
  

 

 

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE 

Fakulta tělesné výchovy a sportu 

                                                                    
 

 
 

Pohybová terapie u pacientů  

s diabetes mellitus 2. typu 
 

Autoreferát disertační práce 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zpracovala: 

Mgr. Pavlína Pelíšková 

 

 

 

 

 

 

 

 

Školitel: 

Doc. MUDr. Eva Kohlíková, CSc. 

2011 

 



  

SOUHRN 

 

Problém: Aerobní vytrvalostní cvičení je tradičně povaţováno za nejlepší druh pohybové 

aktivity u pacientů s DM 2. typu. Nejčastěji doporučovanou formou je kontinuální trénink na 

určité intenzitě zátěţe. Intervalový trénink patří mezi méně vyuţívané způsoby, přestoţe se 

řadí mezi prokazatelně účinné, díky moţnosti trénovat na vyšších intenzitách zátěţe. 

 

Hypotéza: Dlouhodobá individuálně stanovená pohybová terapie pacientů s DM2 léčených 

dietou a perorálními antidiabetiky má prokazatelný objektivní vliv na zlepšení stavu pacientů s 

DM2 daného metabolickou kompenzací a na jejich antropometrické a zátěţové parametry. 

Představená pohybová terapie vede v krátkodobém horizontu ke zlepšení a v dlouhodobém 

horizontu k udrţení jejich zdravotního stavu. 

 

Cíl: Cílem je prokázat pozitivní vliv dlouhodobé individuálně dávkované pravidelné pohybové 

terapie na stav pacientů s DM 2. 

 

Metoda: Výzkumný soubor je tvořen pacienty (muţi i ţenami) s diagnózou diabetes mellitus 

2. typu po vysazení inzulinoterapie a její náhradou perorálními antidiabetiky (PAD). Skupina 

31 pacientů léčených PAD, dietou a dosud vykonávaným pohybovým reţimem je srovnávána 

se skupinou 31 pacientů léčených dietou, PAD a definovanou pohybovou terapií. U všech 

pacientů byly před zahájením, v průběhu programu v okamţiku 3 měsíce od začátku a na jeho 

konci v okamţiku jeden rok, získány anamnestické údaje, změřena antropometrická měření a 

provedena komplexní interní, biochemická vyšetření a zátěţový test na bicyklovém ergometru. 

Vzájemné porovnání jednotlivých vzorků v čase bylo dále podrobeno statistickému šetření za 

účelem prokázání nebo vyvrácení předmětné hypotézy. 

 

Výsledky a závěry: Z vyhodnocení výsledků pro jednotlivá porovnání vyplývá, ţe se podařilo 

nalézt mnoţinu veličin, pro něţ je statisticky významný rozdíl mezi experimentální a kontrolní 

skupinou. Dlouhodobá individuálně stanovená pohybová terapie pacientů s DM2 léčených 

dietou a perorálními antidiabetiky má prokazatelný objektivní vliv na zlepšení zdravotního 

stavu hodnoceného metabolickou kompenzací a na zátěţové a antropometrické parametry u 

pacientů s DM2.  

Představená pohybová terapie vede v krátkodobém horizontu ke zlepšení a v dlouhodobém 

horizontu k udrţení jejich zdravotního stavu. 

 

Klíčová slova: diabetes mellitus 2. typu, tělesná zátěţ, kompenzace diabetu, bicyklový 

ergometr 



  

SUMMARY 

 

Problem: Aerobic endurance exercise is traditionally considered the best motoric activity in 

Type 2 diabetes mellitus patients. The most recommended form is continuous training at a 

defined level of intensity. Interval training is less used despite its proven effectiveness given 

by the possibility of applying a higher training load.  

 

Hypothesis: Long-term individually prescribed physical exercise therapy in Type 2 DM 

patients treated with diet and oral antidiabetics is demonstrably and objectively beneficial for 

these patients concerning their health condition, as shown by the metabolic compensation and 

anthropometric and fitness parameters. Physical exercise therapy described here helps to 

improve the patients‘ health condition in short the term and maintain it in the long term.  

 

Objective: Our aim is to prove the positive effect of a long-term individually adapted regular 

physical exercise therapy in type 2 DM patients.  

 

Method: The research sample consisted of Type 2 diabetes mellitus patients (male and 

female) after termination of insulin therapy and its replacement by oral anti-diabetic drugs. A 

group of 31 patients treated with oral antidiabetics, diet and existing physical regimen is being 

compared with a group of 31 patients treated with diet, antidiabetics and defined physical 

exercise therapy. Before the research, 3 months after the beginning and at the end, after 12 

months, all patients (with their personal anamneses known) were subject to anthropometric 

measurements, complex internal and biochemical examination and a fitness test on a bicycle 

ergometer. Comparison of individual samples in time was subject to statistical analysis in 

order to support or disprove the hypothesis.  

 

Outcome and conclusions: The findings of individual comparisons reveal a set of indices in 

which, the difference between experimental and control groups is statistically significant. 

Long-term individually adapted physical exercise therapy in Type 2 DM patients treated with 

diet and oral antidiabetics is demonstrably and objectively beneficial to patients‘ health, as 

shown by the metabolic compensation, anthropometric measurements and performance at 

fitness tests.  

Physical exercise therapy described here helps to improve the patients‘ health condition in the 

short term and maintain it in the long term.  

 

Keywords: Type 2 diabetes mellitus, physical load, diabetes compensation, bicycle ergometer 



  

OBSAH 

1 ÚVOD ............................................................................................................................................................. 5 

2 CÍLE A HYPOTÉZY ..................................................................................................................................... 6 

2.1 Cíle .............................................................................................................................. 6 

2.2 Hypotézy ...................................................................................................................... 6 

2.3 Výzkumné metody a postup řešení .............................................................................. 7 
2.3.1 Stručný popis .................................................................................................................................... 7 
2.3.2 Konstrukce experimentu ................................................................................................................... 7 
2.3.3 Organizace experimentu, popis intervencí v obou skupinách ......................................................... 11 
2.3.4 Výběr statistických metod ............................................................................................................... 12 
2.3.5 Zpracování dat ................................................................................................................................ 13 

2.4 Výsledky .................................................................................................................... 18 

3 DISKUZE ..................................................................................................................................................... 20 

4 SEZNAM LITERATURY ........................................................................................................................... 25 

4.1 Pouţitá literatura ........................................................................................................ 25 

4.2 Publikace autorky vyšlé tiskem: ................................................................................ 25 

 

 

SEZNAM TABULEK 

Tab. 1 – Vyhodnocení vlastností porovnávaných skupin pro jednu veličinu ............................ 14 
 

 

SEZNAM OBRÁZKŮ 

Obrázek 1 – Měření SAD vleţe (Risérius 2004) ......................................................................... 9 

Obrázek 2 – Histogram pro variantu HDL 0–3 Z ...................................................................... 15 

Obrázek 3 – Histogram pro variantu HDL 0–12 Z .................................................................... 15 

Obrázek 4 – Časový vývoj veličiny BMI .................................................................................. 16 

Obrázek 5 – Časový vývoj veličiny HbA1c ............................................................................... 16 

 

 



 5  

1 Úvod  

Diabetes mellitus 2. typu je onemocnění, které vede k vysoké invaliditě, morbiditě i mortalitě 

pacientů ve všech zemích světa. Počet diabetických pacientů neustále roste a mnozí jedinci 

nejsou včas diagnostikováni. Diabetes mellitus 2. typu je globálním problémem, který 

vyţaduje trvalou pozornost jak z hlediska léčby, tak i prevence. Protoţe se jedná o chronické 

onemocnění, je třeba pacientům věnovat celoţivotní pozornost.  

Mezi základní pilíře léčby patří: dieta, medikamentózní terapie, pohybová léčba a edukace. 

Zavedení diety a doporučení změny ţivotního stylu patří mezi nejstarší léčebná doporučení, 

která si zachovala svoji platnost do dnešní doby. Jedná se především o dosaţení ideální 

hmotnosti, zvýšení intenzity a frekvence fyzické aktivity a docílení určité pravidelnosti 

denního reţimu. Změnou ţivotního stylu lze dosáhnout zvýšení inzulinové senzitivity, 

normalizace sekrece kontraregulačních hormonů, zvýšení efektivity aerobního metabolismu, 

srdeční práce, zlepšení metabolismu sacharidů i lipidů, zvýšení tonu vagu a ovlivnění dalších 

kardiovaskulárních rizikových faktorů.  

Pohybová aktivita je limitována věkem nemocných, stavem kardiovaskulárního i 

muskuloskeletálního aparátu a případnými patologickými nálezy. Intenzita, trvání a frekvence 

zátěţe musí být udána v doporučení pohybových aktivit. Správné dávkování tělesné zátěţe je 

důleţité z hlediska případného přetíţení nebo nedosaţení ideálního zatíţení jednotlivce. 

Metabolické účinky fyzické aktivity se liší podle toho, zda se jedná o akutní zátěţ či 

dlouhodobou fyzickou aktivitu. Zatímco při akutní zátěţi jsou metabolické změny analogické 

katabolické reakci, při dlouhodobé fyzické aktivitě dochází především ke sniţování inzulinové 

rezistence s řadou příznivých účinků. Vhodně zvolená fyzická zátěţ je nezbytná. Fyzická 

aktivita hraje důleţitou léčebnou sloţku, která můţe pozastavit či oddálit diabetické 

komplikace, a tím přispět k výrazně lepší kvalitě ţivota nemocných. 

Základními ukazateli pro sestavení plánu pohybové terapie jedince s diabetes mellitus 2. typu 

jsou parametry získané zátěţovým funkčním testem. To umoţní posoudit odezvu 

metabolických funkcí a transportního systému na fyzické zatíţení. Získané parametry jako je 

maximální spotřeba kyslíku, maximální tepová frekvence, hodnoty subjektivně vnímaného 

úsilí zátěţe, stanovení anaerobního prahu, přispějí ke stanovení intenzity doporučené 

pohybové aktivity a tréninkové tepové frekvence. Dále umoţní diagnostiku některých 

kardiovaskulárních abnormalit. 

Vhodnými pohybovými aktivitami jsou převáţně aerobní činnosti více svalových skupin s 

předvídatelným a regulovatelným trváním a intenzitou. Jejich pozitivní dopad je velmi často 

diskutován, avšak neexistuje mnoho návodů, jak vybírat vhodnou fyzickou aktivitu a její 

dávkování. Doporučuje se zejména rychlá chůze, plavání, jízda na kole, běh na lyţích a 

podobně. V této práci chceme informovat o současných znalostech a názorech v oblasti 

fyzické aktivity a rovněţ o moţnostech vyuţití těchto nefarmakologických postupů v prevenci 

a léčbě diabetu.  
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2 CÍLE A HYPOTÉZY 

2.1 Cíle 

Primárním cílem je prokázat pozitivní vliv dlouhodobé individuálně dávkované pravidelné 

pohybové terapie na stav pacientů s DM2T, hodnocený ukazateli kvality léčby tj. kompenzace 

diabetes mellitus 2. typu.  

Sekundárním cílem je prokázat pozitivní vliv dlouhodobé individuálně dávkované pohybové 

terapie na stav pacientů s DM2T hodnocený veličinami, které mají vztah k případnému vzniku 

komplikací, dále pak na antropometrické a zátěţové parametry. 

V návaznosti na literární rešerši a výsledky pilotního výzkumu posoudit vhodnost dané 

metodiky, vyplývající ze zahraničních doporučení.  

2.2 Hypotézy 

H1: Dlouhodobá individuálně stanovená pohybová terapie pacientů s DM2 léčených dietou a 

perorálními antidiabetiky má prokazatelný objektivní vliv na zlepšení jejich stavu 

hodnoceného metabolickou kompenzací DM2, antropometrickými a zátěţovými parametry. 

Prokazatelnost a objektivita bude zaloţena na statistickém zpracování veličin naměřených v 

experimentu, jehoţ popis je uveden dále.  

H2: Dlouhodobá individuálně stanovená pohybová terapie pacientů s DM2 léčených dietou a 

perorálními antidiabetiky vede v krátkodobém horizontu (3 měsíce) ke zlepšení a v 

dlouhodobém horizontu (12 měsíců) k udrţení jejich zdravotního stavu, hodnoceného 

metabolickou kompenzací a antropometrickými a zátěţovými parametry.  
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2.3 Výzkumné metody a postup řešení 

2.3.1 Stručný popis 

Cílem experimentu bylo prokázat platnost uvedených hypotéz, tj. prokázat zlepšení 

kompenzace DM2 a dalších vybraných parametrů v souvislosti s praktikovanou definovanou 

pohybovou terapií. Výzkumný soubor sestával z pacientů s diabetes mellitus 2. typu bez 

kontraindikací pro terapii. Všem pacientům byl diabetologem vysazen inzulin a byli léčeni 

stejným typem perorálních antidiabetik ze skupiny inzulinových senzitizérů a dietou. 

Pacientům experimentální skupiny byl na základě zátěţového vyšetření na bicyklovém 

ergometru stanoven individuální pohybový program, který v průběhu experimentu 

absolvovali. Pacienti kontrolní skupiny prováděli svou obvyklou habituální pohybovou 

aktivitu. 

Všichni pacienti před začátkem experimentu, v jeho průběhu v okamţiku 3 měsíce od začátku 

programu a na jeho konci (po 12 měsících) procházeli kontrolním biochemickým, 

antropometrickým vyšetřením a zátěţovým testováním, při kterém byly zjišťovány hodnoty 

sledovaných veličin (glykémie, HbA1c, HOMA, lipidy, SAD, tělesná hmotnost, VO2, TK, TF, 

W.kg
-1

, VE).  

Získané údaje z jednotlivých vyšetření pacientů experimentální i kontrolní skupiny v 

jednotlivých časových řezech byly dále statisticky zpracovány za účelem: 

 porovnání absolutního rozdílu kompenzace DM2 mezi experimentální a kontrolní 

skupinou, 

 porovnání vývoje dalších sledovaných veličin v čase mezi experimentální a kontrolní 

skupinou. 

Výstupy statistického zpracování získaných dat byly následně pouţity pro ověření platnosti 

uvedených hypotéz.  

Jednalo se o výzkum aplikovaný, empirický, kvantitativní, více skupinový, více faktorový. Z 

metodologického hlediska je moţné ho zařadit do designu kvaziexperimentu. 

2.3.2 Konstrukce experimentu 

V průběhu experimentu procházeli všichni pacienti stejným vyšetřením, které sestávalo z: 

 biochemického vyšetření, 

 antropometrického vyšetření, 

 zátěţového testování.  

Biochemická vyšetření byla vyhodnocována běţnými laboratorními postupy na přístroji A2. 

Sledovány byly následující parametry, které jsou povaţovány za relevantní ukazatele míry 

kompenzace DM 2: 

 glykémie nalačno, 
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 postprandiální glykémie stanovená jednu hodinu po jídle, 

 dlouhodobá kompenzace diabetes mellitus daná hodnotou glykovaného hemoglobinu 

HbA1c  kalibrace IFCC 

 spektrum krevních lipidů (celkový cholesterol, LDL-cholesterol, HDL-cholesterol, 

triacylglycerol) stanovených nalačno.  

U pacientů byl hodnocen stupeň dosaţené kompenzace DM2 ve shodě s aktuálními Standardy 

péče o nemocné s diabetes mellitus 1. a 2. typu publikovanými v roce 2007 Výborem České 

diabetologické společnosti ČLS JEP. 

Inzulinová senzitivita byla hodnocena pomocí homeostatického indexu inzulinové rezistence 

(HOMA-IR). HOMA model je metoda pro odhad funkce β buněk pankreatu a inzulinové 

rezistence na základě měření koncentrace glukózy a inzulinu nebo C-peptidu v krevní plazmě 

nalačno. Výsledná hodnota udává procento citlivosti tkání na inzulin respektive inzulinovou 

rezistenci, která je jeho převrácenou hodnotou.  

Počítačový HOMA model (Wallace 2004) je zaloţen na řešení soustavy nelinearních rovnic 

buď numericky, nebo grafickou metodou. Bere v úvahu rozdíl mezi jaterní a periferní 

glukózovou rezistencí. Program pro numerický výpočet hodnot IR a procento funkčních β 

buněk je převzatý z http://www.dtu.ox.ac.uk/. 

V rámci antropometrického vyšetření byly sledovány následující parametry: 

 BMI, 

 obvody končetin a trupu,  

 % tělesného tuku a tukuprosté hmoty, 

 SAD – sagitální abdominální rozměr, 

 kaliperace.  

Tělesná hmotnost byla stanovena za standardních podmínek (bez obuvi, ve spodním prádle, 

ráno nalačno) na nášlapné lékařské váze s přesností na 0,1 kg, pacient byl upozorněn, aby 

rozloţil váhu stejnoměrně na obě končetiny. Tělesná výška byla měřena naboso v základním 

postoji pomocí antropometru. 

Klasifikace míry obezity dle indexu BMI byla provedena u všech probandů na základě zjištěné 

tělesné hmotnosti a výšky dle vzorce pro výpočet BMI: BMI = hmotnost (kg). výška (m)
-2

.  

Obvody byly změřeny na pravé straně těla kovovým ohebným pásmem s přesností na 0,1 cm 

(Riegrová 2005). 

 obvod paţe (v poloviční vzdálenosti mezi bodem akromiale a olecranon ulnae na paţi 

volně visící podle těla), 

 obvod stehna 1  – gluteální  (těsně pod gluteální rýhou), 

 obvod stehna 2 – střední (v poloviční vzdálenosti mezi velkým trochanterem a 

laterálním epikondylem femuru). 
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Ke stanovení distribuce tělesného tuku jsme u kaţdého probanda změřili metrem obvod pasu 

(v horizontální rovině uprostřed vzdálenosti mezi hřebenem kosti kyčelní a posledním 

ţebrem). Dále jsme změřili obvod boků (v úrovni nejmohutněji vyvinutého hýţďového 

svalstva) a u všech probandů vypočítali poměr pas/boky (WHR). 

Ke stanovení obsahu tuku byla vyuţita metoda bioelektrické impedance (BIA), která vyuţívá 

rozdílné vodivosti elektrického proudu tkáněmi lidského těla. Měří odpor, který tuková tkáň 

klade průchodu proudu s nízkou intenzitou a vysokou frekvencí (Placheta 2001). Určitou 

nevýhodou je závislost na hydrataci a na anatomických poměrech (vliv lokalizace tukové 

tkáně u ţen při umístění elektrod pouze na HK). Při měření jsme pouţili kontaktní elektrody 

umístěné v párech na rukou (bimanualní lokalizace – přístroj OMRON).  

SAD (sagittal abdominal diameter) – šířka břicha v pase je povaţována za nejpřesnější 

antropometrický indikátor stupně inzulinové rezistence a mnoţství viscerálně uloţeného tuku, 

kardiovaskulárního rizika a mortality u obézních jedinců. Jedná se o stanovení výšky břicha 

předozadně v úrovni obratlů L4–L5. SAD byl měřen posuvným antropometrem vleţe na 

zádech s dolními končetinami v semiflekčním postavení kolenních kloubů (úhel 90°) na konci 

expiria – viz. Obrázek 1, dále pak ve stoje ve stejné výši téţ na konci expiria (Risérius 2004). 

 

 
Obrázek 1 – Měření SAD vleže (Risérius 2004) 

Měření podílu tuku v těle na základě tloušťky koţních řas (podkoţního tuku) bylo provedeno 

dle Pařízkové s pouţitím kaliperu Harpenden SOMET. Tloušťka koţních řas byla měřena na 

čtyřech přesně definovaných místech tělesného povrchu na levé polovině těla: uprostřed m. 

biceps brachii, uprostřed m. triceps brachii, subskapulární řasa a na břiše (na spojnici 

umbilicus a spina iliaca anterior superior v jedné čtvrtině od pupku): veličiny: ř. biceps, ř. 

suprailiakální, ř. triceps a ř. subskapulární. 

Hodnota krevního tlaku byla sledována ve sloţce systolické a diastolické na obou horních 

končetinách. Měření probíhalo klasickou auskultační metodou fonendoskopem a rtuťovým 

tonometrem. U pacientů byl hodnocen stupeň dosaţené kompenzace DM2 ve shodě 

s aktuálními Standardy péče o nemocné s diabetes mellitus 1. a 2. typu publikovanými v roce 

2007 Výborem České diabetologické společnosti ČLS JEP.  
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V rámci zátěžového testu na kalibrovaném bicyklovém ergometru byly v průběhu kaţdého 

vyšetření zaznamenávány dále popsané parametry: 

 tepová frekvence (TF), 

 krevní tlak systolický a diastolický (TK), 

 průběh EKG, 

 spotřeba kyslíku VO2, VO2 max, VO2 max.kg
-1

, popř. VO2 peak, VO2 SL, 

 index výkonnosti W, W.kg
-1

, W max, W max.kg
-1

, W maxSL, 

 subjektivní hodnocení dle Borgovy RPE škály,  

 ventilace VE. 

V průběhu zátěţového testu byla tepová frekvence měřena systémem POLAR TESTER, EKG 

bylo měřeno přístrojem SIEMENS MINGOCARD, respirační parametry byly měřeny 

pravidelně kalibrovaným analyzátorem dýchacích plynů firmy Medgraphics CPX/D typ 

měření dech od dechu. Zátěţ byla při kontrolním vyšetření i při následných trénincích 

generována na pravidelně kalibrovaném elektromagneticky brţděném bicyklovém ergometru 

typu Cateye EC 1600 na otáčkách nezávislém, s pomalou zpětnovazebnou smyčkou a 

kroutícím momentem, s přesností nastavení zatíţení 1 W. 

Vlastní zátěţový test měl následující průběh: 

 stupňovitý test bez přestávek  

o 3 stupně rovnováţné zátěţe (např. 0,5 – 1 – 1,5 W.kg
-1

, u méně zdatných 0,5 – 

0,75 – 1 W.kg
-1

)  

o trvající 3–4 minuty, dle rychlosti dosaţení rovnováţného stavu 

 odpočinek do plného zotavení 

 kontinuální zátěţový test do maxima (tzv. ramping protocol) 

o individuálně veden tak, aby pacient dosáhl maxima během 4–5 minut. Kritéria 

dosaţení maxima:  

 hodnota RER > 1,05,  

 neschopnost udrţet danou frekvenci otáček,  

 subjektivně vnímané maximum. 

Spotřeba kyslíku byla měřena v poslední minutě kaţdého stupně úvodního stupňovitého testu 

a po celou dobu „ramping protokolu“. Subjektivní hodnocení dle Borgovy RPE škály bylo 

prováděno na konci kaţdého stupně a na konci „ramping protokolu“. 

Celkově tedy byly sledovány hodnoty následujících 32 veličin (abecedně): 

BMI, glykémie nalačno, glykémie po jídle, HbA1C, HDL, HOMA BB, HOMA IR, HOMA S, 

kaliperace, LDL, OMRON, ř. biceps, ř. suprailiakální, ř. triceps, ř. subscapulární, SAD 

vleže, SAD ve stoje, T-cholesterol, TF leh, TF max, TF v 0,5 W, TF v ANP, TG, TK 

systolický max, TK diastolický vsedě vpravo, TK systolický vsedě vpravo, VE max, VO2 v 

ANP, VO2 max, W max, W max.kg
-1

, WHR. 

Ke konečné kontrole po roce od vysazení inzulinu se dostavilo všech 31 pacientů ze skupiny 

randomizované k pohybové aktivitě a 30 pacientů ze skupiny kontrolní. 1 pacient ze skupiny 
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kontrolní, ač pokračoval úspěšně v léčbě PAD bez inzulinu, se ke konečné kontrole nedostavil, 

jelikoţ v době jejího provedení pobýval sluţebně v zahraničí. Ţádný pacient neodejmul 

informovaný souhlas. 

2.3.3 Organizace experimentu, popis intervencí v obou skupinách 

V průběhu experimentu procházeli probandi náleţející do experimentální i kontrolní skupiny 

následujícími kroky: 

1. Úvodní selekce potenciálních účastníků výzkumu 

a. Odebrání anamnézy, komplexní interní a biochemické vyšetření krve a moče 

(glykémie nalačno a postprandiální, HbA1c glykovaný hemoglobin, lipidové spektrum 

[celkový cholesterol, LDL-cholesterol, HDL-cholesterol, triacylglycerol], inzulinová 

senzitivita, krevní obraz), antropometrické vyšetření (hmotnost, výška, kaliperace, 

obvod pasu, obvod boků, obvod končetin, SAD), provedení ergometrického vyšetření, 

posouzení předpokladů pro pohybovou aktivitu – stav muskuloskeletálního aparátu za 

účelem vyloučení případných kontraindikací k pohybové aktivitě.  

b. Vyloučení kontraindikovaných pacientů z dalšího zkoumání. 

c. Podepsání informovaného souhlasu všemi pacienty pokračujícími ve výzkumu. 

d. Randomizace účastníků výzkumu do experimentální a kontrolní skupiny: 

i. Absolutním randomizačním kritériem bylo pohlaví pacienta, jelikoţ parametry 

kardiorespirační zdatnosti, které ovlivňuje pohybová aktivita, se liší u muţů a u 

ţen.  

ii. Sekundárními kritérii, k nimţ bylo při randomizaci přihlíţeno, byl věk a BMI 

ve snaze vytvořit co nejpodobnější skupiny. Jelikoţ věk a BMI byly při vstupu 

do studie definovány, podařilo se vytvořit skupiny s jejich obdobnými 

průměrnými hodnotami (protoţe v počtu zastoupených pacientů jsou skupiny 

malé, nepodařilo se dosáhnout při randomizaci úplné shody v průměrném věku 

a BMI, ale pouze jejich podobnosti).  

iii. Kompenzace diabetu nebyla jakkoli ohraničena – kompenzace DM nebyla 

podmínkou vstupu do projektu – vstupovali do něj pacienti s jakoukoli úrovní 

kompenzace DM, skupiny se po randomizaci v průměrných vstupních 

hladinách glykémie nalačno, glykémie po jídle a glykovaného hemoglobinu 

odlišovaly. 

2. Zahájení experimentu 

a. Všem pacientům pokračujícím ve výzkumu byl diabetologem vysazen inzulin a v léčbě 

bylo pokračováno perorálními antidiabetiky (metformin, rosiglitazon, poiglitazon, 

glimepirid, gliklazid) buď v monoterapii nebo v kombinační léčbě a v léčbě dietou. 

b. Pacientům v experimentální skupině byl sestaven individuálně řízený pohybový 

program. Výpočet tréninkové TF a intenzita ve wattech byla stanovena na základě 

regresní přímky z údajů ze zátěţového testu na jednotlivých stupních rovnováţné 

zátěţe a to na 50 % a 80 % VO2 max.  

3. Individuální tréninky pacientů experimentální skupiny 

a. Pacientům byla stanovena intervalová forma tréninku dle individuálních parametrů na 

bicyklovém ergometru 50 minut včetně 10 min zahřátí a 5 minut zklidnění, všechny 

návštěvy přibliţně ve stejnou denní dobu. Byli vedeni k pravidelnému střídání cyklů, 
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50 % maximální aerobní capacity (VO2max) po dobu 4 minut a 80 % maximální 

aerobní kapacity (VO2max) po dobu 1 minuty příp. individuální úprava podle 

aktuálního stavu probanda. 

b. Počátečních několik týdnů byli pacienti vedeni fyzioterapeutem trénovat 2× týdně 50 

minut na bicyklovém ergometru. Po adherenci zvyšovali dobu trvání tréninku na 60 

minut 3× týdně pod dohledem fyzioterapeuta. Před zahájením a po skončení kaţdé 

tréninkové jednotky byla pacientům hodnocena hladina glykémie. Po celou dobu 

tréninkové jednotky byl pacientům sledován krevní tlak, srdeční frekvence, popřípadě 

monitorováno EKG.  

c. Pacienti v kontrolní skupině individuální tréninky neabsolvovali. 

4. Kontrolní vyšetření všech účastníků výzkumu po 3 měsících od začátku experimentu. 

5. Kontrolní vyšetření všech účastníků výzkumu na konci experimentu po 12 měsících od 

začátku experimentu. 

6. Zpracování získaných údajů. 

2.3.4 Výběr statistických metod 

Hlavním cílem statistického zpracování získaných dat bylo ověřit, zda je mezi experimentální 

a kontrolní skupinou patrný nějaký rozdíl. Experimentální a kontrolní skupina se lišily pouze 

v tom, ţe experimentální skupina praktikovala definovanou pohybovou terapii, zatímco 

kontrolní skupina tuto terapii nepraktikovala. Cílem bylo ověřit, zda je mezi experimentální a 

kontrolní skupinou patrný rozdíl v důsledu definované pohybové terapie. 

Uvedené ověření probíhalo vţdy pro porovnání hodnoty zvolené veličiny mezi zvolenými 

dvěma kontrolními body (začátek experimentu tj. nultý měsíc, po 3 měsících a po 12 

měsících). Pro kaţdou veličinu byly 3 porovnání: 

 porovnání mezi začátkem a 3. měsícem (0–3), 

 porovnání mezi 3. měsícem a koncem experimentu (3–12), 

 porovnání mezi začátkem a koncem experimentu (0–12). 

Uvedenému cíli nejvíce vyhovoval Wilcoxonův rank-sum test, mj. také proto, ţe: 

 neklade ţádné předběţné podmínky na vlastnosti testovaných mnoţin (např. charakter 

rozdělení statistiky, rozptyl, atd.), 

 dává dobré výsledky i pro porovnání mnoţin s malým počtem prvků, 

 připouští i mnoţiny s nestejným počtem prvků. 

Zejména dvě prvně zmiňované vlastnosti byly hlavním důvodem pro pouţití tohoto testu, 

protoţe: 

 naměřené hodnoty veličin nesplňovaly podmínku normality rozdělení statistiky, 

 počet prvků porovnávaných mnoţin byl poměrně malý (jednotky), zejména pro 

případy, kdy byly testovány skupiny s ohledem na pohlaví (jen muţi nebo jen ţeny). 

Vzhledem k tomu, ţe hodnoty testovaných veličin vykazovaly značný rozptyl, nebylo moţné 

provést přímé porovnání experimentální a kontrolní skupiny v daném časovém okamţiku. 
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Abychom eliminovali zmíněnou charakteristiku testovaných mnoţin, provedli jsme pro kaţdý 

testovaný interval a pro kaţdou testovanou osobu výpočet změny dané veličiny, tj. rozdíl mezi 

cílovou a výchozí hodnotou. Vypočítané změny pro jednotlivé osoby byly následně 

předmětem statistického testování. Výsledkem Wilcoxonova testu tedy nebude výrok, ţe 

testované množiny jsou/nejsou ze stejného rozdělení, ale ţe změna testovaných množin 

je/není ze stejného rozdělení. Takto modifikovaný test se ukázal jako výrazně průkaznější, neţ 

test na hrubé porovnání hodnot veličin. 

Popsaný mechanizmus prosté (absolutní) změny výrazně omezil vliv značného rozptylu 

testovaných veličin na porovnání, výchozí hodnoty dané veličiny jsou u jednotlivých osob 

značně rozdílné a tudíţ i absolutní změny vykazují značný rozptyl. Jako další krok 

k normalizaci jsme provedli modifikaci ověřované veličiny z absolutní změny mezi koncovým 

a výchozím bodem na relativní změny, tj. absolutní změna dělená výchozí hodnotou. Tento 

přístup eliminoval vliv vysokého rozptylu vstupních veličin. Pro všechny získané kombinace 

jsme opět provedli výpočet Wilcoxonova testu a histogramu. Při porovnání získaných 

výsledků oproti výsledkům absolutní změny nebyly shledány principiální rozdíly. 

Výsledkem Wilcoxonova rank-sum testu je binární výrok, zda pro danou hladinu významnosti 

(0,95, příp. 0,90) je/není zamítnuta nulová hypotéza, tj. zda porovnávané mnoţiny nejsou/jsou 

ze stejného rozloţení. Pro podrobnější vizualizaci porovnání testovaných mnoţin byla zvolena 

forma histogramu – pro kaţdý test byl vytvořen histogram rozloţení hodnot obou testovaných 

mnoţin. Granularita histogramu byla nastavena na 10 intervalů. Vytvořené histogramy dobře 

znázorňují, ţe porovnávané mnoţiny nemají normální rozloţení pravděpodobnosti a tím i 

nutnost pouţít test typu Wilcoxonova rank-sum testu. 

Pro ověření byla některá porovnání zpracována kromě Wilcoxonova testu i metodou ANOVA. 

Výsledky obou testů se lišily pouze v detailech, globálně byly prakticky totoţné, proto bude 

dále popisováno pouze zpracování pomocí Wilcoxonova rank-sum testu. 

Kromě testu statistické rozdílnosti jednotlivých dílčích porovnání [(0–3, 3–12, 0–12) × (muţi, 

ţeny, celkem)] bylo pro vybrané veličiny zpracováno ještě porovnání dlouhodobého trendu. 

Konkrétně byly do jednoho grafu zaneseny hodnoty příslušné veličiny v okamţicích 0, 3 a 12 

a zobrazeny byly 2 datové řady, jedna pro experimentální skupinu a druhá pro kontrolní 

skupinu. Zvolen byl tzv. krabicový graf, tj. graf, který kromě konkrétních hodnot dané 

veličiny zobrazuje i směrodatnou odchylku.   

2.3.5 Zpracování dat 

Zpracování dat provedeno v programu Microsoft Office Excel 2003 SP3. 

Jak bylo popsáno v odstavci Výběr statistických metod 2.3.4, primárním nástrojem 

vyhodnocení dat byl Wilcoxonův rank-sum test a histogram. Test byl vyhodnocen pro všechny 

veličiny (porovnání experimentální a kontrolní skupiny bez rozdílu pohlaví) pro kombinace: 

 počátek experimentu – 3. měsíc (0–3), 

 3. měsíc – konec experimentu (3–12), 

 počátek experimentu – konec experimentu (0–12). 
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Pro vybrané veličiny byl test proveden i pro dané kombinace s rozdělením podle pohlaví, tj : 

 pro muţe, 

 pro ţeny. 

Všechny výpočty byly provedeny jak pro variantu s absolutní změnou veličiny, tak pro 

variantu relativní změny veličiny. Celkem tedy byl Wilcoxonův test a histogram vyhodnocen 

pro (30 + 30) × 3 × 2 = 360 variant.  

Pro kaţdou vyhodnocovanou veličinu (resp. její variantu vzhledem k pohlaví) byla výstupem 

vyhodnocení následující tab. 1. 

 
Tab. 1 - Vyhodnocení vlastností porovnávaných skupin pro jednu veličinu 

  HDL 0–3 Z 
1)

 HDL 3–12 Z 
1)

 HDL 0–12 Z 
1)

 

  kontrolní 
2)

 experiment
2)

 kontrolní experiment kontrolní experiment 

Průměr 
3)

 27,02 14,13 -9,54 7,17 13,03 21,41 

Sm. odchylka 
4)

 18,21 24,00 13,97 18,49 19,85 26,19 

Wilcox. test 
5)

 0,08 
6)

 0,10 
7)

 0,02 
8)

 0,05 
9)

 0,29 
10)

 
11)

 

 

V uvedené tabulce jsou obsaţeny následující informace: 

1) Označení konkrétní varianty výsledků vč. identifikace veličiny, časového řezu a rozdělení 

podle pohlaví. 

2) Rozdělení výsledků na skupinu experimentální a kontrolní. 

3) Tento řádek obsahuje průměrné hodnoty relativní změny v % pro jednotlivé varianty a 

skupiny. 

4) Tento řádek obsahuje hodnotu směrodatné odchylky pro jednotlivé varianty a skupiny. 

5) Tento řádek obsahuje výsledky Wilcoxonova testu (viz dále). 

6) V tomto poli je uvedena hodnota statistiky P Wilcoxonova testu. V tomto případě je 

hodnota modrá, protoţe je nulová hypotéza zamítnuta na hladině 0,90. 

7) V tomto poli je uvedena hodnota pravděpodobnosti (1-P), na které lze zamítnout nulovou 

hypotézu. V tomto případě 0,10 (hladina 0,90). 

8) V tomto poli je opět uvedena hodnota statistiky P Wilcoxonova testu. V tomto případě je 

hodnota červená, protoţe je nulová hypotéza zamítnuta na hladině 0,95. 

9) V tomto poli je opět hodnota pravděpodobnosti (1-P), na které lze zamítnout nulovou 

hypotézu. V tomto případě 0,05 (hladina 0,95). 

10) V tomto poli je opět uvedena hodnota statistiky P Wilcoxonova testu. V tomto případě 

nelze zamítnout nulovou hypotézu, proto je hodnota černá. 

11) V tomto poli je opět hodnota pravděpodobnosti (1-P), na které lze zamítnout nulovou 

hypotézu. V tomto případě je pole prázdné, protoţe nulovou hypotézu nelze zamítnout ani 

na hladině 0,90. 

Pro kaţdou vyhodnocovanou variantu a kaţdý její časový řez byl vytvořen histogram, jehoţ 

hlavním cílem je vizualizovat strukturu porovnávaných skupin vzhledem k dané veličině.  
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Obrázek 2 – Histogram pro variantu HDL 0–3 Z 

Obrázek 2 znázorňuje histogram pro veličinu HDL ve variantě Z (ţeny) a v časovém řezu 0–3 

(rozdíl mezi začátkem a třetím měsícem). Z histogramu je vidět, ţe hodnoty obou testovaných 

skupin mají podobné rozdělení, které je celé posunuté na ose x, konkrétně rozdělení 

experimentální skupiny je posunuté k niţsím hodnotám oproti skupině kontrolní. Posun však 

nicméně není příliš výrazný, proto došlo k zamítnutí nulové hypotézy jen na hladině 0,90. 
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Obrázek 3 – Histogram pro variantu HDL 0–12 Z 

Obrázek 3 znázorňuje histogram pro veličinu HDL ve variantě Z (ţeny) a v časovém řezu 0–

12 (rozdíl mezi začátkem a koncem experimentu). Z histogramu je vidět, ţe hodnoty obou 

testovaných skupin mají prakticky stejné rozdělení. Obě rozdělení nejsou ani vzájemně 

posunuta na ose x, tudíţ není moţné ani na hladině 0,90 zamítnout nulovou hypotézu, tj. 

hypotézu, ţe obě mnoţiny jsou ze stejného výběru. 

Pro vybrané veličiny byly ještě vytvořeny grafy, které znázorňují časový vývoj dané veličiny 

v průběhu celého experimentu, resp. na začátku, po třech měsících a na jeho konci. Pro BMI 

vypadá graf časového vývoje následovně: 
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Obrázek 4 – Časový vývoj veličiny BMI 

Obrázek 4 znázorňuje veličinu BMI, jak se vyvíjela v čase. V grafu jsou znázorněny průměrné 

hodnoty jednotlivých vzorků a směrodatné odchylky. Z grafu je v tomto případě patrné, ţe po 

vysazení inzulinové terapie u obou skupin následoval výrazný pokles hodnoty BMI (hodnota 

ve 3. měsíci oproti vstupní hodnotě). U experimentální skupiny byl tento pokles výraznější, 

neţ u skupiny kontrolní. V delším časovém horizontu (po dalších 9 měsících – ve 12. měsíci 

od začátku) je u experimentální skupiny patrný další, tentokrát jiţ mírnější, pokles hodnoty 

BMI, zatímco u kontrolní skupiny došlo k opětovnému zvýšení hodnoty BMI. Tento vývoj 

potvrzuje hypotézu H2.  
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Obrázek 5 – Časový vývoj veličiny HbA1c 

Obrázek 5 znázorňuje veličinu HbA1c, jak se vyvíjela v čase. V grafu jsou opět znázorněny 

průměrné hodnoty jednotlivých vzorků a směrodatné odchylky. Z grafu je i v tomto případě 

patrné, ţe po vysazení inzulinové terapie u obou skupin následoval výrazný pokles hodnoty 

HbA1c (hodnota ve 3. měsíci oproti vstupní hodnotě). U experimentální skupiny byl tento 

pokles výraznější, neţ u skupiny kontrolní. V delším časovém horizontu (po dalších 9 

měsících – ve 12. měsíci od začátku) je u experimentální skupiny patrný další, tentokrát jiţ 

mírnější, pokles hodnoty HbA1c, zatímco u kontrolní skupiny došlo k opětovnému zvýšení 

hodnoty HbA1c. Tento vývoj potvrzuje hypotézu H2.  
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Výsledky a grafy v tomto odstavci jsou uvedeny pro ilustraci a popis jednotlivých typů 

výstupů. Kompletní seznam všech vypočítaných výsledků pro variantu relativních změn (tj. 

výsledky 360-ti porovnání časových řezů a 360 dílčích histogramů + 30 grafů časového 

vývoje vybraných veličin) jsme zde neuváděli z důvodů přílišné obsáhlosti. Kompletní seznam 

je uveden v Disertační práci v Příloze 3. Ještě by bylo moţné uvést kompletní výsledky pro 

variantu absolutních změn, ukázalo se však, ţe oproti zde uváděné variantě relativních změn 

nepřináší varianta absolutních změn zásadně odlišné výsledky, proto vypočítané výsledky 

varianty absolutních změn neuvádím, zejména z důvodů jejich obsáhlosti. 
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2.4 Výsledky 

Z vyhodnocení výsledků Wilcoxonova testu pro jednotlivá porovnání vyplývá, ţe se podařilo 

nalézt mnoţinu veličin, pro něţ je statisticky významný rozdíl mezi experimentální skupinou a 

kontrolní skupinou, tj. podařilo se potvrdit hypotézu H1.  

Na hladině významnosti 0,95 byly potvrzeny rozdíly mezi sledovanými skupinami pro 

následující veličiny a jejich konkrétní varianty a časové řezy: 

 BMI (0–3, 3–12, 0–12), 

 BMI ţeny (0–3, 3–12, 0–12), 

 HbA1c muţi (3–12, 0–12), 

 HDL (3–12), 

 HDL ţeny (3–12), 

 OMRON (0–12), 

 SAD stoj (0–12), 

 SAD stoj ţeny (0–12), 

 TF v ANP (3–12), 

 VE max (3–12), 

 VO2 v ANP (0–3, 0–12), 

 VO2 max (0–3, 3–12, 0–12), 

 VO2 max ţeny (0–3, 0–12), 

 W max (0–12), 

 W max.kg
-1

 muţi (3–12), 

 W max.kg
-1

 ţeny (0–3, 0–12), 

 W max.kg
-1

 (0–3, 0–12), 

 ř. subscapulární (0–12). 

Na hladině významnosti 0,90 byly potvrzeny rozdíly mezi sledovanými skupinami pro 

následující veličiny a jejich konkrétní varianty a časové řezy: 

 BMI muţi (3–12), 

 HDL (0–3), 

 HDL ţeny (0–3), 

 kaliper (0–12), 

 OMRON (0–3, 3–12), 

 SAD stoj (0–3), 

 SAD stoj ţeny (0–3), 

 TF v 0,5 W (0–3), 

 TK s max (0–12), 

 VE max ţeny (3–12), 

 VO2 max muţi (3–12), 

 W max (0–3), 

 W max.kg
-1

 (3–12), 

 W max.kg
-1

 muţi (0–12), 
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 ř. suprailiakální (0–3). 

Histogramy (uvedené v disertační práci v příloze 3) vytvořené pro jednotlivá porovnání výše 

uvedené výsledky názorně vizualizují a potvrzují. Jelikoţ se podařilo najít mnoţinu veličin, 

které statisticky významně detegují rozdíl mezi experimentální a kontrolní skupinou, lze 

považovat za potvrzenou hypotézu H1, tj. tvrzení, ţe dlouhodobá individuálně stanovená 

pohybová terapie pacientů s DM2 léčených dietou a perorálními antidiabetiky má 

prokazatelný objektivní vliv na zlepšení jejich stavu hodnocený metabolickou kompenzací a 

antropometrickými a zátěţových parametry.  

Grafy časové závislosti uvedené v disertační práci byly vytvořeny pro následující veličiny: 

BMI, HbA1c, glykemie nalačno, glykemie po jídle, OMRON, kaliper, řasa biceps, řasa 

triceps, řasa subscapulární, řasa suprailiakání, obvod boků, obvod pasu, obvod paže, obvod 

stehno 1, obvod stehno 2, SAD ve stoje, SAD vleže, WHR, VO2max, VO2 v ANP, W max, W 

max.kg
-1

, TF v ANP, TF leh, TF max, TF v 0,5 W, VEmax, TK systolický sed vpravo, TK 

diastolický sed vpravo, TK systolický maximální. 

Uvedené grafy časové závislosti potvrzují předpoklad uvedený v hypotéze H2, tj., ţe 

dlouhodobá individuálně stanovená pohybová terapie pacientů s DM2 léčených dietou a 

perorálními antidiabetiky vede v krátkodobém horizontu (3 měsíce) ke zlepšení a v 

dlouhodobém horizontu (12 měsíců) k dalšímu udrţení stavu hodnocenému pomocí veličin 

metabolické kompenzace a antropometrickými a zátěţovými parametry. Díky vysokému 

rozptylu absolutních hodnot sledovaných veličin v jednotlivých časových řezech bylo ne u 

všech grafů dosaţeno statistické významnosti zobrazených hodnot ve všech bodech, přesto lze 

závěry vyplývající z těchto grafů povaţovat za věrohodné a hypotézu H2 tak považovat za 

potvrzenou. 

Potvrzením platnosti hypotéz H1 i H2 byl naplněn hlavní cíl této práce. 

Kromě naplnění hlavního cíle práce bylo dále zjištěno několik zajímavých poznatků o 

výzkumném souboru i pouţitých metodách: 

 Mezi jedinci výzkumného souboru byly v jednotlivých veličinách značné rozdíly, které se 

projevily zejména vysokým rozptylem naměřených hodnot. Tyto rozdíly byly 

pravděpodobně způsobeny vysokou specifičností biologických a metabolických dispozic 

jednotlivých účastníků experimentu. Problém vysoké diverzity byl často umocněn 

poměrně malým počtem účastníků v jednotlivých porovnávaných skupinách, coţ bylo 

patrné zejména při rozlišení účastníků podle pohlaví. 

 Při pokusech o normalizaci výpočtu změn za účelem eliminace zmíněného vysokého 

rozptylu absolutních hodnot nebyly shledány podstatné rozdíly mezi výsledky zaloţenými 

na porovnání absolutních změn hodnot sledované veličiny mezi jednotlivými časovými 

řezy a mezi výsledky zaloţenými na porovnání relativních změn (tj. takových, které byly 

vztaţeny k výchozí hodnotě pro kaţdou sledovanou osobu).   
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3 DISKUZE 

Hypotéza č. 1 tvrdí, ţe dlouhodobá individuálně stanovená pohybová terapie pacientů s DM2 

léčených dietou a perorálními antidiabetiky má objektivní vliv na zlepšení jejich stavu, 

hodnoceného metabolickou kompenzací DM2 a antropometrickými a zátěţovými parametry. 

Úroveň kompenzace diabetes mellitus v námi výše  popsané studii byla hodnocena pomocí 

glykémie nalačno, postprandiální glykémie stanovené hodinu po jídle a dlouhodobé 

kompenzace diabetes mellitus dané hodnotou glykovaného hemoglobinu HbA1c (kalibrace 

IFCC). Byla srovnávána průměrná hodnota kaţdého z výše uvedených parametrů při terapii 

inzulinem na začátku experimentu, po třech měsících a rok po skončení experimentu ve 

skupině experimentální (diabetiků rok provozujících pohybovou aktivitu) a tato srovnávána se 

skupinou kontrolní.  

Po třech měsících od vysazení inzulinu byla zjištěna v experimentální skupině průměrná 

glykémie nalačno o 1,69 mmol.l
-1

 niţší, průměrná postprandiální glykémie o 1,86 mmol.l
-1

 

niţší a průměrná hodnota glykovaného hemoglobinu o 0,07 % niţší neţ ve skupině kontrolní. 

Po jednom roce od vysazení inzulinu byla zjištěna v experimentální skupině průměrná 

glykémie na lačno o 2,17 mmol.l
-1

 niţší, průměrná postprandiální glykémie o 1,15 mmol.l
-1

 

niţší a průměrná hodnota glykovaného hemoglobinu o 1,35 % niţší neţ ve skupině kontrolní.  

Inzulinová senzitivita byla hodnocena pomocí homeostatického indexu inzulinové rezistence 

(HOMA-IR). Po třech měsících sledování byla průměrná hodnota HOMA-IR v experimentální 

skupině 2,41 vs. 2,62 ve skupině kontrolní. Po roce od vysazení inzulinu byla průměrná 

hodnota HOMA-IR v experimentální skupině 1,68 vs. 1,81 ve skupině kontrolní. Sníţení 

hodnoty HOMA-IR jak ve skupině cvičící tak kontrolní si vysvětlujeme zejména záměnou 

farmakoterapie, která proběhla shodně v obou skupinách. Inzulinoterapie byla zaměněna za 

perorální antidiabetika, zejména ze skupiny inzulinových senzitizérů (metformin, glitazony), 

které na rozdíl od inzulinu inzulinovou rezistenci sniţují. U obézních diabetiků 2. typu 

s dostatečnou sekrecí endogenního inzulinu většinou převyšuje inzulinová rezistence nad 

inzulinovou deficiencí, coţ naši hypotézu podporuje.  

Srovnatelné výsledky v parametrech dlouhodobé kompenzace onemocnění a inzulinové 

senzitivitě při aplikaci PA u pacientů s DM2T popisují například studie autorů Eriksson 

(1999), Vancea (2009), Wycherley (2008), Coquart (2008), Lambers (2008), Gaudet-Savard 

(2007), Ferrara (2006), Dustan (1998), Ischi (1998), Dustan (2002), Castanea (2002), Baldi 

(2003), Fenichia (2004), Ibanez (2005), Mioranna (2001, 2002), Tomakidis (2004), Balduci 

(2004). 

Po třech měsích od vysazení inzulinu byl průměrný BMI u experimentální skupiny 

32,5 kg.m
-2

 vs. 34,09 kg.m
-2

. Po roce od vysazení inzulinu byl průměrný BMI v 

experimentální skupině 32,17 kg.m
-2

 vs. 35,0 kg.m
-2

 ve skupině kontrolní. Obvod pasu po 

třech měsících od začátku sledování byl ve skupině experimentální 108,5 cm vs. 113,5 cm u 

kontrolní skupiny. Po roce od vysazení inzulinu byl průměrný obvod pasu v experimentální 

skupině cvičících pacientů 105,7 cm vs. 112,9 cm ve skupině kontrolní. Průměrný SAD vleţe 
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(sagital abdominal diameter) po třech měsících sledování se průměrný SAD u experimentální 

skupiny zmenšil na 25,10 cm vs. 27,61 cm skupiny kontrolní. Po jednom roce sledování se 

průměrný SAD zmenšil u experimentální skupiny na 25,06 cm vs. 28,24 cm skupiny 

kontrolní.  

K podobným výsledkům sloţení těla a antropometrickým parametrům se hlásí například studie 

autorů Hansena (2005, 2009), Wycherley (2008), Lambers (2008), Solomon (2008), Mathieu 

(2008), Dustan (1998, 2002), Fenichia (2004), Mioranna (2001, 2001), Cuff (2003), Balduci 

(2004) při aplikaci PA u pacientů s DM2T. 

Po třech měsících sledování byla průměrná hladina celkového cholesterolu experimentální 

skupiny 4,72 mmol.l
-1

 vs. 4,82 mmol.l
-1

 skupiny kontrolní. Po roce od vysazení inzulinu byla 

průměrná hladina celkového cholesterolu v experimentální skupině 4,69 mmol.l
-1

 vs. 4,95 

mmol.l
-1

 ve skupině kontrolní. Po 3 měsících od začátku sledování byla průměrná hladina 

LDL-cholesterolu v experimentální skupině 2,93 mmol.l
-1

 vs. 2,91 mmol.l
-1

 ve skupině 

kontrolní. Po roce od vysazení inzulinu byla průměrná hladina LDL-cholesterolu 

v experimentální skupině 2,63 mmol.l
-1

 vs. 2,95 mmol.l
-1

 ve skupině kontrolní. Po třech 

měsících sledování byla průměrná hodnota HDL-cholesterolu experimentální skupiny 1,19 

mmol.l
-1

 vs. 0,92 mmol.l
-1

 ve skupině kontrolní. Po roce od vysazení inzulinu byla průměrná 

hladina HDL-cholesterolu v experimentální skupině 1,29 mmol.l
-1

 vs. 1,00 mmol.l
-1

 ve 

skupině kontrolní. Po třech měsících sledování byla průměrná hladina triacylglycerolů v 

experimentální skupině 2,1 mmol.l
-1

 vs. 3,1 mmol.l
-1

 ve skupině kontrolní. Ve skupině 

pacientů provozujících pravidelnou pohybovou aktivitu byla zjištěna po roce od vysazení 

inzulinu hladina triacylglycerolů v průměru o 0,57 mmol.l
-1

 niţší neţ ve skupině kontrolní. Ve 

studiích Kirwana (2009), Hansena (2009), Jakicic (2009), Balkau (2008), Lazarevice (2008), 

Lambers (2009), Solomon (2009), Winnick (2008), Venables (2008), Mathieu (2008), Gaudet-

Savard (2007), Shaibi (2006), Honkola (1997), Ibanez (2005), Balduci (2004) nalézám 

srovnatelné výsledky v lipidové spektru při aplikování PA u pacientů s DM 2T. 

Po třech měsích od začátku sledování byla průměrná hodnota systolické složky krevního 

tlaku v klidu v experimentální skupině 120 mmHg vs. 126 mmHg ve skupině kontrolní. Po 

roce od vysazení inzulinu byla průměrná hodnota systolického krevního tlaku 

v experimentální skupině 123,71 mmHg vs. 132,96 mmHg ve skupině kontrolní. Po třech 

měsících od začátku sledování byla průměrná hodnota diastolického krevního tlaku v klidu 

v experimentální skupině 74,37 mmHg vs. 77,93 mmHg ve skupině kontrolní. Po roce od 

vysazení inzulinu byla průměrná hodnota diastolického krevního tlaku v experimentální 

skupině 76,45 mmHg vs. 79,11 mmHg ve skupině kontrolní.  

Po třech měsících od začátku sledování byla průměrná tepová frekvence v klidu 

v experimentální skupině 72,00 tepů.min
-1

, vs. 72,9 tepů.min
-1

 v kontrolní skupině. Po roce od 

vysazení inzulinu byla průměrná hodnota tepové frekvence v experimentální skupině 72,26 

tepů.min
-1

 vs. 73,68 tepů.min
-1

 ve skupině kontrolní.  

Po třech měsících od začátku sledování byla průměrná VO2max u experimentální skupiny 

23,13 ml.kg
-1

 vs. 18,81 ml.kg
-1

 u kontrolní skupiny. Po roce od vysazení inzulinu byla 

průměrná hodnota VO2max v experimentální skupině 24,25 ml.kg
-1

 vs. 18,90 ml.kg
-1

 ve 
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skupině kontrolní. Po třech měsících sledování u experimentální skupiny 2,07 W.kg
-1

 vs. 1,72 

W.kg
-1

 skupiny kontrolní a na konci sledování v okamţiku 12 měsíců průměrná hodnota 

experimentální skupiny činila 2,11 W.kg
-1 

vs. 1,54 W.kg
-1

 skupiny kontrolní. Autoři 

Wycherley (2008), Solomon (2008), Mathieu (2008), Figureoa (2007), McGavock (2004), 

Ostergard (2005, 2007), Castanea (2002), Mioranna (2001, 2002), Balduci (2004) nastiňují 

podobné výsledky v parametrech zdatnosti při pohybové aktivitě diabetiků 2. typu. 

V rámci naší práce jsme provedli srovnání ekonomické náročnosti léčby pacientů inzulinem 

s léčbou perorálními antidiabetiky rok po vysazení léčby inzulinem a srovnání ekonomické 

náročnosti léčby perorálními antidiabetiky rok po vysazení inzulinu mezi skupinou 

s dlouhodobě provozovanou individuálně stanovenou pohybovou terapií a skupinou kontrolní. 

Cena farmakoterapie diabetu byla rok po vysazení inzulinu při léčbě pacientů perorálními 

antidiabetiky niţší neţ cena inzulinoterapie jak v celém souboru, tak ve skupině ţen i muţů. 

Zatímco cena inzulinoterapie ve skupině pacientů s řízenou pohybovou aktivitou byla vyšší 

neţ léčba perorálními antidiabetiky, cena perorálních antidiabetik ve skupině kontrolní byla 

mírně vyšší neţ cena inzulinoterapie. Tato kalkulace byla provedena pro situaci, kdy by bylo 

moţno k léčbě pacienta beze zbytku vyuţít celého balení léků jak perorálních antidiabetik, tak 

inzulinu. Tato situace je však nereálná – zatímco perorální antidiabetika lze vyuţívat ze 100 

%, u inzulinu to vzhledem k jeho aplikační formě není moţné. Vţdy dojde k určitým ztrátám 

inzulinového roztoku v jehle, v aplikačním peru, při nechtěné aplikaci mimo podkoţí atd. Tím 

se rozdíl mezi vyšší cenou inzulinoterapie a niţší cenou perorálních antidiabetik dále 

prohlubuje. 

Běţná doba trvání klinických studií zabývajících se kardiovaskulárním rizikem je v průměru 

pět let – 12 měsíců. Naše sledování lze tedy označit za dobu krátkou a pro řadu rizikových 

faktorů za nedostatečný čas trvání. 

Potvrdili jsme platnost hypotézy č. 1, tím ţe jsme prokázali u experimentální skupiny řadu 

zdravotních benefitů. Daleko významnější je, zda dokáţí pacienti tuto změnu akceptovat 

dlouhodobě a zda se stane trvalou součástí jejich ţivota. Jedině to jim zajistí trvalou 

metabolickou kompenzaci. Poslední metaanalýzy ukazují, ţe pro nemocné s mírným 

průběhem choroby jsou vhodné rehabilitační programy v délce 2 aţ 3 měsíců, zatímco pacienti 

s těţším průběhem by se měli podílet na programech dlouhodobých. V obou případech je 

ţádoucí, aby pacienti byli ochotni přijmout zdravější ţivotní styl po zbytek ţivota. 

Základem kaţdé tréninkové jednotky je aerobní trénink na trenaţérech, nejčastěji na 

bicyklovém ergometru. Nejrozšířenějším a nejznámějším typem je aerobní trénink 

s kontinuální zátěží. Alternativní tréninkovou metodou můţe být intervalový trénink, 

zejména u starších osob, u osob s nízkou tolerancí zátěţe nebo s horší funkcí levé komory 

srdeční. My jsme pro výše uvedený pohybový program zvolili intervalovou zátěž na 

bicyklovém ergometru. Coţ je takový způsob zátěţe, kdy úseky vlastní zátěţe jsou 

následovány úseky tělesného klidu nebo zátěţí subjektivně velmi nízké intenzity.  

Prostřednictvím srovnání hodnot jednotlivých parametrů v časových řezech se podařilo 

prokázat hypotézu č. 2, která vede v krátkodobém horizontu (3 měsíce) ke zlepšení a v 

dlouhodobém horizontu (12 měsíců) k dalšímu udrţení zdravotního stavu. Předloţené úvahy je 
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moţné uzavřít konstatováním, ţe v současné době neexistuje přesná metoda, která by 

vyjadřovala délku, intenzitu a frekvenci pohybových aktivit potřebnou k získání adaptace. To 

je předmětem mnoha studií a i přes velký zájem odborníků stále ještě existuje ohledně 

vhodného dávkování PA mnoho otázek. Z pozorování vyplývá, ţe stejný podnět můţe u 

různých osob vyvolat různou odpověď.  
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ZÁVĚR 

V současnosti, kdy přibliţně 50 % populace umírá na kardiovaskulární choroby, se stává 

prevence a léčba DM2 celospolečenským zájmem. Pohybová aktivita představuje dostupnou, 

ekonomicky nenáročnou a efektivní moţnost, jak výskyt i následky tohoto onemocnění 

redukovat. 

Rozsáhlé studie z posledních 15 let ukazují na význam změny ţivotního stylu v prevenci 

diabetu 2. typu. Primárním nástrojem je úprava stravování a zvýšení fyzické aktivity, pak je 

moţné redukovat většinu metabolických rizikových faktorů. Fyzická aktivita u diabetiků 2. 

typu má účinek kauzální, dochází ke sníţení IR, hyperinzulinémie, k ovlivnění hypertenze, 

hyperlipoproteinémie a obezity. Z dosavadních studií vyplývá, ţe optimální pohybovou 

aktivitou pro pacienty je kombinace vytrvalostního a silového tréninku o mírné aţ střední 

intenzitě. Pravidelná tělesná aktivita v objemu 3–6 hodin týdně je základním preventivním i 

léčebným prostředkem u diabetu 2. typu. Délka cvičení by měla být minimálně 30 minut a 

mělo by se provádět nejlépe kaţdý den. 

Z vyhodnocení našich výsledků pro jednotlivá porovnání vyplývá, ţe se podařilo nalézt 

mnoţinu veličin, pro něţ je statisticky významný rozdíl mezi experimentální a kontrolní 

skupinou. Dlouhodobá individuálně stanovená pohybová terapie pacientů s DM2 léčených 

dietou a perorálními antidiabetiky má prokazatelný objektivní vliv na zlepšení zdravotního 

stavu hodnoceného metabolickou kompenzací a na zátěţové a antropometrické parametry u 

pacientů s DM2. Tím se podařilo prokázat hypotézu H1. 

Kromě toho se prostřednictvím srovnání hodnot jednotlivých parametrů v jednotlivých 

časových řezech podařilo prokázat hypotézu H2. 

Potvrzením platnosti hypotéz H1 i H2 byl naplněn hlavní cíl této práce. 

Námi představená pohybová terapie vede v krátkodobém horizontu ke zlepšení a v 

dlouhodobém horizontu k udrţení zdravotního stavu pacientů s DM2. 

Stále nedořešeným problémem zůstává nízká adherence pacientů k pravidelnému sportování. 

Nutností je nejen jejich opakovaná edukace a stimulace zdravotním personálem, ale také co 

největší osvěta za vyuţití médií o významu pravidelného pohybu pro zdraví jedince. 
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