravky v léčbě obezity
40

 

 

Jedněmi z nejčastěji diskutovaných jsou ß3 adrenergní stimulátory. Mají 

termogenní účinek, příznivě ovlivňují inzulinorezistenci a zabraňují poklesu aktivní 

hmoty. Jejich výhodou, je ţe nepůsobí kardioexcitaci. Zatím ovšem nebyl prokázán 

významný účinek u člověka. Uvaţuje se o odlišnosti lidského a zvířecího ß3 receptoru, 

která má za následek niţší specifitu u lidských ß3 receptorů.  

Dalšími potencionálně účinnými látkami jsou antagonisté GIP (gastric inhibitory 

polypeptid). Potrava s vysokým obsahem tuku vyvolává u experimentálních zvířat 

vzestup sekrece GIP v duodenu. U kmene myší, jemuţ chybí receptor pro GIP, 

v odpověď na dietu s vysokým obsahem tuku nedochází ani k akumulaci tuku, ani 
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k inzulínové rezistenci. V nepřítomnosti receptoru pro GIP se tuk místo ukládání 

pouţívá jako energetický zdroj.
41

 

Glukagonu podobné peptidy 1 a 2 (GLP1, GLP2) sniţují příjem potravy  

a antagonizují působeni neuropeptidu Y. Větší pozornost je věnována GLP1. Je 

uvolňován z intestinálních buněk v závislosti na mnoţství tuku a karbohydrátů 

v potravě. GLP1 redukuje příjem potravy, tím, ţe zpomaluje vyprazdňování ţaludku, 

zvyšuje pocit sytosti a sniţuje uvolňování glukagonu. Nevýhodou ale je rychlá 

degradace dipeptidylpetidásou IV (DPP IV). Perspektivní pouţití GLP1 je především  

v léčbě diabetu 2. typu, ale jeho krátký biologický poločas brání klinickému vyuţití. 

Moţným řešením je pouţití inhibitorů DPP IV nebo spojit GLP1 s mastnou kyselinou.  

Strukturně podobný GLP1 je exendin-4. Je tvořen ve slinných ţlázách ještěrky 

Korovec jedovatý. Má podobné účinky jako GLP1 (sniţuje příjem potravy, inzulinémii 

a glykémii, redukuje podkoţní a viscerální tuk, zvyšuje uvolňování inzulínu v závislosti 

na přijímané potravě), ale má podstatně delší biologický poločas. Jeho moţné vyuţití 

v terapii diabetu 2. typu a obezity je předmětem klinického testování.  

Další perspektivní moţností jsou analoga leptinu (léčba leptinem viz. kapitola 4.2), 

v současnosti zejména axokinu. Jedná se o derivát ciliárního neurotrofického faktoru. 

Stejně jako leptin, axokin omezuje produkci neuropeptidu Y v hypotalamu a stimuluje 

produkci signálů, které navozují pocit sytosti. Studie prokázaly po injekčním podávání 

axokinu úbytek hmotnosti oproti kontrolní placebové skupině. 

8.4.8 Volně prodejné přípravky k léčbě obezity 

V současné době je na trhu dostupné velké mnoţství potravních doplňků, které mají 

pomoci sníţit nadváhu. Jsou také velmi intenzivně propagovány médii. Formy 

dostupných preparátů jsou různé, od čajů, přes tablety, aţ po nápoje. Sloţení těchto 

přípravků můţe být zaloţeno na přírodních látkách, jako jsou např. rostlinné výtaţky, 

nebo mohou obsahovat látky chemického původu.  

Lékárny a prodejny zdravé výţivy nabízejí široký sortiment redukčních čajů. 

Obsahují směsi bylin v různém poměru (např. Frangulae cortex, Fucus vesiculosus, 

Sennae folium, Sambuci flos, Menthae piperitae folium, Liquiritiae radix, Betulae 

folium, Melissae herba, atd). Většinou působí povzbudivě na trávení, tlumí chuť k jídlu, 

sniţují nadýmání, některé mohou mít i projímavé a močopudné účinky. V České 

Republice je na trhu např. čaj Reduktan
®
, čaj Redukce hmotnosti

®
 a čaj Odtučňovací 
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byliny
®
. Dosud nejsou dostupné údaje, které by potvrdily účinnost redukčních čajů při 

léčbě obezity. Třísloviny (hlavně taniny) obsaţené v čajích ale inhibují peroxidaci tuků 

v játrech. U čaje typu oolong (původní čínský název wu lung – červený drak) byly 

provedeny experimentální studie na zvířatech, které prokázaly zvýšené lipolytické 

účinky. Jedná se o částečně oxidovaný, polozelený, polofermentovaný čaj. Tvoří 

přechod mezi čajem zeleným a černým. Má vysoký obsah silic, které mu dodávají silné 

povzbuzující účinky. Také obsahuje látky, které inhibují aktivitu pankreatické lipázy, 

tím se sniţuje dostupnost tuků v organismu.
42

  

Velmi široký sortiment volně prodejných přípravků k léčbě obezity je ve formě 

tabletek či tobolek. Přípravky mohou obsahovat rostlinné výtaţky (např. z mořských 

řas, zeleného čaje, cesmíny paraguayské – Yerba mate, Gymnema sylvestre, Leuzea 

carthamoides, Ţenšen, atd.). Rostlinné výtaţky mohou být doplněny vitamíny (vitamín 

A, C), stopovými prvky, apod. Přípravky mohou obsahovat látky, které pomáhají 

organismu vylučovat „škodlivé“ látky z těla (např. Plantago ovata). Některé přípravky 

deklarují působení proti obezitě díky obsahu kofeinu. Mnoţství kofeinu obsaţeného ve 

většině přípravků ale nepostačuje pro dosaţení termogenního účinku. Kofein 

v přípravcích pochází z různých rostlinných zdrojů (často zelený čaj, Guarana, Yerba 

mate, apod.). Některé přípravky nahrazují kofein obsahem theobrominu, který má 

účinky slabší neţ kofein. V ČR jsou na trhu dostupné např. Bioaktivní C.L.A.
®
, 

Corectia
®
, Cortisil

®
, EBS

®
, Lipoxal

®
 (direct, extreme), apod.   

V USA je volně dostupný přípravek Metabolife-356
®
, v němţ je zdrojem efedrinu 

ma huang (ephedra) a zdrojem kofeinu guarana.
42

 Obsahuje tedy stejnou kombinaci 

účinných látek jako u nás na předpis vydávané Elsinorské prášky. V jedné tabletce je 

obsaţeno 12 mg efedrinu a 40 mg kofeinu. Výrobce uvádí, ţe je moţno uţít aţ  

6 tabletek denně, mnoţství efedrinu a kofeinu v tomto případě převyšuje příjem těchto 

látek při léčbě výše zmíněnými Elsinorskými prášky. Studie prokázaly vyšší úbytek 

váhy ve skupině, která uţívala přípravek Metabolife-356 oproti placebové skupině. 

FDA (U. S. Food and Drug Administration) ale vydala varování, ţe uţívání přípravků 

tohoto typu můţe způsobit arytmie, popř. aţ smrt.  

Další látkou, kterou volně prodejné přípravky často obsahují je chrom  

(např. Bioaktivní Chrom
®
, L-Carnitin + Chrom Cardio

®
, atd.). Přípravky obsahující 

chrom mají ovlivňovat chuť k jídlu, především sniţovat chuť na sladké. Chrom přispívá 

ke stabilizaci hladiny glukózy v krvi, jeho pozitivní účinek je ovšem patrný jen u osob 

s jeho nedostatečným příjmem.  K ovlivnění hladiny glukózy v krvi jsou v tradiční 
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medicíně pouţívány také listy rostliny Gymnema sylvestre. Výtaţky z této rostliny 

obsahuje řada přípravků na trhu. 

Některé přípravky obsahují výtaţek z rostliny Garcinia cambogia. Je známa také 

pod českým názvem Tamarind malabarský. Jedná se o rostlinu, která je po staletí 

vyuţívána v tradiční medicíně, především k léčbě revmatismu a střevních potíţí. Do 

přípravků k léčbě obezity se začala přidávat pro obsah kyseliny hydroxycitronové. 

Hydroxycitrát je kompetitivním inhibitorem enzymu katalyzujícího 

extramitochondriální přeměnu hydroxycitrátu na oxalacetát a acetyl-CoA. Sníţením 

dostupnosti acetyl-CoA by se měla vlivem hydroxycitrátu sníţit syntéza mastných 

kyselin. Byla provedena randomizovaná dvojitě slepá a placebem kontrolovaná studie, 

která ale neprokázala po podávání hydroxycitrátu významný pokles hmotnosti.
42

 

Mimo čajů a tabletek jsou dostupné přípravky i ve formě nápojů, nebo prášků  

k přípravě nápojů (např. Slim cup
®
, Neo carnitargin s ženšenem

®
, apod.). Velmi 

populární jsou v současnosti přípravky Psyllium. Jedná se o rozpustnou vlákninu 

získanou z rostliny Plantago ovata – Jitrocel indický. Vláknina je dostupná také ve 

formě tabletek. Je nezbytná pro správnou funkci trávicího, v ideálním případě by měl 

člověk dostatek vlákniny přijmout v potravě. Navozuje po poţití pocit sytosti a sniţuje 

tak mnoţství přijímané potravy a tím mnoţství přijaté energie. Zpomaluje 

vyprazdňování ţaludku, prodluţuje dobu kontaktu tuku se střevní stěnou a dobu pasáţe 

tenkým střevem. Vláknina také sniţuje postprandiální glykémii, můţe tedy ovlivnit  

i onemocnění související s metabolickým syndromem.  

8.5 Chirurgická léčba obezity (Bariatrická chirurgie) 

V současnosti má medicína více moţností, jak chirurgicky léčit obezitu. Výkony 

můţeme rozdělit na restriktivní (omezující mnoţství přijaté stravy zmenšením kapacity 

ţaludku) a na malabsorpční (omezující vstřebávání ţivin a energie). Tyto dva základní 

typy se dají kombinovat. 

 Restriktivní: gastrická bandáţ, gastrický bypass, vertikální gastroplastika a 

tubularizace ţaludku 

 Malabsorpční: biliopankreatická diverze 

 Kombinované: biliopankreatická diverze s duodenální výhybkou, distální 

ţaludeční bypass 
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Nejčastěji se provádějí vertikální gastroplastika, gastrický bypass a bandáţ ţaludku. 

Chirurgická léčba je doporučena pacientům s těţkým stupněm obezity, u kterých nebylo 

dosaţeno poţadovaných výsledků pomocí jiných typů terapie. Jedná se  

o pacienty s BMI >40, popř. >35 pokud trpí komplikacemi. Jedním z hlavních cílů je 

pomoci pacientům s jiţ rozvinutými komplikacemi a sníţení zdravotních rizik 

spojených s těţkou obezitou. 

Před operací je nutno pacienta řádně vyšetřit. Mimo posouzení zdravotního stavu 

(provedení spirometrie a gastrofibroskopie) a moţných operačních komplikací je nutné  

i psychologické vyšetření. Psychologické vyšetření hodnotí především pacientovu 

motivaci k pooperační spolupráci, hlavně co se dietního reţimu týká. Gastrofibroskopie 

slouţí ke stanovení moţného výskytu vředové choroby a rozsáhlejší hiátové hernie. 

8.5.1 Gastrická bandáž 

Jedná se o v současnosti jednu z nejčastěji pouţívaných metod v bariatrické 

chirurgii. Je mnohem méně invazivní neţ ostatní výše zmíněné postupy. Operace je 

provedena laparoskopicky v celkové anestézii. Principem je zaškrcení ţaludku, které 

můţe být provedeno dvěma základními způsoby, podle toho rozlišujeme bandáţ rigidní 

a bandáţ adjustabilní. Zevně kolem ţaludku se přiloţí manţeta a výsledkem je ţaludek 

tvaru přesýpacích hodin. Ţaludek je tak rozdělen na část proximální o menším objemu  

a zbytkovou dolní část, které jsou spojeny úzkým kanálkem (nejčastěji cca 10-12 mm). 

Zmenšení horní části ţaludku má za následek nasycení jiţ po velmi malém mnoţství 

potravy. Pacient můţe sníst další malé mnoţství potravy, aţ původní potrava projde 

zúţeným prostorem do dolní části ţaludku. Pacient tedy sníţí mnoţství přijímané 

potravy a tím i příjem energie, ale nepociťuje hlad. Nedochází ovšem k omezení chuti 

k jídlu. Pocit sytosti vzniká hlavně na základě roztaţení proximální části ţaludku. Po 

operaci je důleţitá spolupráce pacienta a jeho edukace, především co se dietního reţimu 

týká. Je nutné, aby si uvědomil, ţe nemůţe jíst velké porce potravy a přijímat kalorická 

kašovitá jídla. Je nutné, aby dodrţoval odborníkem připravený dietní reţim. 

Psychologická terapie by ho měla naučit jak zamezit nutkání přijímat potravu i kdyţ 

nemá pocit hladu. V případě dobré pooperační spolupráce pacienta můţe být dosaţeno 

velkého váhového úbytku přibliţně 35 kg/rok a aţ 40 kg/2 roky
43

. Sníţení váhy má 

pozitivní vliv na celkový zdravotní stav pacienta a na moţné komplikace obezity.  
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Rigidní bandáž žaludku - k zaškrcení ţaludku pouţívá fixní bandáţ z tkané 

textilie (tkaná cévní protéza). Stupeň zaškrcení ţaludku se jiţ po provedené operaci 

nedá regulovat. Jedná se o jednodušší zákrok, který je ekonomicky méně náročný neţ 

bandáţ adjustabilní. Je ale kontraindikována u pacientů s hiátovou hernií. U těchto 

pacientů je riziko zvýšeného tlaku po jídle v proximální části ţaludku.  

Adjustabilní bandáž – velmi rozšířená metoda v současnosti. K zaškrcení se 

pouţívá silikonový prouţek, který má na vnitřní ploše balónek. Míra zaškrcení je 

regulovatelná změnou objemu balónku. Objem je měněn pomocí vpichu kapaliny přes 

kůţi do speciální komůrky v podkoţí. Komůrka je spojena s balónkem, který následně 

mění svůj objem. Výhodou adjustabilní bandáţe je moţnost pacienta si postupně 

zvyknout na nový ţivotní styl a jídelníček.  

V časném i pozdějším pooperačním období se mohou vyskytnout komplikace, které 

mohou vést i k nutnosti pacienta reoperovat. Mezi časné komplikace patří např. nauzea 

a zvracení, které mohou přetrvávat i v prvních několika týdnech po operaci. 

V pozdějším období jsou způsobeny velmi často přejídáním pacientů. Mezi méně četné 

pozdní komplikace patří např. ezofagitida, dilatace ţaludku a prořezávání bandáţe.  

Mezi minimálně invazivní metody ke zmenšení objemu ţaludku se řadí zavedení 

gastrického balónu. Jedná se o zavedení silikonového balónku přes jícen do ţaludku. 

Balónek je při zavádění prázdný a po umístění v ţaludku je naplněn tekutinou  

(cca 500 ml) nebo vzduchem. Zavedením se zmenší objem ţaludku a tím i mnoţství 

přijímané potravy, které navodí pocit sytosti. Jedná se o dočasnou aplikaci, je 

doporučena doba max. 6 měsíců, z důvodu moţného poškození balónku a následných 

komplikací. 

8.5.2 Gastrický bypass 

Jedná se o rozsáhlejší operační zákrok, provádí se laparoskopicky. Základním 

principem je zmenšení ţaludku resekcí jeho části a jeho napojení na kličku tenkého 

střeva. K protnutí a prošití ţaludku dochází v oblasti kardie a fundu.
44

 Velikost ţaludku 

po operaci můţe být různá a stejně tak se různí ponechaná délka tenkého střeva. 

Zmenšení ţaludku má za následek jako u bandáţe schopnost přijímat jen velmi malé 

mnoţství potravy najednou. Zkrácení tenkého střeva ovlivňuje absorpci ţivin. Existuje 

více typů gastrických bypassů. 
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Gastrický bypass Roux en Y – ţaludek je zmenšen a tenké střevo je přerušeno  

a sešito do tvaru písmene Y. Jedním ramenem přitéká ţluč s pankreatickými enzymy  

a druhým ramenem potrava. Poté dojde ke smíchání potravy a enzymů ve společném 

rameni a následuje resorpce ţivin. Podle polohy Y kličky rozlišujeme bypass 

proximální a distální. Nejčastěji se aplikuje metoda bypassu proximálního. Při této 

metodě také dochází k nejmenšímu výskytu pooperační malnutrice. 

Minigastrický bypass – jednodušší mnohem méně invazivní zákrok, střevo je 

napojeno bokem na ţaludek, který je zmenšený. Dochází pouze k jednomu přerušení 

gastrointestinální soustavy. Nevýhodou ale je, ţe přes ţaludek protéká ţluč  

a pankreatické enzymy. Tyto tekutiny mohou poškodit ţaludeční stěnu a způsobit tak 

vznik vředů. Je důleţité umístit vyústění střevní kličky do dolní části ţaludku, ne blízko 

vyústění ezofágu. 

Po provedení ţaludečního bypassu byl u pacientů zaznamenán významný úbytek 

váhy, který je vyšší neţ u pacientů s gastrickou bandáţí. Dále dochází k celkovému 

zlepšení jiţ existujících komplikací a sníţení rizika jejich výskytu. 

8.5.3 Další metody bariatrické chirurgie 

Jednou z dále pouţívaných metod je tubulizace žaludku (sleeve gastrectomy). 

Jedná se o laparoskopické odstranění velkého zakřivení ţaludku. Tato část ţaludku 

produkuje hormony, které ovlivňují pocity hladu (např. hormon ghrelin). Ţaludek má po 

resekci tvar trubice a je napojen na tenké střevo. Po operaci tedy pacient nepociťuje 

hlad a zmenšený ţaludek mu neumoţňuje přijímat velké mnoţství potravy. Operace 

probíhá v celkové anestézii. Pacient po operaci musí dodrţovat dietu jako u výše 

uvedených operačních metod. Důleţité je dodrţovat předepsané mnoţství potravy, 

pokud by se pacient dlouhodobě přejídal, je moţnost, ţe se zbylý ţaludek začne 

roztahovat. Tím se pozitivní efekt operace na redukci nadváhy ztrácí.  

Další metodou je biliopankreatická diverze. Dochází při ní k odstranění větší části 

ţaludku a zkrácení styku potravy s pankreatickými enzymy v tenkém střevě. Po operaci 

můţe docházek ke stavům proteinové malnutrice z důvodu nedostatečné absorpce ţivin.  

Vertikální gastroplastika je další moţná varianta v bariatrické chirurgii. Princip 

spočívá ve vertikálním sešití stran ţaludku a tím zmenšení jeho objemu. Zákrok je 

moţno provádět ústy a většinou není nutná následná hospitalizace. Dříve se prováděla  

i horizontální gastroplastika, od které se ale postupně ustoupilo. 
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8.5.4 Perspektivy v bariatrické chirurgii 

V současnosti jedna z perspektivních metod je gastrická stimulace. Jedná se  

o nejméně invazivní metodu bariatrické chirurgie. Metoda je zaloţena na principu 

elektrické stimulace ţaludeční stěny, ve které za fyziologických podmínek probíhají 

elektrické impulzy. Metoda spočívá v laparoskopickém zavedení elektrody do dutiny 

břišní. Elektroda je poté spojena s podkoţně uloţeným zdrojem pro kardiostimulaci. 

Dosud nebyla stanovena ideální poloha elektrody. Intenzitu, frekvenci a další parametry 

vlastní stimulace ţaludku je moţno v pooperačním období dálkově programovat. 
45

 

Detailní mechanismus účinku je předmětem zkoumání. 
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Závěr 

Obezita je v současné době velkým problémem, řadí se mezi tzv. civilizační 

nemoci. Počet jedinců trpících obezitou se stále zvyšuje. S obezitou jsou spojené 

závaţné zdravotní komplikace. Výše uvedené problémy jsou jedním z důvodů, proč je 

obezita a moţnosti její terapie velmi často diskutovaným tématem a předmětem mnoha 

výzkumů. 

Cílem diplomové práce bylo podat přehled o současných moţnostech terapie 

obezity. Způsobů terapie je velké mnoţství, ale je stále málo moţností dlouhodobé 

léčby. Specifické pro toto onemocnění je, ţe pozitivní výsledky a dlouhodobý úbytek 

hmotnosti nezáleţí jen na vhodné léčbě, ale také na pacientově vůli spolupracovat  

a změnit ţivotní styl.  

Předmětem výzkumů jsou další moţné látky k léčbě obezity. Výzkum nových 

látek-léčiv je podporován také z důvodu výskytu moţných zdravotních komplikací jako 

následku obezity. Tyto komplikace ztěţují léčbu a zvyšují ekonomické nároky 

zdravotnictví.  

Velmi důleţité jsou preventivní programy zaměřené na informovanost populace. 

Lidé by si měli uvědomit, co znamená zdravý ţivotní styl a jaké výhody týkající se 

zdravotního stavu jim můţe přinést. Mimo vývoje nových léků proti obezitě, by měla 

být pozornost věnována také postupům, jak výskyt obezity sníţit. 
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