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SEZNAM ZKRATEK
1,25–(OH)2 D
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1,25-dihydroxyvitamín D
11beta-hydroxysteroiddehydrogenáza
25-hydroxyvitamín D
aminokyselinové skóre (Amino Acid score)
enzym konvertující angiotenzin (Angiotensin Converting Enzyme)
β3 adrenoreceptor
alanin-aminotranferasa
aminokyselina
aspartát-aminotransferasa
adenosin trifosfát
dotazník skóre deprese podle Becka (Beck Depression Inventory)
index tělesné hmotnosti (Body Mass Index)
cyklický adenosinmonofosfát
Coronary Artery Risk Development in Young Adults
Cocaine Amphetamine Regulated Transcript
cholecystokinin
C-reaktivní protein
konjugovaná kyselina linolová
centrální nervový systém
C-peptid
beztuková hmota (Fat Free Mass)
množství tuku (Fat Mass)
hormon uvolňující kortikotropin (corticotropin releasing hormone)
kyselina dokosahexaenová (docosahexaenoic acid)
kyselina eikosapentaenová (eicosapentaenoic acid)
syntáza mastných kyselin (Fatty Acid Synthase)
volný trijódtyronin
volný tyroxin
dekarboxyláza glutamové kyseliny
růstový hormon (growth hormone)
glykemický index (Glycemic Index)
gastrický inhibiční peptid (Gastric Inhibitory Peptide)
gastrointestinální trakt
glykemická nálož (Glycemic Load)
glukagonu podobný peptid (Glucagon-like Peptide)
lipoproteiny o nízké denzitě (High Density Lipoproteins)
HEalth, RIsk factors, exercise Training And GEnetics Family Study
hormon senzitivní lipáza
inzulínový růstový faktor 1 (Insulin Growth Factor 1)
ischemická choroba srdeční
interleukin
kardiovaskulární onemocnění
mastné kyseliny s dlouhým řetězcem (Long-Chain Fatty Acid)
lipoproteiny o nízké denzitě (Low Density Lipoproteins)
melanokortinový receptor 4. typu (melanocortin-4 receptor)
mastné kyseliny se středně dlouhým řetězcem (Medium-Chain Fatty
Acid)
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MK
MSH
MUFA
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NHANES
NMB
NPY
POMC
PPAR
PTH
PL
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PUFA
PYY
REE
RMR
ROS
SHBG
RQ
TFA
TFEQ, také EI
TG
TNF-α
TSH
UCP
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VLDL
WHO
WHR

mastná kyselina
melanocyty stimulující hormon
mononenasycené mastné kyseliny (MonoUnsaturated Fatty Acids)
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neuromedin beta
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receptor aktivovaný peroxisomálními proliferátory (Peroxisome
Proliferator-Activated Receptor)
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peptid YY
klidový energetický výdej (Resting Energy Expenditure) neboli RMR
klidový metabolismus (Resting Metabolic Rate) neboli REE
Reactive Oxygen Species
globulin vázající pohlavní hormony (sexual hormone binding
globulin)
respirační kvocient
trans nenasycené mastné kyseliny (Trans Fatty Acid)
třísložkový dotazník jídelních zvyklostí (Three Factor Eating
Questionnaire či Eating Inventory)
triacylglyceroly
tumor nekrotizující faktor alfa (tumor necrosis factor alpha)
tyreotropní (tyreostimulační) hormon, thyreotropin
odpřahující protein (uncoupling protein)
velmi přísná nízkoenergetická dieta (Very Low Calorie Diet)
lipoproteiny o velmi nízké hustotě (Very Low Density Lipoproteins)
světová zdravotnická organizace (World Health Organization)
poměr pas/boky (Waist to Hip Ratio)
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ÚVOD
Obezita se stala na přelomu tisíciletí celosvětovou epidemií, která postihuje jak
rozvinuté, tak rozvojové země. Prevalence obezity v Evropě dosahuje 10–20 % u mužů
a 15–25 % u žen. Alarmující je nárůst prevalence obezity a nadváhy u dětí
a dospívajících, která v evropských zemích dosahuje 10–20 % (WHO 2000). V České
republice se přibližně 52 % dospělé populace pohybuje podle hodnot BMI (Body Mass
Index) nad hranicí normální hmotnosti, 35 % populace je přitom v pásmu nadváhy
a zhruba 17 % v pásmu obezity (Lajka et al. 2006).
Obezita představuje závažný zdravotní a sociálně ekonomický problém, neboť je spojena
s vyšší morbiditou a mortalitou. Nadměrná hmotnost je považována za šestý
nejzávažnější rizikový faktor, který celosvětově přispívá k výdajům za nemocnost
(Haslam et al. 2005). Obezita významně zvyšuje riziko vzniku diabetu 2. typu,
hypertenze, kardiovaskulárních chorob, dyslipidémie, degenerativních onemocnění
pohybového ústrojí a některých nádorů (zejména karcinomu prsu, prostaty a tlustého
střeva).

Nezanedbatelné

jsou

také

psychosociální

komplikace

–

společenská

diskriminace, nízké sebevědomí, deprese a úzkosti. U obézních jedinců se zhoršuje
kvalita života a snižuje se průměrný věk.
Obezita je charakterizována zmnožením tuku v organismu. Fyziologický podíl tuku u žen
by měl být do 30 %, u mužů je horní hranicí normy 25 %. Nadváha a obezita se posuzuje
především podle hmotnostních indexů, nejčastěji podle BMI. Na základě BMI je možné
určit míru zdravotního rizika. Nejnižší riziko zdravotních komplikací je při BMI mezi
18,5–25,0. Některé epidemiologické studie ukazují, že od hodnot BMI nad 27 již dochází
k nárůstu mortality (Kushner 1993). Platí, že čím vyšší BMI, tím více stoupá riziko
vzniku zdravotních komplikací a jejich závažnost.
Při vzniku obezity se uplatňuje celá řada faktorů, počínaje příčinami metabolickými,
které bývají často geneticky podmíněné, přes poruchy regulačních mechanizmů
na úrovni celého organismu až po vlivy psychologické a vlivy prostředí včetně
socioekonomických faktorů. Z hlediska rozvoje obezity je současný životní styl velmi
rizikový; mluvíme proto o tzv. obezigenním životním prostředí. Hlavními rysy
obezigenního prostředí je nedostatečná pohybová aktivita a nevhodná skladba stravy,
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charakteristická zejména nadměrným množstvím tuků a jednoduchých sacharidů. Za
rizikový je také považován nedostatečný příjem komplexních sacharidů s nižším
glykemickým indexem (GI) a nízká konzumace zeleniny a nízkotučných mléčných
výrobků. Z těchto důvodů je v posledních letech sledován nejen vztah mezi celkovým
příjmem energie, makronutrientů a obezitou, ale také možný vliv některých
mikronutrientů na rozvoj obezity.
Vzhledem k závažným zdravotním následkům pro jednotlivce a socioekonomické zátěži
pro společnost je důležité zaměřit se nejen na účinnou léčbu obezity, ale zejména její
prevenci. Tvorba a realizace preventivních opatření spočívá v rukou celé společnosti,
kdy hlavním cílem by mělo být změnit současné obezigenní prostředí na prostředí
leptogenní. Pro účinnou prevenci obezity je nezbytné připravit a realizovat národní
programy prevence a léčby obezity, které se budou týkat nejen zdravotnických institucí,
ale zahrnou i vládní a regionální instituce, školství a celou oblast vzdělávání,
potravinářství, dopravní infrastrukturu, reklamu, veřejné sdělovací prostředky atd.
Aby terapie obezity byla účinná, musí také redukční program splňovat některé
podmínky. Terapie obezity je vždy dlouhodobá a vyžaduje komplexní změnu životního
stylu. Nutností je spolupráce pacienta a jeho motivace k redukci hmotnosti a stanovení
reálných cílů hmotnostního úbytku. Řada pacientů je totiž schopna i výrazné hmotnostní
redukce, ale v dlouhodobém výhledu se stávají neúspěšnými a dochází u nich k
opětovnému vzestupu hmotnosti. Léčba obezity je vždy komplexní, respektuje
individuální zvláštnosti každého jedince a zahrnuje nízkoenergetickou dietu o sníženém
obsahu tuků, zvýšení pohybové aktivity a psychobehaviorální terapii. V odůvodněných
případech je indikována terapie farmaky nebo léčba chirurgická.
O tom, jak dalece bude redukce hmotnosti úspěšná, rozhoduje celá řada faktorů.
Nejvýznamnějšími jsou faktory genetické, nutriční, psychobehaviorální, hormonální a
metabolické. Tyto faktory a popř. jejich změna vlivem negativní energetické bilance
mohou ovlivňovat úspěšnost redukčního režimu. Určení těchto faktorů umožní
charakterizovat jedince z hlediska prognózy redukčního režimu a event. cíleně
ovlivňovat zjištěné prediktory. Znalost charakteristik jedince je významná především z
hlediska možnosti vytvoření odpovídajícího redukčního programu.
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V předložené disertační práci je zpracována problematika prediktorů hmotnostní
redukce, přičemž hlavní důraz je kladen na nutriční a psychobehaviorální faktory.
Zvláštní pozornost je zaměřena na vliv vápníku. Vápník a jeho úloha v rámci redukčního
programu je také hlavním tématem výzkumné části mé práce.
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PREDIKTORY HMOTNOSTNÍ REDUKCE
VĚK, ANTROPOMETRICKÉ UKAZATELE, MORBIDITA A FARMAKOTERAPIE
JAKO PREDIKTORY ÚSPĚŠNOSTI REDUKČNÍHO REŽIMU
Jedním z důležitých faktorů, které ovlivňují úspěšnost hmotnostní redukce, je věk.
Zpravidla platí, že čím vyšší věk, tím menší hmotnostní úbytky. Důvodem jsou jednak
změny fyziologické, dané stárnutím (pokles klidového energetického výdeje, úbytek
aktivní svalové hmoty), jednak přítomnost řady onemocnění, která hubnutí ztěžují.
Některé studie ale poukazují na větší úspěšnost redukčního režimu u starších jedinců,
kteří dodržují redukční program lépe než mladší osoby. Z antropometrických prediktorů
je jedním z hlavních faktorů ovlivňujících výši hmotnostního úbytku výchozí hmotnost.
Zpravidla platí, že čím vyšší iniciální hmotnost, tím je většinou i výraznější úbytek
hmotnosti (Hainer a Hlavatá 2007). Maximálního hmotnostního poklesu je obvykle
dosaženo během prvních šesti měsíců redukčního režimu. Velikost počátečního
hmotnostního úbytku je významným prediktorem ovlivňujícím úspěšnost léčby (Elfhang
a Rössner 2010). Také ve studii Handjieva-Darlenska et al. (2010) se prokázalo, že
výchozí tělesná hmotnost a velikost hmotnostního úbytku v prvním a třetím týdnu
predikují finální hmotnostní úbytek v průběhu 8týdenní léčby obezity pomocí VLCD
(Very Low Calorie Diets). Uvedené faktory mohou být použity jako časné biomarkery
následné odovědi na podávání VLCD.
Nižší pokles hmotnosti bývá také pozorován u onemocnění provázejících obezitu, jako
jsou např. diabetes 2. typu, hypertenze, dyslipidémie. Příčinou menší úspěšnosti
redukčního úsilí diabetiků může být jednak vyšší věk pacientů a přidružená
onemocnění, jednak vliv léků, které podporují vzestup hmotnosti a přítomnost genů,
které podmiňují přítomné metabolické poruchy.
Úspěšnost redukčního režimu může být negativně ovlivněna léky, které zasahují do
regulace příjmu potravy a energetického metabolismu. Mezi léky, které nepříznivě
ovlivňují redukční režim, patří např. glukokortikoidy, inzulín, antidiabetika zvyšující
sekreci inzulínu (sulfonylurea), neuroleptika z řad antidopaminergik, antihistaminika,
blokátory serotoninu a beta sympatolytika (Hainer a Bendlová 2011).
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METABOLICKÉ PREDIKTORY
Za nejdůležitější metabolické prediktory hmotnostního úbytku je považován nízký
klidový energetický výdej a vysoký respirační kvocient (RQ). Klidový energetický výdej
(REE – Resting Energy Expenditure nebo také RMR – Resting Metabolic Rate) se podílí
na celkovém energetickém výdeji z 55-70 % a představuje výdej energie nutný k
zajištění základních tělesných funkcí a homeostázy za klidových podmínek a nalačno. K
adaptačnímu

poklesu

energetického

výdeje

zpravidla

dochází

následkem

nízkoenergetické diety a to v souvislosti s útlumem aktivity sympatického nervového
systému. Při následném zvýšení energetického příjmu představuje snížený energetický
výdej rizikový faktor pro opětovný vzestup tělesné hmotnosti. Opakované cykly redukce
a následného nárůstu hmotnosti (jo-jo fenomén neboli weight cycling) vedou k poklesu
REE, který je pak sám faktorem vyvolávajícím náchylnost ke kolísání hmotnosti.
Nejlepším prediktorem hmotnostního úbytku u pacientů dodržujících přísně
kontrolovanou dietu je REE (Garrow et al. 1978). Podle Vogelse je nejlepším
prediktorem udržení hmotnostního poklesu vedle vzestupu skóre restrikce během
redukčního programu vysoká výchozí úroveň REE (Vogels et al. 2005a).
Vysoký RQ je spojen s rizikem vzestupu hmotnosti u obézních osob (Astrup et al. 1999).
Podle studie z roku 1990 je patrné, že jedinci, kteří vykazují RQ v 90. percentilu
(„spalovači sacharidů“) mají 2,5x větší riziko přibrat na váze > 5 kg než jedinci s RQ v
oblasti 10. percentilu („spalovači tuků“) (Zurlo et al. 1990). Ve studii Hainera et al.
(2000b) bylo potvrzeno, že vysoký RQ nalačno představuje metabolickou abnormalitu,
která předpovídá opětovné zvýšení váhy a kolísání hmotnosti.
HORMONÁLNÍ PREDIKTORY
V současné době je známa řada hormonů centrálního nervového systému (CNS), tukové
tkáně a gastrointestinálního traktu (GIT), které se účastní regulace energetické
rovnováhy. Ústřední postavení v regulaci příjmu potravy má hypotalamus. Signály
spojené se snížením příjmu potravy a se zvýšením energetického výdeje jsou
označovány jako katabolické (anorexigenní) a signály vedoucí ke zvýšenému příjmu
potravy se nazývají anabolické (orexigenní). Regulace sytosti a hladu je zprostředkována
řadou neurotransmiterů a hormonů, jako je např. serotonin, noradrenalin, leptin,
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neuropeptid Y (NPY), agouti-related peptid, pro-opiomelanokortin (POMC), melanocyty
stimulující hormon (MSH), cocaine amphetamine regulated transcript (CART), orexin,
ghrelin, peptid YY (PYY), glukagon-like peptid (GLP) atd. V regulaci hedonických pocitů
(vyvolávajících potěšení ve spojení s jídlem) se uplatňuje dopamin, endo kanabinoidy,
opoidy, glutamát a další (Hainer et al. 2006a). Noradrenalin a serotonin, jako
neurotransmitery v mozku, jsou zapojeny do symptomatologie související jak s obezitou,
tak s depresí. Serotonin se podílí na regulaci chuti, nálady a dalších neuroendokrinních
funkcí. Snížení serotoninu v mozku může vést k hyperfagii, depresím a odchylkám v ose
hypofýza-nadledviny. To ukazuje na společné prvky v patofyziologii obezity a deprese
(Rosmond 2004). Nedostatek noradrenalinu v mozku může vyústit v letargii, poruchy
pozornosti a abnormality v příjmu potravy.
Leptin je produktem ob genu a hlavním místem exprese jsou diferencované adipocyty
bílé tukové tkáně. Množství leptinu stoupá úměrně s celkovým množstvím tukové tkáně
(Considine 2001). Místem působení leptinu je CNS, zvláště hypothalamus. Vlivem leptinu
dochází ke snížení příjmu potravy a stimulaci energetického výdeje (Webber 2003).
Tento efekt je zprostředkován supresivním vlivem leptinu na produkci a sekreci
orexigenního NPY v neuronech nucleus arcuatus hypothalamu a aktivací anorexigenní
osy (POMC, α-MSH, melanokortinový receptor 4. typu (MC4R), hormon uvolňující
kortikotropin (CRH) (Magni et al. 2001). Vlivem leptinu dochází k vzestupu oxidace tuků
v kosterních svalech, dochází ke snížení syntézy mastných kyselin (MK) a poklesu
triacylglycerolů (TG) ve tkáních. V -buňkách pankreatu dochází přímým působením
leptinu na jeho receptory k inhibici sekrece inzulínu. V periferii leptin zárověň zvyšuje
citlivost tkání k působení inzulínu (Houseknecht et al. 1998). Absence leptinu, defekt
leptinového receptoru nebo defekt na úrovni postreceptorové signalizace vede jak u
zvířat, tak i u člověka ke vzniku obezity (Nonogaki et al. 1998).
Näslund et al. (2000) sledoval vliv leptinu, inzulínové rezistence a tyreoidálních funkcí
na hmotnostní pokles u obézních mužů v průběhu dvouleté kognitivně behaviorální
intervence životního stylu. Bazální koncentrace leptinu adjustovaná na BMI významně
korelovala s hmotnostním poklesem po dvouletém sledování. Vysoký poměr leptin/BMI
před započetím redukčního režimu jako ukazatel leptinorezistence byl spojen s
neschopností dlouhodobě udržet hmotnostní pokles. Při mnohočetné regresní analýze
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bazální hladiny leptinu a inzulínu spolu s věkem determinovaly 22 % variability
hmotnostní změny při dvouletém sledování.
Význam leptinové senzitivity, resp. leptinorezistence jako prediktoru redukce hmotnosti
potvrdila studie Verdicha et al. (2001), která demonstrovala větší hmotnostní pokles v
odpovědi na redukční režim v trvání 24 týdnů u obézních jedinců, kteří vykazovali na
začátku studie nižší hodnoty leptinu po adjustaci na tukovou hmotu. Výchozí hladina
plazmatického leptinu může být využita jako prediktor hmotnostního úbytku (Shih et al.
2006). V recentní studii Ramela et al. (2010) se vysoká bazální koncentrace leptinu
ukázala signifikantním negativním prediktorem hmotnostní redukce u mužů s nadváhou
po 8týdenní dietní intervenci. U žen stejný efekt prokázán nebyl, což ukazuje na to, že
role leptinu v regulaci hmotnosti je vázána na pohlaví. Také Reinehr et al. (2009)
povrdil, že bazální koncentrace leptinu signifikantně negativně koreluje s poklesem
tělesné hmotnosti v rámci redukčního programu u obézních dětí.
Inadekvátně velké snížení leptinémie při redukčním režimu může nepříznivě ovlivnit
jeho výsledek a může predisponovat k opětnému vzestupu hmotnosti (Geldszus et al.
1996, Filozof et al. 2000, Celi et al. 2003) a k jo-jo fenoménu (Benini et al. 2001). V
dlouhodobých redukčních režimech odráží pokles leptinémie redukci tukových zásob
(Reinehr et al. 2005). Při významném omezení energetického příjmu však leptinémie
klesá podstatně víc než by odpovídalo redukci tukových zásob (Miyawaki et al. 2002).
Leptinémie v takovém případě odráží energetický deficit a nikoliv redukci tukových
zásob. Všeobecně se uznává, že leptinémie je významnějším ukazatelem energetické
bilance než pouhým markerem tukových zásob.
Klesající leptinémie v průběhu redukčního režimu koreluje s koncentrací inzulínu a
trijódtyroninu. Podle polských autorů je spolehlivým prediktorem hmotnostní redukce
poměr celkového i volného tyroxinu (fT4) k thyreotropnímu stimulujícímu hormonu
(TSH) (Kozlowska a Rosolowska-Huszcz 2004).
Adiponectin je jedním z hormonů produkovaných adipocyty, který sehrává významnou
úlohu v regulaci citlivosti k inzulínu a má protizánětlivý a antiaterosklerotický účinek
(Stefan et al. 2002, Yokota et al. 2000, Ouchi et al. 1999). Plazmatické hladiny
adiponectinu negativně korelují s rizikem infarktu myokardu, což naznačuje, že snížení
hladiny

adiponectinu

pravděpodobně

hraje

důležitou

roli

v

patogenezi
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kardiovaskulárních onemocnění (KVO) (Nakamura et al. 2004). Snížená hladina
adiponectinu je jednou z hypotéz vzniku inzulínové rezistence (Wylie–Rosett et al. 2004,
Bray et al. 2004, Elliott et al. 2002). Ve studii Wagenknechta (2004) bylo zjištěno, že
sérová koncentrace adiponectinu je negativně asociována se skóre deprese měřeném
pomocí Beckova dotazníku.
Z dalších hormonů regulujících příjem potravy byl studován PYY. PYY je hormon
produkovaný v distální části tenkého střeva a jeho postprandiální uvolňování z L buněk
inhibuje sekreci HCl a motilitu žaludku. PYY se váže na Y2 receptory NPY neuronů v
nucleus arcuatus hypotalamu, kde navozuje tlumení příjmu potravy. PYY se vyskytuje u
lidí ve dvou formách PYY1-36 a PYY3-36. Výrazněji potlačuje příjem potravy PYY3-36,
jehož hladina negativně koreluje s BMI. Úlohu PYY v regulaci příjmu potravy potvrdily
studie, v rámci kterých byl PYY aplikován ve formě infuzí a vedl ke snížení
energetického příjmu jak u normosteniků, tak u obézních jedinců. Roth et al. (2005)
prokázal u obézních dětí, že nízká bazální koncentrace PYY je spojena s výraznějším
hmotnostním úbytkem v průběhu jednoročního redukčního režimu. Současně bylo
zjištěno, že úspěšná hmotnostní redukce byla spojena s největším vzestupem
koncentrace PYY. Při bariatrické léčbě morbidní obezity se prokázalo, že postprandiální
vzestup koncentrace PYY nesouvisí pouze s poklesem hmotnosti, ale i s typem
chirurgického výkonu (Le Roux et al. 2006).
Osoby s abdominální obezitou vykazují často neuroendokrinní abnormality ústící
v poruchy

osy

hypotalamus-hypofýza-nadledviny.

Dysfunkce

osy

hypotalamus-

hypofýza-nadledviny v důsledku často se opakujících nebo chronických stresujících
podnětů je spojena nejen s abdominální obezitou, ale i zvýšeným rizikem KVO, diabetu 2.
typu a mrtvice (Rosmond et al. 2000). Normální funkce osy hypotalamus-hypofýzanadledviny se vyznačuje vysokou variabilitou a vysokými ranními hladinami kortizolu,
postprandiální odpovědí v hladinách kortizolu po obědě i supresí hladin po podání
dexamethasonu (Rosmond et al. 2000).
Doucet et al. (2000a) prokázal, že při krátkodobém redukčním režimu s větší
energetickou restrikcí vzestup kortizolémie nalačno pozitivně koreloval s prospektivní
konzumací jídla a přáním jíst a negativně s pocitem plnosti. U jedinců, kteří na větší
energetický deficit reagují jako na stresový podnět vzestupem koncentrace kortizolu, je
v důsledku zvýšené chuti k jídlu větší riziko opětného vzestupu hmotnosti a tedy i
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neúspěšnosti dlouhodobého redukčního režimu. V méně přísných redukčních režimech
může být naopak v průběhu redukčního režimu vzestup kortizolémie nalačno korelátem
poklesu hmotnosti a ukazatelem úpravy suprimované ranní kortizolémie při
abdominální obezitě (Hainer et al. 2005b). Nicméně je nutné brát v úvahu, že změny v
hladinách kortizolu vyvolané negativní energetickou bilancí jsou do značné míry
předurčeny dědičnými faktory (Hainer et al. 2001b).
GENETICKÉ PREDIKTORY
Podle současných poznatků se v etiopatogenezi obezity podílejí geny ze 40-70 %
(Comuzzie a Allison 1998). Geny ovlivňují regulační mechanismy týkající se příjmu
potravy, pocitu hladu a sytosti, preference potravin, zpracování potravy z GIT,
vstřebávání a spalování živin, výdeje energie a ukládání nutrientů do energetických
zásob (Aldhoon et al. 2005). Jak bylo prokázáno ve studiích s identickými dvojčaty,
genetické faktory velkou měrou ovlivňují výši hmotnostní redukce v odpovědi na
redukční režim (Bouchard a Tremblay 1997, Hainer et al. 2000a, Hainer et al. 2001a).
Genetické faktory ovlivňují i schopnost dlouhodobého udržení hmotnostních úbytků
(Aldhoon et al. 2005).
Geneticky determinována je také schopnost spalovat tuky (Hainer et al. 2000a,
Heitmann et al. 1995). Vyšší příjem tuků v dietě byl spojen se vzestupem hmotnosti
pouze u žen s nadváhou, které udávaly obezitu u rodičů (Heitmann et al. 1995). To
potvrzuje i studie (Hainer et al. 2000b), která prokázala, že obézní jedinci s obézními
rodiči vykazovali signifikantně vyšší RQ nalačno oproti obézním s negativní anamnézou
obezity u rodičů. Vyšší RQ nalačno odráží nižší oxidaci tuků a je spojen s neschopností
udržet hmotnostní pokles a s náchylností k jo-jo fenoménu (Hainer et al. 2000b).
KANDIDÁTNÍ GENY OBEZITY A REDUKCE HMOTNOSTI
Kandidátní geny obezity mají jednak vliv na vzestup hmotnosti a hromadění tělesného
tuku, jednak ovlivňují výši hmotnostních úbytků a schopnost udržet hmotnostní pokles.
PPARγ (peroxisome proliferator activated receptor gamma) je intracelulární
transkripční faktor, který modulací exprese cílových genů hraje roli v adipogenezi a v
glukózové a lipidové homeostáze. Některé studie ukázaly, že polymorfismus Pro12Ala
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tohoto genu souvisí s vyšším BMI (Lindi et al. 2001), nicméně výsledky z jiných studií
nejsou zcela jednoznačné. Studie Lindiho et al. (2001) prokázala, že nositelé Ala12Ala
varianty byli úspěšnější v redukci tělesné hmotnosti než homozygoti Pro12Pro, ale jiné
studie tuto souvislost nepotvrdily (Nicklas et al. 2001, Vogels et al. 2005b). Aldhoon et
al. v pilotní studii sledoval úlohu polymorfismu Pro12Ala PPARγ genu při redukci
tělesné hmotnosti při čtyřletém sledování obézních pacientů. Nositelé Ala alely měli
tendenci k vyššímu poklesu tělesné hmotnosti než homozygoti Pro12Pro varianty. Tato
tendence u Ala nositelů je pravděpodobně podmíněna jak bazálními hodnotami
některých psychobehaviorálních ukazatelů (signifikantně nižší Beckovo skóre deprese),
tak jejich příznivými změnami v průběhu sledování (větší vzestup skóre restrikce a větší
pokles skóre hladu a disinhibice) (Aldhoon et al. 2004).
Uncoupling proteiny (UCP´s) představují skupinu transmembránových bílkovin
lokalizovaných na vnitřní mitochondriální membráně. Oddělují tvorbu ATP (adenosintrifosfát) od mitochondriální respirace, což má za výsledek zvýšenou tvorbu tepla a
zvýšení výdeje energie. Podle studie Fumerona et al. (1996) je polymorfismus A-3826G
genu UCP1 spojen s nižším hmotnostním poklesem v odpovědi na redukční režim.
Serotoninový receptor zprostředkuje tlumivý vliv serotoninu na příjem potravy v CNS.
Vazbou serotoninu na receptor dojde k navození pocitu sytosti. Polymorfismus subtypu
5-HT2C serotoninového receptoru (-759 C>T) je spojen s nižším hmotnostním úbytkem
při redukčním režimu u heterozygotů než u obou typů (CC, TT) homozygotů (Pooley et
al. 2004).
β3 adrenoreceptor (ADRβ3) reguluje lipolýzu zprostředkovanou katecholaminy
v adipocytech. Častým polymorfismem genu ADRβ3 je Trp64Arg, který vzniká náhradou
tryptofanu argininem na 64. lokusu. Výsledky studií, které zkoumaly spojitost
polymorfismu Trp64Arg ADRβ3 genu s obezitou, nejsou jednoznačné. Některé studie
ukázaly, že nositelé Trp64 varianty jsou úspěšnější v redukci tělesné hmotnosti než
homozygoti Arg64 varianty (Yoshida et al. 1995, Shiwaku et al. 2003, Sakane et al. 1997,
Shimizu et al. 2004). Jiné studie neprokázaly rozdíly v redukci tělesné hmotnosti mezi
skupinami nositelů tohoto polymorfismu (Fumeron et al 1996, Rawson et al. 2002, Kim
et al. 2003). Tchernöf et al. (2000) popsal u nositelů polymorfismu Trp64Arg menší
redukci viscerálního tuku při redukčním režimu.
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PSYCHOLOGICKÉ PREDIKTORY HMOTNOSTNÍ REDUKCE
Psychologické faktory mohou uplatnit svůj vliv přímou nebo nepřímou neurohumorální
cestou nebo prostřednictvím svého vlivu na akumulaci tuku. Příjem potravy je značně
ovlivňován jídelními zvyklostmi. Je prokázané, že obézní jedinci často mívají odlišné
vzorce jídelního chování a právě psychologické charakteristiky jsou významnými
prediktory úspěšnosti redukčního režimu.
Charakter jídelních zvyklostí je výsledkem působení genetických vlivů a vlivů prostředí.
Zejména disinhibice a hlad vykazují značný podíl dědičnosti a jsou závislé na řadě
genetických faktorů (Neale et al. 2003, Provencher et al. 2005). Např. skóre disinhibice
je ovlivňováno polymorfismy genů PPARγ (Steinle et al. 2002) a neuromedinu beta
(NMB) (Bouchard et al. 2004). Podle Vogelse et al. (2005b) je genotyp G/G
glukokortikoidního receptoru spojen s poklesem skóre disinhibice a predikuje udržení
hmotnostního

poklesu

při

redukčním

režimu.

Jedinci

s G/G

genotypem

glukokortikoidního receptoru mají 5x větší naději na udržení hmotnostního úbytku než
jedinci s genotypem C/C nebo C/G. S jídelním chováním je spojován také gen kódující
dekarboxylázu kyseliny glutamové (GAD2) (Boutin et al. 2003). Polymorfismus
v promotorové části tohoto genu -243A>G vykazuje u homozygotů (GG) signifikantně
vyšší skóre disinhibice a hladu.
Psychologické charakteristiky se hodnotí pomocí psychologických testů a dotazníků.
Standardně je používán třísložkový dotazník Stunkarda a Messicka (1985) zaměřený na
jídelní zvyklosti (Three Factor Eating Questionnaire – TFEQ neboli Eating Inventory - EI)
a Beckova sebeposuzovací škála hodnotící depresi (Beck Depression Inventory - BDI).
V Beckově škále pacient posuzuje své aktuální naladění a prožívání. Dotazník jídelních
zvyklostí hodnotí jídelní chování na základě výše skóre ve třech položkách - restrikce,
disinhibice a hlad.
Skóre disinhibice klasifikuje jídelní chování, které bývá spojeno s kolísáním hmotnosti
a pro které je typické krátkodobé dodržování diety s následným přejídáním. Spouštěčem
přejídání bývá např. stres, úzkost, deprese nebo nadměrná konzumace alkoholu.
Disinhibice je asociována nejen s vyšším BMI, ale také predikuje horší úspěšnost při
redukčním režimu, opětovné přibírání na váze po skončení redukčního programu a je
také asociována s nižší fyzickou aktivitou a horším psychickým zdravím. Vyšší skóre
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disinhibice souvisí i se zvýšeným rizikem poruch příjmu potravy (Bryant et al. 2008).
Bylo prokázáno, že redukce skóre disinhibice významně souvisí s redukcí hmotnosti
(Hainer et al. 2005a, Lejeune et al. 2003b).
Pro stravovací návyky lidí, kteří vykazují vysoké skóre disinhibice, je charakteristická
vyšší spotřeba tuků (Lawson et al. 1995, Lindroos et al. 1997, Lahteenmaki et al. 1995) a
sladkostí (Lahteenmaki et al. 1995). Naproti tomu u osob s vyšším skóre restrikce byla
nalezena nižší spotřeba energeticky bohatých potravin a větší orientace na zdravé
potraviny (De Lauzon et al. 2004).
Hood et al. prokázal, že vyšší skóre disinhibice u rodičů je spojeno s výraznější
akumulací tuku u dětí v následující 6leté periodě. Tento vztah může být dán jednak
vlivem rodičů při vytváření nevhodných výživových zvyklostí, nebo dědičnými faktory,
které navozují podobné stravovací návyky dětí (Hood et al. 2000).
Skóre restrikce („restraint“) posuzuje vědomé omezování příjmu potravy. Skóre
restrikce ovlivňuje prognózu hmotnostní redukce a následného udržení hmotnostního
poklesu. Studie poukazují na to, že restrikce bývá asociována s nižší tělesnou hmotností
a většími úspěchy v rámci redukčního režimu (Björvell et al. 1986, Delehanty et al. 2002,
Laporte et al. 1990, Westenhoefer et al. 1999, Westenhoefer et al. 2004, Drapeu et al.
2003, Belliste et al. 2005). Studie naznačují, že vysoké skóre restrikce může být
protektivním faktorem zmírňujícím pozitivní asociaci mezi disinhibicí a hmotností u žen,
zejména mezi osobami s vysokým skóre disinhibice (Savage et al. 2009, Lawson et al.
1995, Hill 2004).
Skóre hladu vypovídá o míře vnímavosti k pocitům fyziologického hladu a náchylnosti k
hladu. Skóre hladu pozitivně koreluje s disinhibicí a negativně s restrikcí, přičemž více
souvisí s ukazateli hromadění tuku u žen než u mužů. Pokles skóre hladu je provázen
poklesem tělesné hmotnosti. Poradenství zaměřené na zvládání chování typu disinhibice
a náchylnosti k hladu by mohlo být velmi přínosné v dlouhodobé léčbě obezity
(Provencher et al. 2003).
Studie Clarka et al. (1996) a Delahantyho et al. (2002) prokázaly, že skóre deprese je
negativním prognostickým ukazatelem hmotnostní redukce. Navíc se ukázalo, že
deprese se stává „spouštěčem“ jídelního chování typu disinhibice (Baucom a Aiken
1981). Mezi faktory, které predikují menší úspěšnost redukčního režimu, patří vedle

19

deprese úzkost, schizoidní rysy, nerealistické cíle redukce, černobílý styl myšlení,
pracovní nebo sociální problémy a neurotické tendence u matek obézních dívek.
Deprese může být jedním z faktorů vedoucích v rozvoji abdominální obezity. Ahlberg et
al. (2002) klasifikoval abdominální obezitu podle poměru pas/boky (Waist to Hip Ratio)
a depresi vyhodnotil pomocí tří různých dotazníků. Zjistil, že jedinci s WHR ≥ 1 vykazují
výrazně vyšší skóre deprese a to ve všech třech dotaznících v porovnání s osobami,
které mají WHR < 1. Ve studii s premenopauzálními ženami s nadváhou se prokázala
signifikantně pozitivní asociace mezi depresivní náladou a viscerální tukovou tkání ve
výši obratlových těl L4-L5 (Lee et al. 2005). Deprese může být také důsledkem obezity u
žen, které negativně vnímají diskriminaci kvůli hmotnosti. Deprese oproti tomu nebývá
přítomna u obézních mužů, protože ti zpravidla nevnímají obezitu jako psychosociální
překážku. Přítomnost deprese u adolescentů predikovala vyšší BMI v dospělosti
(Stunkard et al. 2003).
Příznaky deprese jsou považovány za nezávislý rizikový faktor pro rozvoj ischemické
choroby srdeční (ICHS) a celkové mortality (Ariyo et al. 2000). Deprese je také spojena
s hyperglykémií u diabetiků (Lustman 2000).
Vztah mezi faktory EI a hmotnostním poklesem byl potvrzen v řadě studií, které se
týkaly léčby obezity dietou (Foster et al. 1998) nebo pomocí bariatrické chirurgie
(Adami et al. 1996). V těchto studiích byla prokázána negativní korelace mezi bazální
hodnotou skóre restrikce a hmotnostním poklesem. Stejných výsledků bylo dosaženo i
v dalších studiích zaměřených na udržení hmotnostního poklesu po dietní léčbě obezity
(Westerterp-Plantenga et al. 1998, Lejeune et al. 2003a, Westenhoefer et al. 2004).
Prováděna byla i studie sledující vztah mezi jednotlivými složkami EI a nemocností.
V této studii nebyl prokázán vztah mezi skóre restrikce a nemocností, pouze u vyššího
skóre disinhibice bylo nalezeno mírně zvýšené riziko hypercholesterolémie (Hays et al.
2002).
Zajímavé závěry ale přinesla studie prováděná na kvótním vzorku české populace, která
sledovala vztah mezi psychologickými charakteristikami jídelního chování hodnocených
EI s antropometrickými, zdravotními a sociálními charakteristikami. Ukázalo se, že
restrikce a disinhibice jsou významnými prediktory BMI a obvodu pasu, spolu s
pohlavím, věkem, obezitou rodičů, počtem pokusů o redukci hmotnosti, dodržováním
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diety a úrovní vzdělání. BMI i obvod pasu negativně korelovaly s restrikcí a pozitivně
s disinhibicí. Restrikce a disinhibice byly významně spojeny s hypertenzí, KVO a
hyperlipidémií. U diabetu byla zjištěna významná asociace se skóre restrikce a skóre
hladu (Hainer et al. 2006b).
Psychobehaviorální charakteristiky byly sledovány také při farmakologické léčbě
obezity, např. fenfluraminem, fenterminem a kofeinem s efedrinem (Womble et al.
2001). Výchozí hodnoty restrikce a hladu se ukázaly jako důležité faktory predikující
úbytek hmotnosti po 6 a 12 měsících farmakoterapie obezity. Pacienti, kteří vykazovali
vysoké bazální skóre restrikce a hladu, měli nižší hmotnostní úbytky po 6 měsících
léčby. Jedinci, kteří vykazovali vyšší skóre restrikce na počátku redukčního režimu,
většinou již omezovali svůj energetický příjem a docílili tak určitého hmotnostního
poklesu před zahájením redukčního programu. Výše jejich hmotnostní redukce je
obvykle menší než u těch jedinců, kteří před zahájením redukčního režimu svůj
energetický příjem neomezovali. Naopak vzestup skóre restrikce v průběhu hmotnostní
redukce predikoval udržení hmotnostního úbytku (Westerterp-Plantnega et al. 1998,
Lejeune et al. 2003a, Westenhoefer et al. 2004).
Studie Hainera et al. (2005a) měla za cíl posoudit, zda vstupní BMI, psychobehaviorální
ukazatele, nutriční charakteristiky (příjem energie a makronutrientů) mohou
předpovědět snížení hmotnosti po 4 a 12 měsících redukčního programu a jestli změny
těchto parametrů ovlivní změny BMI. Redukční program zahrnoval nízkoenergetickou
dietu, zvýšení pohybové aktivity, kognitivně-behaviorální terapii a podávání
sibutraminu. Prediktory snížení hmotnosti na konci 12. měsíce byly vstupní BMI, skóre
deprese, skóre restrikce a celkový energetický příjem. Pokud byl posuzován vztah mezi
snížením BMI a změnami ve všech vyšetřovaných psychobehaviorálních a nutričních
ukazatelích na konci 12. měsíce, jediným signifikantním faktorem asociovaným s BMI
zůstal pokles skóre disinhibice.
U těžce obézních pacientů indikovaných pro bariatrické řešení obezity bylo nižší skóre
restrikce a vyšší skóre disinhibice a hladu asociováno s horší kvalitou života,
závažnějšími depresemi a psychosociálními dysfunkcemi (Karlsson et al. 1998).
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VLIV VÝŽIVY NA TĚLES NOU HMOTNOST A ZDRAVÍ
Celkový energetický příjem závisí na obsahu základních živin (sacharidů, bílkovin, tuků),
alkoholu a vlákniny. Jednotlivé nutrienty se liší podle energetického obsahu, vlivu na
sytost a ovlivnění postprandiální termogeneze. Postprandiální výdej energie přispívá do
celkového energetického výdeje 8-12 %. Postprandiální termogeneze je největší při
konzumaci jídla bohatého na bílkoviny, sacharidy a nejmenší při konzumaci jídla
obsahujícího velké množství tuků (MacDonald 1998). Při vyjádření v procentech
energetického obsahu jednotlivých živin tvoří termický efekt glukózy 8 %, tuků 2 %,
proteinů 20-30 % a etanolu 22 % (Schutz et al. 1998). Je tedy patrné, že nejefektivněji je
využívána energie z tuků.
Z hlediska účinku jednotlivých živin na časný stav sytosti nejsou názory zcela
jednoznačné. V řadě studií bylo zjištěno, že největší vliv na sytost mají bílkoviny. Tuky
mají při vysoké energetické hodnotě (38 kJ/g oproti 17 kJ/g u bílkovin a sacharidů)
nejnižší sytící schopnost ze všech tří makronutrientů. To znamená, že nasycení si vyžádá
konzumaci většího množství tuků než bílkovin nebo sacharidů (Alfenas a Mattes 2003).
Významnějším faktorem než zastoupení jednotlivých živin je energetická denzita
(vydatnost) a objem stravy. Potraviny s nízkou energetickou denzitou poskytují méně
energie na gram než potraviny s vysokou energetickou denzitou. Studie ukazují, že lidé
mají tendenci konzumovat poměrně konzistentní hmotnost potravin v průběhu několika
dní, proto konzumace nízkoenergetických potravin může snížit celkový příjem energie
(Bell a Rolls 2001). Jednou z hlavních strategií pro snížení energetické denzity
v potravinách je zvýšení konzumace potravin bohatých na vlákninu a vodu, jako je ovoce
a zelenina (Rolls et al. 2005).
Mechanismus, kterým energetická denzita ovlivňuje příjem potravy, je komplexní. Svou
roli sehrává naučená zkušenost, že určité množství jídla vede k určitému pocitu sytosti.
Uplatňují se i změny v množství jídla, kdy pohled na velkou porci a následné žvýkání a
polykání vedou k většímu pocitu sytosti. Energetickou denzitou mohou být také
ovlivněny gastrická distenze, vyprazdňování žaludku a rychlost, se kterou se živiny
dostávají k receptorům sytosti (Kunešová 2011).
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Vedle energetické denzity ovlivňuje pocit sytosti a příjem potravy také objem potravy.
Například potraviny, jako popcorn, které obsahují poměrně velké množství vzduchu,
mají větší sytící schopnost než podobné potraviny bez obsahu vzduchu (Rolls et al.
2000).
Optimálně sestavená redukční dieta by měla mít nízký obsah tuku (do 30 % z celkového
energetického příjmu), vyšší zastoupení sacharidů (kolem 55 %) a bílkovin (do 25 % z
celkového energetického příjmu). Zároveň by měla obsahovat vyšší množství vlákniny
(kolem 25 g). Ve výběru je doporučováno upřednostňovat komplexní sacharidy před
jednoduchými, jejichž příjem by neměl být vyšší než 10 % z celkového energetického
příjmu. Energetický obsah by měl být nižší o 2,5 MJ oproti výchozímu energetickému
příjmu. Tento energetický deficit zpravidla vede k pozvolnému a dlouhodobému úbytku
hmotnosti. Z hlediska složení tuků je důležité omezit příjem saturovaných MK pod 7 % z
celkového příjmu tuků a zajistit vyšší příjem n-3 MK. Poměr n-6/n-3 MK by měl být
přibližně 5:1 (Hainer et al. 2008).
V poslední době bylo publikováno několik studií ukazujících, že pro redukci hmotnosti je
důležitějším faktorem omezení energetického příjmu, než zastoupení jednotlivých živin
v dietě. Ve studii Sackse et al. (2009) byly u více než 800 osob s nadváhou srovnány čtyři
diety s rozdílným zastoupením živin. Po dvou letech pozorování nebyly zjištěny
signifikantní rozdíly v dosažených hmotnostních úbytcích, rozdíly nebyly ani v dalších
sledovaných parametrech (sytivost, pocity hladu, spokojenost s dietou).

NUTRIČNÍ PREDIKTORY HMOTNOSTNÍ REDUKCE
Nutriční faktory patří spolu s genetickými, hormonálními a psychobehaviorálními
faktory mezi nejdůležitější prediktory poklesu hmotnosti.
Nutričními prediktory úspěšnosti redukčního režimu jsou:


příjem tuků a jeho redukce



příjem jednoduchých sacharidů a jeho redukce



příjem bílkovin a jeho zvýšení



příjem vápníku a jeho zvýšení
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TUKY
Tuky se zpravidla definují jako přírodní sloučeniny obsahující esterově vázané MK o více
než 3 atomech uhlíku v molekule. Tuky jsou důležitou součástí stravy zejména pro svoji
vysokou energetickou hodnotu. Jsou zdrojem esenciálních MK a jejich prekurzorů.
Potraviny obsahující tuk mohou být zdrojem v tucích rozpustných vitamínů, jejichž
vstřebávání tuky také usnadňují. Tuky zvyšují jemnost chuti potravin a zlepšují
senzorickou texturu (konzistenci) potravin. Hrají stěžejní úlohu při tvorbě buněčných a
mitochondriálních membrán a jejich funkcí, jsou přítomné v nervové tkáni a mozku a
jsou součástí steroidů. Tuky ve formě TG slouží jako zásoba energie. Depozita tuku v těle
mají navíc funkci mechanické, tepelné a elektrické izolace. Hlavní součástí přijímaných
tuků v potravě člověka jsou TG. Trávením a hydrolýzou se z nich uvolňují MK, které
slouží jako zdroj energie. MK také představují nejdůležitější a nejvýznamnější
strukturální složku tuků (Svačina et al. 2010, Velíšek 1999).
Na zvýšeném energetickém příjmu se podílí především nadměrná konzumace tuků, jak
bylo potvrzeno i metaanalýzou redukčních diet (Astrup et al. 2000a). Vysoký příjem
tuků je také spojován se vznikem některých typů nádorů, zejména nádorů plic (Byers et
al. 1987, Knekt et al. 1991), kolorektálního karcinomu (Kune a Kune 1987, Potter a
McMichael 1986), prsu (Howe et al. 1990, Boyd et al. 1995) a prostaty (Boyle a Zaridze
1993). Pro vznik nádorových onemocnění je ale důležitějším faktorem než příjem tuků,
obsah tuku v organismu, resp. BMI (van Kruijsdijk et al. 2009).
Dieta s nízkým obsahem tuku (méně než 30 % celkového energetického příjmu hrazeno
tuky) je nejlepší prevencí obezity a u lidí s nadváhou vede k úbytku hmotnosti (Astrup et
al. 2000b). Ukazuje se ale, že nízkoenergetická dieta s nízkým obsahem tuků je efektivní
zejména v krátkodobých redukčních režimech. Její dlouhodobé dodržování v současném
obezigenním prostředí s dostupnými, chutnými, levnými potravinami o vysokém obsahu
tuku je však obtížné (Astrup 2007).
Oblíbenost tuků je dána především jejich senzorickými vlastnostmi, protože tuk dodává
jídlu charakteristickou plnost. Velmi rizikový, zejména u pacientů s genetickou dispozicí
k hromadění tuku, je pak výběr potravin s vysokým obsahem tuku a zároveň cukru,
přičemž právě sladkosti bývají obézními často preferovány. Konzumace těchto pokrmů
sice navozuje libé pocity dané organoleptickými vlastnostmi tuků (plnost) a cukrů
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(sladkost), ale výrazně přispívá k pozitivní energetické bilanci. Příjem tuků bývá často
podhodnocován, protože lidé nepočítají s příjmem tzv. skrytého tuku, jehož zdrojem
jsou masné a mléčné výrobky (Hainer a Bendlová).
Nestačí ale sledovat pouze celkový příjem tuků, velmi záleží na typu MK. MK se podle
přítomnosti a počtu dvojných vazeb dělí na nasycené a nenasycené (mono- a polyenové).
Studie sledující krátkodobý efekt vyššího příjmu MCFA (Medium-Chain Fatty Acid) na
úkor LCFA (Long-Chain Fatty Acid) ukázaly jak na zvířecích modelech (Babayan 1987) i
u lidí (Bach a Babayan 1982, Lasekan et al. 1992) efekt na zvýšení energetického výdeje.
Zároveň může jejich vyšší příjem zabránit poklesu energetického výdeje během
redukčního režimu (Hill et al. 1989). K redukci hmotnosti mohou pomoci i svým sytícím
efektem, který vede k nižšímu energetickému příjmu (White et al. 1999). Studie ukazují,
že vysoký příjem LCFA (více než 15 % z celkového příjmu energie) je asociován se
vzestupem hladiny celkového a LDL (Low Density Lipoproteins) cholesterolu v krvi a se
zvýšeným rizikem mortality na KVO (Grundy 1994, Rioux a Legrand 2007). Oproti tomu
vyšší příjem MUFA (MonoUnsaturated Fatty Acid) má pozitivní vliv na vzestup hladiny
HDL (High Density Lipoproteins) cholesterolu a TG v plazmě (Garg et al. 1988). Některé
studie popisují i vliv vyššího příjmu MUFA na redukci kardiovaskulárních rizik - pokles
krevního tlaku (Due et al. 2008), antiagregační účinky a ovlivnění koagulačních faktorů
(Tierney a Roche 2007) a účinky antiaterogenní a protizánětlivé (Ferrara et al. 2000).
Metabolické efekty jsou nejvýraznější u PUFA (PolyUnsaturated Fatty Acid) n-3, které se
uplatňují v prevenci a léčbě srdečně cévních onemocnění, hyperinzulinémie a diabetu 2.
typu. PUFA řady n–3 zabraňují koagulaci, působí vazodilatačně, tlumí zánět, mají
antiarytmogenní efekt a snižují sérovou hladinu TG, a to zejména hladinu postprandiální
(Růžičková et al. 2004, Hsu et al. 2000, Roche et al. 2000, Simopoulos 2000).
Zvláštní postavení mezi MK mají TFA (Trans Fatty Acid), které se svými zdravotními
riziky podobají LCFA. Vyšší konzumace TFA výrazně zvyšuje riziko ICHS, diabetu 2. typu,
některých nádorů a alergií (Lopez-Miranda et al. 2007). TFA významně zvyšují hladinu
celkového, LDL cholesterolu, lipoproteinu (a) a TG (Ros 2003, Stender a Dyerberg 2004,
Willett et al. 1993). Je potvrzeno, že vyšší příjem TFA může podporovat vznik
abdominální obezity se všemi jejími negativními vlivy na zdraví (Howard et al. 2006).
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SACHARIDY
Chemicky jde o hydroxylované aldehydy nebo ketony. Sacharidy jsou stálou složkou
všech buněk, kde plní různé funkce. Sacharidy jsou využívány především jako zdroj
energie, jsou základní stavební jednotkou mnoha buněk, chrání buňky před působením
různých vnějších vlivů a jsou i biologicky aktivními látkami (např. oligosacharidy mléka)
nebo jejich složkami (např. glykoproteiny, některé koenzymy, hormony). Podle délky
řetězce se sacharidy dělí na jednoduché sacharidy (patří sem mono- a disacharidy)
oligosacharidy, polysacharidy (Svačina et al. 2010).
Nadměrný příjem sacharidů v dietě nesehrává ve srovnání s tuky v etiopatogenezi
obezity tak významnou úlohu. Na rozdíl od tuků dochází při zvýšeném příjmu sacharidů
k adaptačnímu zvýšení jejich oxidace, která může stoupnout až na dvojnásobek. Teprve
při dlouhodobém nadměrném příjmu sacharidů je začne organismus přeměňovat
na zásobní tuk. Přeměna sacharidů na zásobní tuk není ale příliš účinná – pouze ¾
přijaté energie se uloží do tukových zásob – kdežto u tuku je účinnost inkorporace
do tukových zásob 95 % (Hainer a Bendlová 2011). Nicméně mnohé potraviny
obsahující rafinované sacharidy vedou ke zvýšení glykémie se vzestupem oxidace
sacharidů na úkor oxidace tuků. Tím může docházet k vzestupu obsahu tuku v těle
(Brand-Miller

et

al.

2002).

Zvýšený

příjem

jednoduchých

sacharidů

vede

k hyperinzulinémii, která je jedním z faktorů přispívajícím k rozvoji syndromu
inzulínové rezistence s následnou zvýšenou sekrecí VLDL (Very Low Density
Lipoproteins) z jater (Pelikánová 2003, Rybka 2006, Zammit et al. 2001). Dlouhodobě
zvýšená konzumace sacharidů vede k lipogeneze de novo na úkor syntézy glykogenu
(Minehira et al. 2004).
Typ a forma přijímaných sacharidů jsou důležitými determinanty pocitu sytosti a příjmu
energie. Většinu přijímaných sacharidů by měly tvořit komplexní sacharidy z různých
druhů zeleniny, ovoce a celozrnných cereálií. Tyto potraviny mají v porovnání s tučnými
potravinami méně energie, velmi dobře sytí a jsou významným zdrojem vitamínů,
minerálních látek a vlákniny (Astrup 2007).
Role jednoduchých sacharidů v nízkotučné dietě zůstává kontroverzní a to zejména pro
nedostatek kvalitních studií. Porovnání diet se stejným energetickým obsahem a různým
zastoupením sacharidů nevedlo během redukčního režimu k rozdílnému úbytku tělesné

26

hmotnosti. Stejně tak není jednoznačný vliv vysokosacharidové diety na lipidový
metabolismus. Prokázán byl však pozitivní vztah mezi příjmem jednoduchých sacharidů
v dietě a obvodem pasu u žen (Halkjaer et al. 2006, Hare-Bruun et al. 2006). Řada
recentních studií ukazuje, že ke vzniku obezity může přispívat vysoký příjem sacharidů
ze sladkých nápojů (Astrup 2007). Metaanalýza prokázala, že konzumace sladkých
nápojů a fast food souvisí s nárůstem obezity u dětí a adolescentů (Frieden et al. 2010).
NÍZKOSACHARIDOVÉ DIETY
Sacharidy mají svoji nezastupitelnou úlohu i v redukčních dietách. Jsou pohotovým
energetickým zdrojem a jejich adekvátní příjem zabraňuje poklesu bazálního
metabolismu. Nedostatek sacharidů v dietě mívá za následek negativní ovlivnění
zejména dlouhodobé prognózy redukčních režimů. Při přísných redukčních režimech
zabraňuje přiměřený příjem sacharidů v dietě poklesu tonusu sympatiku a tím
i krevního tlaku (prevence ortostatické hypotenze) (Mathieson et al. 1986). Na
hypotenzi se vedle útlumu sympatického nervového systému podílí také útlum osy
renin-angiotenzin-aldosteron. Přesto jsou velmi populární nízkosacharidové diety.
Nejznámější je Atkinsova dieta, při níž je příjem sacharidů snížen pod 30 g/den. Při této
dietě je možné konzumovat tučné maso, máslo a další vysokotučné mléčné výrobky,
některé druhy zeleniny (listový salát, špenát, okurky, brokolice). Zakázány jsou všechny
potraviny obsahující sacharidy – sladkosti, chléb, těstoviny, rýže, veškeré další obiloviny,
brambory a ovoce. Nízký příjem sacharidů vede k vyčerpání glykogenových zásob,
organismus se dehydratuje a v souvislosti s ketózou vzniká β-OH-butyrát, který zvyšuje
sytivost. K tomu se připojuje sytící efekt proteinů, jejichž příjem je samozřejmě také
vyšší a výsledkem je menší příjem jídla a redukce hmotnosti (Astrup et al. 2004, Brehm
et al. 2005). Na druhé straně ketoacidóza zhoršuje vylučování urátů a navozuje
hyperurikémii. V krátkodobých studiích nebyly potvrzeny obavy, že zvýšený příjem
tuku, zvláště nasycených MK, způsobí vzestup plazmatických hladin krevních lipidů,
inzulínovou rezistenci a vzestup krevního tlaku (Foster et al. 2003, Bravata et al. 2003,
Astrup

et

al.

2004).

V některých

studiích

byl

u jedinců,

kteří

dodržovali

nízkosacharidovou dietu, překvapivě zaznamenán výraznější pokles TG a vzestup HDL
cholesterolu (Astrup et al. 2004, Volek et al. 2003, Stern et al. 2004). Přesto se tato dieta
nedoporučuje pro dlouhodobé režimy a je nevhodná pro osoby s hyperlipidémií,
diabetem a dalšími metabolickými nemocemi (Brehm et al. 2005).
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GLYKEMICKÝ INDEX
Schopnost zvýšit hladinu krevního cukru po požití sacharidové potravy udává GI. GI
jednotlivých potravin se zjišťuje experimentálně a je definován poměrem plochy pod
glykemickou křivkou sledované potraviny a plochy pod glykemickou křivkou glukózy,
jejíž referenční hodnota je rovna 100 %. Potraviny s nízkým GI méně zvyšují
postprandiální hladinu glykémie a inzulinémie, navozují delší pocit sytosti a menší pocit
hladu. Analogicky potraviny o vysokém GI vedou k vyššímu vzestupu koncentrace
inzulínu s výraznější tendencí ukládat živiny do tukových zásob, což je spojeno s rizikem
nárůstu hmotnosti (Augustin et al. 2002, Goldfarb 2004, Wylie–Rosett et al. 2004).
Různé epidemiologické studie ukazují, že konzumace potravin s nižším GI je spojena se
sníženou hladinou TG, volných MK, zvýšenou hladinou HDL cholesterolu a pozitivním
ovlivněním inzulínové rezistence. Dalším pozitivem je lepší adaptace organismu
na nízkoenergetickou dietu a větší pokles hmotnosti, ač u mnoha studií nebyly výsledky
jednoznačné (Sloth et al. 2004, Pelkman 2001). V publikovaném přehledu Díaze et al.
(2006) nebyl zjištěn odlišný účinek potravin s nízkým a vysokým GI na oxidaci substrátů
ani na složení těla.
Celý koncept GI je nejednoznačný, jelikož do hry vstupuje celá řada proměnných.
Hodnota GI totiž není neměnná, velmi záleží na způsobu zpracování stravy, obsahu
vlákniny, tuku, bílkovin a přítomnosti kyselin (např. vinný ocet, citrónová šťáva, kyselé
ovoce), což jsou faktory ovlivňující rychlost vyprazdňování žaludku a tedy i rychlost
trávení a vstřebávání sacharidů.
Přesnějším ukazatelem příjmu sacharidů než GI by mohla být „nálož“ sacharidů
(Glycemic Load; GL). GL je násobkem množství sacharidů v potravině a jejich GI. Čím je
vyšší hodnota GL, tím větší se očekává postprandiální vzestup glykémie a inzulinémie.
Dlouhodobá konzumace potravin s relativně vysokým GL (adjustováno na celkový
energetický příjem) je asociována se zvýšeným rizikem vzniku diabetu 2. typu a KVO
(Liu et al. 2000).
FRUKTÓZA A JEJÍ VZTAH K OBEZITĚ
Diskutován je i vztah příjmu fruktózy a změn tělesné hmotnosti. Fruktóza, obsažená
hlavně v sirupech, používaných do nápojů, pečiva, zákusků apod., je považována
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za jednu z příčin nárůstu prevalence dětské obezity v USA (Bray et al. 2004). Fruktóza
má nízký GI (Goldfarb 2004), proto po požití fruktózy nedochází ke stimulaci sekrece
inzulínu, hladina leptinu je redukována a nedochází k supresi orexigenního hormonu
ghrelinu, jak je tomu v případě glukózy (Bray et al. 2004). Kromě toho fruktóza
podporuje v játrech lipogenezi spojenou se vzestupem plazmatických hladin TG.
Studie na zvířatech

ukazují

na vztah

mezi

příjmem

fruktózy a metabolickým

syndromem, jehož podkladem je inzulínová rezistence. Při nadměrném příjmu fruktózy
dochází k vzestupu hladin cirkulujících volných MK. Zvýšená dodávka volných MK
do jater je pak jednou z hlavních příčin poruch sacharidového metabolismu, které vyústí
v rozvoj metabolického syndromu (Wylie–Rosett et al. 2004, Bray et al. 2004, Elliott et
al. 2002).
VLÁKNINA
V prevenci a léčbě obezity se může značnou měrou uplatnit také vláknina. Vláknina je
termín používaný pro řadu látek rostlinné povahy, které jsou v případě člověka odolné
vůči trávicím enzymům. Vláknina zahrnuje mnoho látek na bázi polysacharidů, jako
např. celulózu, hemicelulózu, pektiny, beta-glukany, gumy a nepolysacharidový lignin.
Na základě rozpustnosti ve vodě se vláknina dělí na rozpustnou a nerozpustnou.
Zdrojem vlákniny v potravě je ovoce, zelenina, luštěniny, obilniny (zejména oves a
pšeničné otruby) (Burton-Freeman 2000). Zdravotní význam vlákniny je značný,
napomáhá navození pocitu sytosti, snižuje energetickou denzitu stravy a celkově vede
ke konzumaci menšího množství energie. Její vyšší příjem také zpomaluje
vyprazdňování žaludku, částečně brání přístupu trávicích enzymů k trávenině a tím
zpomaluje trávení a vstřebávání živin. Výsledkem je pozitivní ovlivnění hladin glykémie,
inzulinémie a pokles hladin LDL cholesterolu. Zdravotní význam nerozpustné vlákniny
spočívá v tom, že zvětšuje objem stolice a zlepšuje střevní peristaltiku. Uplatňuje se
proto v prevenci zácpy, žaludečních a duodenálních vředů, dráždivého tračníku,
hemorhoidů a nádorových onemocnění střev. Doporučený příjem vlákniny je průměrně
25 g/den. Studie dokazují, že strava s nízkým příjmem vlákniny je spojena se zvýšeným
rizikem rozvoje obezity (Alfieri et al. 1995, Van Itallie 1978). Na základě fyzikálněchemických vlastností vlákniny, které podporují časnou signalizaci nasycení a prodlužují
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nebo zvyšují pocit sytosti, může být vláknina důležitým faktorem ovlivňujícím
energetický příjem a tím i rozvoj obezity (Kristensen et al. 2011).
BÍLKOVINY (PROTEINY)
Bílkoviny jsou polymery aminokyselin (AMK), které vznikají v organismu během
proteosyntézy. Při proteosyntéze lidských proteinů je potřeba 20 základních AMK. AMK
se dělí na esenciální (izoleucin, leucin, lysin, methionin, fenylalanin, threonin, tryptofan,
valin), semiesenciální (arginin, histidin) a neesenciální (alanin, asparagin, aspartát,
cystein, glutamát, glutamin, glycin, hydroxyprolin, hydroxylysin, prolin, serin, tyrosin)
(Svačina et al. 2010).
Podle biologické funkce, kterou bílkoviny vykonávají, se rozlišují bílkoviny strukturní
(vyskytují se hlavně jako stavební složky buněk a tkání), katalytické (enzymy, hormony),
transportní (př. hemoglobin), pohybové (př. svalové proteiny aktin, myosin,
aktomyosin), obranné (protilátky, imunoglobuliny), zásobní (ferritin), senzorické (př.
rhodopsin), regulační (histony, hormony) a výživové (jsou zdrojem esenciálních AMK,
hlavním zdrojem dusíku v potravě) (Velíšek 1999).
Podle původu se bílkoviny dělí na živočišné a rostlinné. Na celkovém příjmu bílkovin se
bílkoviny živočišného původu podílejí asi 65 %, z rostlinných zdrojů pak největší částí
přispívají obiloviny (Svačina et al. 2010).
Při hodnocení potřeby a příjmu bílkovin nestačí počítat pouze s celkovým příjmem
bílkovin, ale je nutné brát v úvahu i složení AMK, dostupnost peptidových vazeb bílkovin
trávicím enzymům a další faktory, které se označují pojmem biologická (nutriční)
hodnota bílkovin. V určení nutriční hodnoty bílkovin se vychází ze skutečnosti, že
organismus není schopen syntetizovat esenciální AMK. Proto se v bílkovinách stanovuje
složení esenciálních AMK a výsledky se vztahují k obsahu esenciálních AMK v určité
referenční bílkovině. Jako referenční bílkovina se využívá celovaječný protein, jelikož má
z hlediska potřeb člověka optimální složení AMK. Nutriční hodnota bílkovin se stanovuje
pomocí aminokyselinového skóre (AAS; Amino Acid Score), tj. poměrného zastoupení
každé esenciální AMK ve vyšetřované bílkovině vůči jejímu zastoupení v referenčním
proteinu. AMK, která dosáhla nejnižší hodnoty AAS ze všech sledovaných esenciálních
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AMK, se označuje jako limitující AMK a udává nutriční hodnotu bílkoviny (Pánek et al.
2002).
Z výživového hlediska se proteiny dělí na biologicky kompletní, plnohodnotné, které
obsahují všechny esenciální AMK v potřebném množství a poměru (př. vaječná a mléčná
bílkovina). V případě biologicky nekompletních, neplnohodnotných bílkoviny jsou
některé esenciální AMK nedostatkové nebo jsou v nevhodném poměru (př. veškeré
rostlinné bílkoviny, bílkoviny živočišných pojivových tkání) (Millward et al. 2008).
TABULKA 1 - POTRAVINOVÉ ZDROJE BÍLKOVIN (UPRAVENO PODLE SVAČINA ET AL. 2010)

Zdroj

Zastoupení bílkovin v potravině
(váhová %)

vejce

13-14

mléko savců (kravské)

2-5 (3,5)

maso hovězí

18-20

ryby

10-21

sója

40-42

ostatní luštěniny

20-25

obiloviny

6-20

rýže

7-9

pšenice

12-15

ovoce, zelenina, (brambory)

< 1 (2)

ořechy (vlašské)

14-20

houby

27

kvasnice (Candida utilis = torula, Saccharomyces
carlsbergensis = pivovarské)

50 % sušiny

mořské řasy (Chlorella, Spirulina)

50-60 % sušiny

Bílkoviny

mají

ve srovnání

s tuky

a sacharidy

největší

sytivost

a to

nejen

v postprandiálním stavu, ale i během jídla (Hainer a Bendlová 2011, Astrup 2007). Podle
doporučení WHO by měl příjem bílkovin činit 10-15 % z celkového energetického
příjmu (WHO 2000). Nicméně absolutní množství bílkovin má mnohem větší důležitost
než procento bílkovin. Při energetickém příjmu 10 MJ/den s příjmem 60 g bílkovin/den
hradí bílkoviny doporučovaných 10 % z celkového energetického příjmu, při přísné
redukční dietě o 2,5 MJ/den s příjmem 60 g bílkovin/den se však procento zvýší na 40 %
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(Westerterp-Plantenga et al. 2006). Rozdílný obsah bílkovin v dietě od 0-50 g/den ústí
v rozdílný úbytek proteinů v rozmezí od 91-1202 g, měřeno po 28 dnech (Wechsler et al.
1984). Úbytek tuku jako procento z celkového hmotnostního úbytku se pohybuje
v rozmezí od 43 % s 0 g bílkovin/den až po 79 % s denním příjmem 50 g bílkovin. Tyto
výsledky ukazují, že vyšší příjem bílkovin mění složení těla ve prospěch svalové hmoty
(Fat Free Mass, FFM) (Westerterp-Plantenga et al. 2006). V rámci redukční diety by měly
bílkoviny hradit 20-25 % z celkového energetického příjmu (Hainer 2007). Je důležité,
aby v redukční dietě byl zachován příjem všech esenciálních AMK v doporučeném
množství a poměru.
Vysokobílkovinná dieta je ve srovnání s vysokotukovou a vysokosacharidovou dietou
spojena s menším pocitem hladu, menší chutí k jídlu a v důsledku toho i se sníženým
energetickým příjmem. Tlumivý vliv bílkovin na příjem stravy je dán jak stimulací
sekrece cholecystokininu (CCK), glukagonu a glukagonu podobnému peptidu 1 (GLP1),
tak přímým ovlivněním regulace příjmu potravy v hypotalamu některými AMK, např.
tryptofanem jako prekurzorem serotoninu (Layman et al. 2003). Efekt bílkovin na
příjem stravy je závislý na zdroji bílkovin. Vliv syrovátkového proteinu na krátkodobý
příjem stravy u lidí je výraznější než po příjmu kaseinu, sójového proteinu nebo
vaječného albuminu (Anderson et al. 2004). Nicméně konečný efekt je závislý na řadě
faktorů, jako je dávka proteinu, forma (pevná látka nebo tekutina), interval mezi
jednotlivými jídly, přítomnost nebo absence dalších mikronutrientů a v případě
syrovátky na množství glykomakropeptidu (Bohdan et al. 2007).
Výrazný je také vliv bílkovin na postprandiální termogenezi, která je po jejich požití
stimulována (Westerterp–Plantenga 2003). Proteiny indukovaný energetický výdej
může být dán syntézou proteinů a urey a stimulací jaterní glukoneogeneze. Tento efekt
je výraznější při příjmu plnohodnotných proteinů. Oxidace AMK přijímaných v
nadbytku, zejména pokud se jedná o tryptofan, může být částečně zodpovědná za sytící
schopnost proteinů (Westerterp–Plantenga et al. 2009).
Protektivní vliv vysokobílkovinné diety byl prokázán i v rámci poredukčního období,
kdy pacienti s dietou o 18 % energie hrazené z bílkovin přibrali pouze 1 kg oproti 2 kg
v kontrolní skupině, jejíž příjem bílkovin představoval 15 % celkového energetického
příjmu (Westerterp–Plantenga et al. 2004). Také redukce příjmu tuků a zvýšení příjmu
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bílkovin v potravě významně ovlivňovaly pokles BMI během čtyřměsíční léčby obezity
modifikací životního stylu a sibutraminem (Hainer et al. 2005a).
Některé studie naznačují, že nadměrná konzumace bílkovin v časném dětství může
potencovat

rozvoj obezity v dospělosti

(Pařízková a

Rolland-Cachera 1997).

Při sledování 2 skupin předčasně narozených dětí (kojených a živených umělou výživou)
od narození do deseti let byl příjem energie a zejména bílkovin v prvních měsících života
signifikantně vyšší u dětí živených umělou výživou. Přesto nebyl u těchto dětí prokázán
ani dřívější adiposity rebound a ani nebyla zjištěna signifikantní korelace postnatálního
příjmu bílkovin s výší BMI, antropometrických ukazatelů a hladin sérového leptinu v 7
a 10 letech (Hainer et al. 2004b).
Zajímavé

závěry

přinesla

studie

prováděná

na myších,

která

prokázala,

že

nízkobílkovinná dieta v prenatálním období je spojena s jídelními preferencemi
v pozdějším věku. Myši, jejichž matkám byla podávána nízkobílkovinná dieta během
březosti, preferovaly v pozdějším věku oproti kontrolní skupině stravu o vyšším obsahu
tuků (Bellinger et al. 2004).
Již od minulého století se diskutuje o vlivu vyššího příjmu bílkovin na renální funkce;
podle výsledků recentních studií od Poortmanse a Dellalieuxe (2000) nebyl prokázán
negativní efekt na renální funkce při příjmu proteinů od 1,2 do 2,0 g/kg/den.
VLIV MLÉČNÝCH BÍLKOV IN NA ZDRAVÍ
Energetická restrikce a váhový úbytek u osob s nadváhou a obezitou je asociován se
zvýšenou kostní resorpcí (Chao et al. 2000, Ricci et al. 2001) a poklesem kostní denzity
(Chao et al. 2000, Skov et al. 2002). Částečnou příčinou je nízký příjem vápníku při
energetické restrikci (Benezra et al. 2001). Studiemi (Ricci et al. 1998, Jensen et al.
2001) bylo prokázáno, že suplementace vápníkem při redukčním režimu tyto změny
zmírňuje. Účinek suplementace může být potencován použitím vápníku z mléčných
zdrojů, jelikož vápník z mléčných výrobků se ve střevě absorbuje více než v případě
vápníku z jiných suplement (Gueguen a Pointillart 2000).
Dříve se předpokládalo, že vysokobílkovinné diety mohou mít nepříznivý vliv na zdraví
kostí. U těchto diet je pozorována zvýšená kalciurie, která byla dávána do souvislosti se
zvýšeným uvolňováním z kostí (Heaney a Recker 1982, Kerstetter a Allen 1990). Později
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bylo dalšími studiemi prokázáno, že hlavní příčinou zvýšené kalciurie je zvýšená
resorpce vápníku v tenkém střevě. Při porovnání vysokobílkovinné a nízkobílkovinné
diety se ukázalo, že naopak nízkobílkovinná dieta vede ke snížené absorpci vápníku
v tenkém střevě a ke zvýšení hladiny cirkulujícího parathormonu (PTH) (Kerstetter et al.
1998, Kerstetter et al. 1997). Podle současných poznatků je nízký příjem bílkovin pro
zdraví kostí nepříznivější než vysoký příjem (Ilich a Kerstetter 2000, Kerstetter et al.
2003).
MLÉKO A MLÉČNÉ VÝROBKY
Pozitivní asociace mezi příjmem mléčných výrobků a jejich vlivem na zdravou tělesnou
hmotnost (Ranganathan et al. 2005, Rajpathak et al. 2006, Barr et al. 2000, Phillips et al.
2003) přivedla pozornost na jednotlivé složky mléka a jejich vliv na energetickou
bilanci. Mléko a mléčné výrobky obsahují řadu bioaktivních látek, které buď nezávisle na
vápníku, nebo společně s ním ovlivňují lipogenezi, lipolýzu, oxidaci lipidů a/nebo
přerozdělování energie. Mléčné výrobky a mléčné komponenty také potlačují
krátkodobý příjem stravy, zvyšují subjektivní pocit sytosti a stimulují mechanismus,
který signalizuje nasycení a sytost (Aziz a Anderson 2007). Za hlavní faktory, které
ovlivňují lipidový metabolismus a energetický výdej jsou považovány vápník (Heaney et
al. 2002, Zemel 2004a), TG s MCFA (St-Onge a Jones 2003) a konjugovaná kyselina
linolová (CLA) (Wang a Jones 2004). Ze studií na hlodavcích i na lidech vyplývá, že
mléčné výrobky mají výraznější účinek na množství tělesného tuku než samotný vápník.
Pozornost se obrací především na bioaktivní komponenty obsažené v syrovátce a na
větvené AMK z mléčných výrobků.
Téměř všechny syrovátkové proteiny vykazují bioaktivní účinky (Etzel 2004, Kitts a
Weiler 2003). Bioaktivní peptidy jsou ze syrovátkových proteinů získávány během
trávení v zažívacím traktu nebo in vitro působením proteáz mléka nebo enzymů ze
startovacích kultur nebo účinkem mikrobů (Korhonen a Pihlanto 2006). Bioaktivní
peptidy uplatňují své účinky vazbou na specifické receptory ve střevním lumen nebo
v cílových orgánech a tkáních po absorpci z krevního řečiště (Satake et al. 2002). Peptidy
odvozené ze syrovátky mají řadu fyziologických funkcí, zahrnujících modulaci krevního
tlaku, ovlivnění zánětlivých procesů, hyperglykémie a systémů regulujících příjem
potravy. Nicméně uvedené účinky nelze připisovat pouze syrovátkovým proteinům a

34

peptidům, protože ve skutečnosti se jedná o synergismus mezi syrovátkovými proteiny a
dalšími komponentami syrovátky, jako je vápník (Zemel 2003a). Efekt mléka s vápníkem
na snížení tělesné hmotnosti, množství tuku a na redukci krevního tlaku je mnohem
výraznější, než při podání samostatné vápníkové suplementace (Zemel 2003a).
Syrovátkové proteiny jsou prekurzory ACE (angiotensin-converting enzyme) inhibičních
peptidů, které mají antihypertenzní a potenciálně antiobezigenní účinek (Boss a Lip
2006). Studie ukazují, že adipocyty mají autokrinní/parakrinní systém reninangiotenzin a adipocytární lipogeneze je částečně regulována angiotenzinem II (Zemel
2003a). Angiotenzin II působí v tukových buňkách na stimulaci exprese FAS (Fatty Acid
Syntase) a tím na zvýšení syntézy MK de novo. Inhibice ACE látkami obsaženými
v syrovátce vede ke snížené přeměně angiotenzinu I na angiotenzin II, a v konečném
důsledku i ke snížené tvorbě MK de novo (Harris 2005).
Studie dokládají, že syrovátkové bílkoviny ovlivňují pocit sytosti a příjem potravy vlivem
na uvolňování hormonů sytosti. V popředí zájmu jsou především CCK, GLP-1, gastrický
inhibiční peptid (GIP), PYY a ghrelin (Luhovyy et al. 2007).
Spotřeba mléka modifikuje inzulinemickou a glykemickou odpověď na potravu o
vysokém obsahu sacharidů u diabetiků 2. typu i zdravých osob (Nilsson et al. 2004). Z
mléčných proteinů, syrovátkové vedou k vyšší koncentraci inzulínu před jídlem než
kasein (Dangin et al. 2001) a mohou obsahovat predominantní inzulínová sekretaloga,
protože plocha inzulínu pod křivkou po zátěži 25 g sacharidů s 18,2 g syrovátkových
proteinů byla o 50 % vyšší než po mléce nebo sýru (Nilsson et al. 2004). Přídavek
syrovátky do jídla obsahujícího rychle vstřebatelné sacharidy, zvýšil hladinu inzulínu (o
+ 57 %) po jídle a snížil postprandiální glykémii (o - 21 %) po dvou hodinách po podání
u diabetiků 2. typu (Frid et al. 2005). Hlavním faktorem zodpovědným za inzulínotropní
účinky syrovátkového proteinu jsou považovány větvené AMK (Nilsson et al. 2007).
Bílkoviny mléka obsahují vysoké procento (asi 26 %) rozvětvených AMK (valin, leucin,
isoleucin). Tyto AMK sehrávají významnou úlohu v syntéze bílkovin i jako energetické
substráty. Layman (2003) poukazuje na roli těchto AMK v podpoře glukoneogeneze a
syntéze dalších AMK. Větvené AMK, speciálně leucin, hrají také klíčovou roli v regulaci
syntézy svalových proteinů, což by mohlo vysvětlovat, proč při dietě o vyšším obsahu
mléčných bílkovin nedochází k tak výraznému úbytku FFM.
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DALŠÍ SLOŽKY MLÉKA
Dalšími sledovanými složkami mléka je CLA. Současné poznatky však naznačují, že je
nepravděpodobné, aby CLA vysvětlovala vztah mezi mléčnými výrobky a tělesným
tukem. Důvodem je, že izomery CLA obsažené v mléčných produktech se liší od izomerů
v suplementech, kde efekt na tělesnou hmotnost a složení těla prokázán byl (Belury et al.
2002).
Efekt na tělesnou hmotnost by mohl mít také hořčík obsažený v mléčných výrobcích,
jelikož hořčík sehrává roli v inzulínové rezistenci spojené s obezitou (Paolisso et al.
1997).
Mléčné výrobky představují jeden z hlavních zdrojů saturovaných tuků v potravě.
Saturované tuky jsou považovány za rizikový faktor pro KVO a diabetes 2. typu (Mann
2002). Na druhou stranu jsou mléčné výrobky zdrojem vápníku a dalších látek s
pozitivním vlivem na zdraví (Pfeuffer et al. 2000). Některé studie ukazují na opačný
vztah mezi příjmem mléčného tuku nebo mléčných výrobků a metabolickým
syndromem nebo jednotlivými složkami metabolického syndromu (Smedman et al.
1999, Mennen et al. 2000, Wirfält et al. 2001). Vztah mezi příjmem mléčných výrobků a
výskytem hlavních složek syndromu inzulínové rezistence hodnotil Pereira et al. (2002)
v 10leté populační prospektivní studii u více než 3000 osob. Příjem mléka a mléčných
výrobků byl negativně asociován s výskytem všech složek inzulínové rezistence ve
skupině osob s nadváhou na začátku sledování. Osoby s nadváhou, které konzumovali
nejvíce mléčných výrobků, měli o 72 % nižší incidenci syndromu inzulínové rezistence
než osoby s nejnižším příjmem mléčných výrobků. Každodenní konzumace mléčných
výrobků byla asociována s 21 % poklesem rizika vzniku metabolického syndromu. Vztah
mezi abdominálním typem obezity a příjmem mléčného tuku a vápníku byl hodnocen i
ve studii čítající 301 zdravých 63letých mužů. V uvedené studii byl nalezen inversní
vztah mezi sagitálním abdominálním rozměrem a příjmem mléčného tuku a vápníku
(Rosell et al. 2004). Také Dicker et al. (2008) prokázal signifikantní inversní korelaci
mezi denním příjmem vápníku a BMI u obou pohlaví. Nicméně signifikantní korelace
mezi vápníkem a obvodem pasu byla nalezena pouze u žen.
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ZAKYSANÉ MLÉČNÉ VÝROBKY
Značný zdravotní význam je přisuzován zejména zakysaným mléčným výrobkům. Při
fermentativním rozkladu laktózy produkují použité bakteriální kultury kyselinu
mléčnou, která snižuje pH. Během fermentace současně vznikají v závislosti na typu
mikroorganismů použitých pro fermentaci karbonylové sloučeniny, těkavé MK, AMK,
etanol, polysacharidy, některé vitamíny a antimikrobiální metabolity (bakteriociny,
reuterin, kyselina benzoová). Uvedené sloučeniny jsou v součinnosti s dalšími faktory
zodpovědné za pozitivní nutriční, senzorické i dietetické vlastnosti zakysaných
mléčných výrobků (Kadlec et al. 2007).
PROBIOTIKA
Probiotika jsou definována jako mono- nebo směsné kultury živých mikroorganismů,
které pozitivně ovlivňují mikroflóru hostitele a mají pozitivní účinky na zdraví člověka
(Gibson et al. 1995). Hlavní mechanismus působení probiotik spočívá v jejich
ochranném účinku proti patologickému mikrobiálnímu osídlení a translokaci. Tyto
mechanismy zahrnují schopnost adherovat na střevní epitel a tak kompetetivní inhibicí
blokovat adhezní místa pro potenciálně patogenní bakterie a produkci substancí
(organické kyseliny, bakteriociny, peroxid vodíku), které mohou působit inhibičně na
bakterie (Lu a Walker 2001, Walker 2000). Jiné studie naznačují, že probiotika mohou
ovlivnit také neimunitní střevní obranyschopnost zvýšením sekrece hlenu, zvýšením
motility a tvorbou metabolických produktů (arginin, glutamin, MK s krátkým řetězcem)
(Vanderhoof 2001, Fonder et al. 1999, Bengmark 1996).
Výsledky několika klinických studií ukazují, že pravidelné podávání vybraných probiotik
může snížit koncentraci cholesterolu v séru, zvláště LDL cholesterolu (Mikeš et al 1995,
Bertolami et al. 1999, Agerholm-Larsen et al. 2000). Předpokládá se, že probiotické
bakterie mohou metabolizovat cholesterol a snížit tak jeho resorpci v GIT.
V experimentech bylo prokázáno, že laktobacily, bifidobakterie a jiné mléčné bakterie
mohou asimilovat cholesterol, začlenit jej do membrány, dekonjugovat a precipitovat
žlučové kyseliny (Gilliland et al 1985, Tahri et al 1996, Pereira a Gibson 2002).
Dekonjugované žlučové kyseliny jsou méně rozpustné a proto jsou méně resorbovatelné
z lumen střeva. V důsledku toho jsou ve zvýšené míře vylučovány stolicí.
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Nicméně, ne všechny druhy a kmeny bakterií mléka a jimi fermentované mléčné
výrobky vykazují hypocholesterolemický efekt. Při klinickém testování dánského
jogurtu Gaio fermentovaného pomocí Streptococcus thermophilus a Enterococcus faecium
se ukázalo, že po 8 týdnech podávání 450 ml jogurtu se významně snížila hladina
cholesterolu v séru (o 8,4 %). Ve stejném experimentu s jogurty vyráběnými se
Streptococcus thermophilus a Lactobacillus acidophilus nebo L. rhamnosus se však
hypocholesterolemický efekt neprojevil (Agerholm-Larsen et al. 2000).
Bylo prokázáno, že dlouhodobá denní konzumace kysaných mléčných výrobků zvyšuje
hladinu HDL cholesterolu a zlepšuje poměr LDL / HDL cholesterolu (Kiessling et al.
2002).
Probiotické mikroorganismy se mohou uplatnit i v antioxidační ochraně organismu. V
experimentu s vitamínem E-deficitními potkany bylo zjištěno, že intracelulární extrakt z
Lactobacillus sp. obnoví tento nedostatek (Kaizu et al. 1993). Klasické jogurty
fermentované bakteriemi Lactobacillus delbrueckii ssp. bulgaricus a Streptococcus
thermophilus

inhibují

peroxidaci

lipidů

prostřednictvím

scavengingu

volných

kyslíkových radikálů (Ling a Yen 1999).
Antioxidační aktivita několika druhů a kmenů mléčných bakterií obsažených ve
fermentovaných mléčných výrobcích může významně ovlivnit lidské zdraví. To bylo
potvrzeno i v klinické studii s použitím kozího mléka fermentovaného startovací
kulturou Lactobacillus fermentum ME-3 (Kullisaar et al 2003, Songisepp et al 2005).
Kyselé mléko ve srovnání s nefermentovaným mlékem ukázalo významné zlepšení
celkové antioxidační aktivity, delší odolnost lipoproteinové frakce k oxidaci, snížení
úrovně oxidovaných lipoproteinů a oxidovaného LDL cholesterolu a snížení poměru
mezi oxidovaným a redukovaným glutathionem.
PREBIOTIKA
Prebiotika jsou definována jako nestravitelné složky potravy, které nepřímo pozitivně
působí na hostitele tím, že selektivně stimulují růst a aktivitu přirozené střevní
mikroflóry člověka (Gibson et al. 1995).
Řada studií z poslední doby poukazuje na vztah mezi charakterem střevní mikroflóry a
obezitou (Turnbaugh a Gordon 2009). Předpokládá se, že střevní mikroflóra může
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ovlivňovat stupeň využití energie z potravy a její ukládání do tukových zásob. Změny
střevní mikroflóry také kontrolují metabolickou endotoxemii, zánět a s ním spojená
onemocnění, jako jsou viscerální obezita a s ní související kardiometabolická rizika.
Hlavní účinek prebiotik zahrnuje zlepšení funkce střeva (např. léčba syndromu
dráždivého tračníku, zácpa), zvýšené vstřebávání minerálů, změny lipidového
metabolismu, a snižení rizika rakoviny tlustého střeva (Gibson et al. 1995). Údaje ze
studií na pokusných zvířatech a lidech ukazují, že prebiotika zvyšují biologickou
dostupnost a vstřebávání vápníku (Scholz-Ahrens et al. 2001, Ohta et al. 1995, Delzeene
et al. 1995) a mohou mít vliv na metabolismus minerálů, včetně hořčíku, železa a zinku
(Delzeene et al. 1995).
Popisováno je také snížení rizika aterosklerotických KVO spojených s dyslipidémií
(zejména hypertriacylglycerolémie) a zlepšení inzulínové rezistence (Roberfroid 2000).
V souvislosti s konzumací mléčných výrobků se objevuje názor, že zvýšená konzumace
těchto potravin může zvyšovat riziko vzniku karcinomu prsu. Předpokládanou příčinou
je v mléčných výrobcích obsažený tuk, hovězí růstový hormon, inzulínový růstový faktor
1 (IGF-1) a estrogeny. Závěry ze studií na zvířatech a z epidemiologických studií
neprokázaly roli tuku v etiologii karcinomu prsu. Naopak, mléko obsahuje kyselinu
vakcenovou, rozvětvené MK, kyselinu máselnou, syrovátkové proteiny, vitamín D a
vápník, tedy faktory, které by se potenciálně mohly uplatňovat v prevenci nádorového
onemocnění prsu. Výsledky z více než 40 případových kontrol a 12 kohortových studií
neprokázaly vztah mezi konzumací mléčných výrobků a rizikem karcinomu prsu (Parodi
2005).
Mezi laickou veřejností se lze také často setkat s názorem, že konzumace mléka a
mléčných výrobků je asociována se zvýšenou produkcí hlenu v horních a dolních cestách
dýchacích. Nicméně klinické studie neprokázaly vztah mezi konzumací mléčných
výrobků a změnou ve funkčních parametrech plic. Stejně tak nebyl prokázán vztah mezi
příjmem mléčných výrobků a astmatem (Wüthrich et al. 2005).
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VÁPNÍK A JEHO VZTAH K OBEZI TĚ
Ve vztahu k obezitě je zvažován vliv některých mikronutrientů a vitamínů, zejména
vápníku a vitamínu D.
Studie sledující vliv vápníku na obezitu u krys byly publikovány již před více než dvaceti
lety, kdy Metz et al. popsal redukci tukové hmoty u dvou kmenů hypertenzních krys při
zvýšeném příjmu vápníku (Metz et al. 1988). Další studie o vlivu vápníku na redukci
tělesné hmotnosti a tukové hmoty byly prováděny s aP2-agouti transgenními myšmi,
které exprimují v tukové tkáni tzv. agouti protein. Hmotnost těchto myší je za běžných
okolností normální, ale při vyvolané hyperinzulinémii (způsobené buď přímo inzulínem,
nebo vysokým obsahem sacharidů v dietě) tloustnou. Ve studii sledující vliv diety o
vysokém obsahu tuků, sacharidů a nízkém příjmu vápníku, tyto myši přibíraly na váze za
současného vzestupu intracelulárního vápníku. Při přechodu na dietu obohacenou
vápníkem došlo k výrazné inhibici lipogeneze, urychlení lipolýzy, zvýšení termogeneze a
úbytku hmotnosti, přestože energetický příjem zůstal stejný. Ve vztahu ke zvýšení
termogeneze se předpokládá účast UCP2, jehož exprese byla dietou zvýšená. Pokles
hmotnosti byl výraznější, pokud byl dodán vápník mléčného původu (Zemel et al. 2000).
Podobné výsledky byly zjištěny při sledování vlivu energetické restrikce. U myší ve
skupině se zvýšeným příjmem vápníku došlo ke snížení hladiny intracelulárního
vápníku, výraznějšímu poklesu tělesné hmotnosti i tukové hmoty. Při příjmu potravy ad
libitum v období po energetické restrikci, dieta s vyšším obsahem vápníku zabránila
poklesu lipolýzy a oxidace tuků v tukové tkáni a zároveň zvýšila oxidaci tuků v
kosterních svalech (Shi et al. 2001).
Zajímavé výsledky přinesla studie (Pilvi et al. 2007), která sledovala vliv vápníku,
syrovátky a kaseinu na tělesnou hmotnost u myší. Myši dostávaly po dobu 146 dní
vysokotukou dietu obsahující 1,8 % CaCO3 a 18 % energie bylo hrazeno buď kaseinem,
nebo syrovátkou. Kontrolní skupina dostávala vysokotučnou nízkovápníkovou dietu (0,4
% CaCO3 a 18 % energie hrazeno kaseinem). Hmotnost myší a jejich obsah tuku na
konci studie byla v porovnání s kontrolní skupinou statisticky významně nižší ve
skupině dostávající syrovátku, na rozdíl od skupiny, která dostávala kasein. Ve vztahu
k sérové hladině 1, 25-dihydroxyvitamínu D (1,25–(OH)2 D) a PTH byly nalezeny nižší
hladiny ve skupinách s vyšším příjmem vápníku.
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Vztah mezi vápníkem z potravy, mléčnými výrobky a obezitou byl sledován v řadě
rozsáhlých populačních studií. Epidemiologická sledování ze studie NHANES I (National
Health and Nutritional Examination Survey; McCarron 1983), NHANES III (Zemel et al.
2000), The Quebec Family Study (Jaqumain et al. 2003), The Continuing Survey of Food
Intakes by Individuals (Barton et al. 2005), the CARDIA (Coronary Artery Risk
Development in Young Adults; Pereira et al. 2002) and the HERITAGE Family Study
(HEalth, RIsk factors, exercise Training And GEnetics; Loos et al. 2003) nalezla negativní
vztah mezi vápníkem z potravy, příjmem mléčných výrobků na jedné straně a tělesným
tukem, BMI a incidencí obezity na straně druhé.
Významný negativní vztah mezi příjmem vápníku a tělesnou hmotností nalezl také
Davies et al., který vyhodnotil několik studií původně zaměřených na stav kostí. Závěry
odvozené z těchto studií ukazují, že zvýšení příjmu vápníku o 1000 mg/den je spojeno s
poklesem hmotnosti o 8 kg (Davies et al. 2000).
Heaney et al. (2002, Heaney et al. 2003) následně sumarizoval data z 9 studií a zjistil, že
zvýšení příjmu vápníku je asociováno s redukcí hmotnosti a množstvím tuku. Každé
navýšení příjmu vápníku o 300 mg bylo spojeno s redukcí hmotnosti o 3 kg u dospělých
a o 1 kg tělesného tuku u dětí. Ve studii Bushe et al. (2010) byl příjem vápníku asociován
s menším vzestupem subkutánní abdominální tukové tkáně u premenopauzálních žen
během jednoho roku.
Zemel et al. hodnotil v několika klinických studiích (2002a, 2003b, 2004b) modulační
účinek vápníku a mléčných výrobků na adipositu v průběhu redukční nebo eukalorické
diety. V průběhu 24týdenní studie (Zemel et al. 2004b) kontrolní skupina zredukovala
6,4 % tělesné hmotnosti. Skupina s vysokým příjmem vápníku zredukovala o 26 % více
než kontrolní skupina a v případě konzumace 3-4 porcí mléčných výrobků denně
(celkový příjem vápníku zde činil 1200-1300 mg) o 70 % více. Úbytek tuku měřený
pomocí duální absorpciometrie vykazoval podobný trend; vysokokalciová dieta a dieta o
vysokém příjmu mléčných výrobků zvýšila úbytek tuku oproti nízkovápníkové kontrolní
skupině o 38, resp. 64 %. Překvapující byl vliv rozdílného příjmu vápníku na distribuci
tukové hmoty. V kontrolní skupině se tuk z abdominální oblasti podílel na celkové ztrátě
tuku z 19 %, ve skupině o vysokém příjmu vápníku z 50 % a ve skupině s přidanými
mléčnými výrobky z 66 %. Tyto závěry byly potvrzeny v následující klinické studii u 34
obézních jedinců, kteří dietu o mírné energetické restrikci doplnili o 3 porce jogurtu v
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porovnání se skupinou kontrolní. Příjem makronutrientů a vlákniny byl v obou
skupinách stejný, rozdíl byl pouze v příjmu vápníku. Skupina konzumující jogurty
dosáhla příjmu vápníku 1100 mg/den, skupina kontrolní měla příjem vápníku 400-500
mg/den. V obou skupinách došlo k poklesu hmotnosti, ale skupina s jogurty zredukovala
o 61 % více tuku a o 81 % více trunkálního tuku oproti skupině kontrolní (Zemel et al.
2003b).
Další studie zjišťovala vztah mezi příjmem vápníku a oxidací tuků. Aktuální příjem
vápníku pozitivně koreloval s oxidací tuků během 24 hodin, ve spánku a při lehké
fyzické aktivitě. V tomto případě nebyl vápník z mléčných výrobků účinnější než vápník
z jiných zdrojů (Melanson et al. 2003).
Nicméně, tyto výsledky jsou v rozporu se studiemi, které prokazují, že mléčné výrobky
nebo suplementace vápníkem nemá žádný efekt (Barr 2003, Yanovski et al. 2009) nebo
může mít dokonce opačný efekt na tělesnou hmotnost (Barr et al. 2000). Výsledky z 13
randomizovaných kontrolovaných studií zahrnutých do metaanalýzy ukazují, že mléčné
výrobky nebo suplementace vápníkem nemá žádnou statisticky významnou souvislost s
poklesem tělesné hmotnosti (Trowman et al. 2005). Z výsledků zhodnocení 49
randomizovaných kontrolovaných studií u dětí a dospělých vyplývá, že současné studie
nepodporují hypotézu o vlivu mléčných výrobků nebo vápníkové suplementace
podávané samostatně nebo ve spojení s kalorickou restrikcí na ovlivnění hmotnosti
nebo úbytku tuku v krátkodobém nebo dlouhodobém režimu (Lanou a Barnard 2008).
Rozdílné výsledky studií o vlivu vápníku mohou být dány především odlišnými
charakteristikami sledovaných skupin, co se týká věku, etnika a tělesného složení a
různými způsoby ovlivnění příjmu vápníku, resp. jeho sledování. Významnou úlohu
mohou sehrávat také rozdílné doby sledování studie a použitá dávka a forma vápníku.
MECHANISMY ÚČINKU
Hlavními regulátory hladiny vápníku v séru jsou PTH a 1,25(OH)2D. Dieta s nízkým
obsahem vápníku vede ke snížení hladiny vápníku v séru a k vzestupu produkce a
uvolňování PTH do cirkulace. PTH stimuluje resorbci vápníku z kostí, reabsorbci
vápníku v ledvinách a aktivuje 1α-hydroxylázu v ledvinách. Tento enzym konvertuje 25hydroxyvitamín D (25OHD) na 1,25(OH)2D, který svým účinkem na střevo, kosti a
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ledviny zvyšuje hladinu vápníku v krvi. Spolu s PTH zvyšuje i hladinu intracelulárního
vápníku v adipocytech.
Intracelulární vápník sehrává klíčovou úlohu v regulaci lipidového metabolismu
adipocytů (Zemel 2005a). U lidí rekombinantní agouti protein stimuluje rychlý vzestup
hladiny intracelulárního vápníku. Vzestup intracelulárního vápníku v adipocytech
stimuluje expresi FAS genu a tím tedy i aktivitu FAS. Navíc, zvýšená hladina
intracelulárního vápníku inhibuje lipolýzu, což v konečném důsledku vede k hromadění
TG v adipocytech (Zemel 1998, Kim et al. 1997, Zemel et al. 1998, Jones et al. 1996, Kim
et al. 1996). Antilipolytický efekt je zprostředkován přes aktivaci adipocytární
fosfodiesterázy a redukcí hladiny cAMP (cyklický adenosin-monofosfát), která vede k
poklesu fosforylace HSL (hormon senzitivní lipáza) a tedy k inhibici lipolýzy (Xue et al.
2001). Nicméně výsledky recentních studií (Bortolotti et al. 2008, Boon et al. 2007)
vyvrací hypotézy, že vápník ve stravě může sehrávat významnou úlohu v řízení
energetické rovnováhy skrze ovlivnění metabolismu tukové tkáně.
Suplementace vápníkem vede k poklesu intracelulárního vápníku v řadě typů buněk,
včetně adipocytů. Tento efekt je zprostředkován zejména redukcí hladiny kalcitriolu,
která vede ke snížení vstupu vápníku do buňky a tím dochází k poklesu hladiny
intracelulárního vápníku. Současné poznatky naznačují, že vysokovápníková dieta může
také ovlivňovat energetický metabolismus supresivním účinkem kalcitriolu na inhibici
exprese UCP2 a to cestou nVDR (jaderný receptor pro vitamín D). UCP jsou
mitochondriální transportéry přítomné ve vnitřní membráně mitochondrií. UCP
stimulují únik protonů přes vnitřní membránu a proto hrají roli v termogenezi a
energetickém metabolismu (Rickqier 2005). UCP2 je exprimován ve všech tkáních, s
největším zastoupením v bílé tukové tkáni. UCP3 je exprimován v kosterních svalech
(Brand a Esteves 2005). UCP2, UCP3 jsou asociovány s transportem MK přes vnitřní
membránu mitochondrií a s β-oxidací, čímž je dána další role v energetickém
metabolismu. Kalcitriol suprimuje expresi UCP2 (Shi et al. 2002). Tento efekt se zdá být
zprostředkován přes adipocytární nVDR. Suprese hladiny kalcitriolu vysokovápníkovou
dietou vedla u myší k vzestupu exprese UCP2 v tukové tkáni a UCP3 v kosterním svalu
(Sun a Zemel 2004a) a zeslabila pokles tělesné teploty, který je jinak pozorován při
energetické restrikci (Zemel et al. 2000). Ovšem tento termogenní efekt navozený
vysokovápníkovou dietou může být zprostředkován i jiným mechanismem. Přímé
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ovlivnění UCP2 kalcitriolem může přispět k oxidaci tuků (Zemel a Sun 2008). Byly
prováděny i studie, porovnávající vliv diety o vysokém obsahu tuku a různém obsahu
vápníku na expresi UCP3. Výsledky ukazují, že vápník zvyšuje expresi UCP3 v kosterním
svalu a to prostřednictvím vzestupu sérových hladin leptinu a volného trijódtyroninu
(fT3) (Yu et al. 2003).
OBRÁZEK 1 - ROLE KALCITRIOLU V REGULACI ENERGETICKÉHO METABOLISMU (UPRAVENO PODLE
ZEMEL A SUN 2008)

1,25(OH)2D

v

adipocytech

tukové

tkáně

stimuluje

expresi

11beta-

hydroxysteroiddehydrogenázy (11β-HSD) a zvyšuje tak produkci glukokortikoidů. Tím
se kalcitriol podílí na regulaci lokalizace a stupně ukládání tukové tkáně (Sun a Zemel
2008). 11β-HSD vytváří aktivní kortizol z inaktivního kortizonu. V recentní studii bylo
prokázáno, že kalcitriol také přímo zvyšuje expresi 11β-HSD v adipocytech a uvolňování
kortizolu s následeným lokálním účinkem kortizolu. Suprese 1,25(OH)2D dietou o
vysokém obsahu vápníku snižuje produkci kortizolu, což může přispívat k přednostní
redukci viscerálního tuku (Morris a Zemel 2005).
Studie ukazují, že 1,25(OH)2D může také ovlivňovat obezitu inhibicí apoptózy tukových
buněk (Sun a Zemel 2004b). Účinek je zčásti zprostředkován inhibicí exprese UCP2 a
následným vzestupem mitochondriálního membránového potenciálu a částečně
prostřednictvím účinku 1,25(OH)2D na hladinu intracelulárního vápníku v cytoplasmě a
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výměnu vápníku mezi endoplasmatickým retikulem a mitochondriemi. U myší
krmených nízkovápníkovou dietou je v souvislosti se zvýšenou hladinou 1,25(OH)2D
signifikantně

narušena

apoptóza

adipocytů,

zatímco

u

myší

krmených

vysokovápníkovou dietou nebo dietou o vysokém příjmu mléčných výrobků je apoptóza
tukových buněk zvýšena (Sun a Zemel 2004b).
Kalcitriol může také regulovat energetický metabolismus prostřednictvím regulace
produkce a exprese cytokinů. Produkce ROS (Reactive Oxygen Species) je zvýšena u
obézních a je asociována s nemocemi jako hyperglykémie a hyperlipidémie (Furukawa a
Fujita 2004). Bylo prokázáno, že produkce ROS je ovlivněna mitochondiálním UCP
stavem a cytosomální vápníkovou signalizací (Sun a Zemel 2006). Nadbytek tukové
tkáně, zejména v abdominální oblasti, je asociován se systémovým oxidativním stresem
u lidí a myší. Zvýšený oxidativní stres v akumulovaném tuku se zdá být důležitým
faktorem v patogenezi metabolického syndromu. Obézní jedinci vykazují zvýšenou
produkci zánětlivých markerů. Adipocyty produkují řadu biologických molekul, jako
TNF-α (tumor necrosis factor alpha), IL6 (interleukin), IL8, ale i protizánětlivých faktorů
jako adiponectin a IL15. Dysregulace produkce těchto adipokinů sehrává úlohu v
patogenezi s obezitou asociovaným metabolickým syndromem. Recentní studie ukazují,
že 1,25(OH)2D zvyšuje oxidativní a zánětlivý stres, jelikož stimuluje produkci TNF-α, IL6,
IL8 v adipocytech. Inhibice 1,25(OH)2D při dietě o vyšším obsahu vápníku snižuje u
obézních myší oxidativní i zánětlivý stres jak v tukové tkáni, tak v systému. Tyto závěry
byly potvrzeny i v dvojitě slepé, randomizované studii na 20 jedincích s nadměrnou
hmotností (Zemel et al. 2010). Intracelulární vápník má také vztah k hypertenzi,
inzulínové rezistenci a hyperinzulinémii, proto je příjem vápníku důležitým faktorem
ovlivňujícím riziko rozvoje těchto chorob (Zemel 1998, Zemel et al. 2000, Shi et al. 2001,
Xue et al. 2001, Zemel 2002b, Zemel 2003a).
Další cesta působení vápníku spočívá ve zvýšené exkreci tuků stolicí. Tento efekt není
příliš výrazný při běžné dietě, ale mohl by sehrávat důležitou úlohu u lidí, jejichž dietní
příjem tuků je nadměrný (Jacobsen et al. 2005). V nedávné studii (Astrup et al. 2010)
byla při dietě o vysokém příjmu vápníku nalezena 2,5 krát vyšší exkrece tuků v
porovnání s dietou o nízkém příjmu vápníku. V metaanalýze intervenčních studií bylo
nalezeno, že zvýšení příjmu vápníku na 1200 mg denně vede ke zvýšené exkreci tuků o
5,2 g/den. Uvedené výsledky jsou v soulady s výsledky studie Bendsena et al. (2008),
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kdy příjem 1600 mg vápníku po dobu týdne zdvojnásobil exkreci tuků. Novější výzkumy
ukazují, že lidé mají v GIT vnímavé receptory pro vápník a jejich signalizace může být
zavzata do regulace příjmu potravy. Ukazuje se také, že nedostatečný příjem vápníku v
průběhu redukčního režimu může spouštět pocity hladu a narušit tak compliance k dietě
(Astrup et al. 2010).
Novější hypotézy o vlivu příjmu vápníku na tělesnou hmotnost poukazují na to, že
vápník v dietě může ovlivňovat chuť k jídlu a snižovat tak příjem potravy. Jednou z
předpokládaných možností je, že savci mají vyvinutou citlivost na specifické složky
potravy, které fungují jako indikátory dostupnosti stravy. Pokud je potrava hojná, tak
vápník v potravě funguje jako signál k redukci akumulace tuku v těle. Na druhou stranu,
je-li potravy málo, nízká hladina vápníku v dietě může sloužit jako indikátor vyvolávající
navození akumulace tuku, jako ochranu před nedostatkem potravy (Teegarden a
Gunther 2008).
Množství vitamínu D v organismu je klíčovým regulátorem hladiny PTH v séru na lačno
(Pfeifer et al. 2001, Souberbielle et al. 2003, Dawson- Hughes et al. 1991). Hladina
25OHD (biomarker stavu vitamínu D v organismu) negativně koreluje s BMI (Parikh et
al. 2004, Aurnabh et al. 2003) a s množstvím tělesného tuku a příjem vitamínu D
negativně koreluje s BMI (Kamycheva et al. 2002). Pokles koncentrace 25OHD může vést
k vzestupu sérové hladiny PTH na lačno (Gunther et al. 2006).
Kamychewa et al. (2004) ukázala, že sérové hladiny PTH pozitivně korelují s BMI,
relativní riziko obezity bylo nejvyšší u osob s hladinou PTH v horním kvartilu. Ovlivnění
hladiny PTH je jedním z možných mechanismů, kterým vápník v dietě nebo vápník z
mléčných výrobků může ovlivňovat hmotnost nebo množství tělesného tuku. Příjem
vápníku vede k rychlému vzestupu vápníku v séru, což způsobí pokles hladiny PTH v
séru. Tato změna s následným poklesem lipogeneze a vzestupem lipolýzy v adipocytech
by mohla vést ke snížené akumulaci tuku. Příjem vápníku také ovlivňuje oxidaci lipidů
ve svalech. Smogorzewski et al. (1988) demonstrovali supresi oxidace lipidů ve svalech
u krys s chronickým renálním selháním a u krys, kterým byl podáván PTH. Tyto
výsledky podporují předpoklad, že PTH může být přímým mediátorem regulace oxidace
lipidů.
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Hladina vitamínu D, jehož zdrojem jsou také mléčné výrobky, může být, více než vápník,
zodpovědná za změny hladiny PTH, které vedou k regulaci množství tělesného tuku.
Tukové zásoby mohou tvořit relativně nedostupné depo vitamínu D, což může vést k
redukci dostupného množství vitamínu D ke konverzi na 25OHD. Vzestup množství
tělesného tuku může tedy vést k relativnímu nedostatku vitamínu D a vzestupu hladiny
PTH (Gunther et al. 2006).
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CÍLE PRÁCE
1. Ověřit vliv vápníku na tělesnou hmotnost. (Kabrnova K. et al., Int J Obes. 2004)
2. Zjistit, zda přídavek vápníku ovlivní hmotnost a další parametry v průběhu
redukčního programu s nízkoenergetickou dietou. (Kabrnova–Hlavata K. et al.,
Physiol Res. 2008)
3. Stanovit, zda psychobehaviorální a nutriční faktory mají vztah k úspěšnosti
komplexní léčby obezity zahrnující podávání sibutraminu. (Hainer V. et al., Ann N Y
Acad Sci. 2006)
4. Posoudit roli hormonálních a psychobehaviorálních faktorů jako prediktorů
hmotnostní redukce v odpovědi na krátkodobý redukční program u obézních žen.
(Hainer V. et al., Physiol Res. 2008)
5. Stanovit psychobehaviorální a hormonální prediktory hmotnostní redukce
v odpovědi na šestiměsíční redukční program. (Kabrnová K. et al., Abstract Book of
the ICO, 2006)
6. Stanovit frekvenci NMB polymorfismů

P73T u osob s nadváhou nebo obezitou

v porovnání s osobami s normální tělesnou hmotností. Určit vliv polymorfismu P73T
na vybrané antropometrické, nutriční a psychobehaviorální parametry u osob
s nadváhou nebo obezitou. (Spalova J. et al., Physiol Res. 2008)
7. Zjistit vliv konzumace jogurtu obohaceného o PUFA řady n-3 v krátkodobém
redukčním režimu u žen s mírnou obezitou. (Hlavaty P. et al., Physiol Res. 2008)
8. Zjistit možnou souvislost mezi jednotlivými složkami EI s kardiometabolickými
rizikovými faktory a vybranými hormony před a po redukci hmotnosti v rámci
krátkodobého redukčního programu. (Aldhoon Hainerova I. et al., V recenzním
řízení v časopise Int J Obes.)
9. Popsat úlohu jednotlivých genetických, hormonálních, psychobehaviorálních a
nutričních prediktorů hmotnostní redukce. (Hainer V. et al., MAXDORF s.r.o., 2007)
10. Popsat vliv jednotlivých nutričních faktorů v rámci redukčního režimu. (Kabrnová K.
et al., Cas Lek Cesk. 2005)
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VÝSLEDKY PŘEDLOŽENÝC H PRACÍ
VZTAH MEZI PŘÍJMEM MAKRONUTRIENTŮ A VÁPN ÍKU A ZMĚNOU
HMOTNOSTI U OBÉZNÍCH PACIENTŮ
Kabrnova K., Braunerova R., Aldhoon B., Hlavaty P., Wagenknecht M., Kunesova M.,
Parizkova J., Hainer V. Association of changes in macronutrient and calcium intakes with
body weight change in obese subjects. Int J Obes. 2004. 28 (Suppl 1), s. S138.
Studie na zvířecích modelech ukazují na vztah mezi vyšším příjmem vápníku a redukcí
tělesné hmotnosti, přičemž nejvyšší účinnost vykazuje vápník z mléčných výrobků
(Zemel 2000, Shi et al. 2001). Tyto hypotézy byly potvrzeny i v některých studiích na
lidech (Zemel et al. 2003b). Cílem této studie bylo zjistit souvislost mezi změnou
hmotnosti a změnami v příjmu vápníku, fosforu a v příjmu makronutrientů v odpovědi
na redukční program.
Soubor tvořil 208 obézních pacientů (BMI: 40,0 + 7,6 kg/m2, hmotnost: 112,8 + 25,6 kg,
věk: 46,7 + 12,3 let), kteří byli sledováni na našem pracovišti v průběhu komplexního
redukčního programu v délce 3–6 měsíců. Pacienti byli poučeni, aby zapisovali
jídelníček, který byl na začátku a na konci redukčního programu vyhodnocen pomocí
počítačového programu „Nutrition“. Na podkladě toho byl stanoven příjem energie,
vápníku a makronutrientů. Na základě vypočteného celkového energetického výdeje
byla pacientům předepsána dieta o energetickém deficitu 2 MJ/den. Zároveň byla
pacientům doporučena pohybová aktivita (chůze) v délce trvání 30 minut denně.
Pacienti jednou měsíčně absolvovali konzultaci s nutričním terapeutem.
Pro zhodnocení změn sledovaných parametrů byla použita ANOVA. K odhalení vztahů
mezi změnou tělesné hmotnosti a příjmem nutrientů byla použita metoda parciální
korelace.
Komplexní redukční program vedl k významnému hmotnostnímu úbytku a ke snížení
v příjmu energie, bílkovin, tuků, sacharidů, fosforu i vápníku. Změna tělesné hmotnosti
negativně korelovala se změnami v příjmu vápníku a bílkovin a pozitivně se změnami
v příjmu tuků a fosforu. Mezi změnami v příjmu sacharidů a změnami tělesné hmotnosti
nebyla nalezena signifikantní korelace.
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VLIV VÁPNÍKU V KRÁTKODOBÉM REDUKČNÍM REŽIMU
Kabrnova–Hlavata K., Hainer V., Gojova M., Hlavaty P., Kopsky V., Nedvídkova J.,
Kunesova M., Parízkova J., Wagenknecht M, Hill M, Drbohlav J. Calcium intake and
outcome of short-term weight management. Physiol Res. 2008. 57, s. 237–245.
Vápník představuje jeden z faktorů, který může sehrávat úlohu v etiopatogenezi obezity.
Na základě pilotní studie bylo potvrzeno, že nízkoenergetická dieta bývá spjata s nižším
příjmem vápníku. Cílem naší intervenční studie, probíhající v Lázních Lipová, bylo zjistit
vztah mezi změnou příjmu vápníku a změnou vybraných parametrů v odpovědi na
krátkodobý redukční režim.
Studie se účastnilo 67 perimenopauzálních žen (BMI: 32,2  4,1 kg/m2 , věk: 49,1  12,2
let). Ze studie byly vyřazeny ženy s diabetem, thyroidální dysfunkcí a ženy užívající léky
ovlivňující vodní bilanci. Do studie byly zařazeny ženy, které měly stabilní hmotnost
v průběhu prvního týdne sledování, kdy dostávaly dietu o denním energetickém obsahu
7 MJ/den. Tento energetický obsah byl vykalkulován pomocí počítačového programu
„Nutrition“

na

základě

zaznamenaných

jídelníčků

v předcházejícím

období.

V následujících 3 týdnech byla pacientkám v lázeňské jídelně podávána strava o denním
energetickém obsahu 4,5 MJ, v níž byl podíl základních živin: bílkoviny 25,3 %, tuky
28,7 % a sacharidy 46 %, průměrný denní příjem vápníku činil 350 mg. Všem
pacientkám bylo doporučeno nekonzumovat stravu mimo lázeňskou jídelnu.
Doporučená pohybová aktivita sestávala z cvičení aerobního charakteru a z chůze a
probíhala pod dohledem fyzioterapeutů. Pacientky byly rozděleny podle věku a BMI do
tří skupin. Ženy dostávaly placebo nebo vápník (500 mg/den). Vápník byl podáván buď
ve formě kalcium karbonátu nebo jako Lactoval, který reprezentoval vápník z mléčných
výrobků.
Před započetím redukčního režimu a po jeho skončení byly vyšetřeny:


antropometrické parametry: hmotnost, BMI, obvod pasu a boků, tělesný tuk (Fat
Mass, FM), FFM, kožní řasy – nad bicepsem, nad tricepsem, subskapulární,
suprailiacká



psychobehaviorální ukazatele (EI podle Stunkarda a Messicka, skóre deprese
podle Becka)
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lipidové spektrum (celkový cholesterol, HDL cholesterol, LDL cholesterol, TG),
krevní tlak, glykémie, glykovaný hemoglobin, kyselina močová)



hormonální koncentrace nalačno (TSH, fT3, fT4, inzulín, C-peptid (CP), prolaktin,
PTH, GH, IGF-1, kortizol, globulin vázající pohlavní hormony (SHBG), ghrelin,
leptin, PYY, NPY, pankreatický polypeptid (PP), adiponectin, rezistin)



zánětlivý ukazatel: C-reaktivní protein (CRP)

Ze statistických metod byla použita ANOVA a regresní analýza.
Tělesné složení bylo analyzováno pomocí bioimpedance.
Ve všech skupinách bylo dosaženo významného poklesu hmotnosti, BMI, obvodu pasu,
boků, poměru WHR, tloušťky kožních řas, množství tuku a % tělesného tuku. Při
porovnání výsledků nebyly zjištěny rozdíly v úbytku hmotnosti v průběhu sledovaného
období. U skupin substituovaných vápníkem však docházelo k výraznějšímu šetření
FFM, což znamená, že ztráta hmotnosti připadala zejména na tukovou tkáň.
Z biochemických a hormonálních parametrů došlo k významnému poklesu hladiny
glukózy, inzulínu, leptinu a NPY a k vzestupu hladiny SHBG. Při hodnocení změn hladiny
rezistinu v jednotlivých skupinách jsme prokázali signifikantní rozdíl mezi skupinou
s placebem a oběma skupinami s vápníkovou suplementací. U jedinců, kteří dostávali
substituci vápníkem, došlo k poklesu hladiny rezistinu, na rozdíl od skupiny s placebem,
u které došlo k vzestupu.
V odpovědi na komplexní redukční program došlo k poklesu Beckova skóre deprese,
skóre hladu a disinhibice, zatímco skóre restrikce se zvýšilo. Skupiny substituované
vápníkem vykazovaly menší skóre hladu oproti skupině placebové.
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PSYCHOBEHAVIORÁLNÍ A NUTRIČNÍ FAKTORY OVLIVŇUJÍCÍ SNÍŽENÍ
HMOTNOSTI U OBÉZNÍCH ŽEN LÉČENÝCH SIBUTRAMINEM
Hainer V, Kunesova M, Bellisle F, Hill M, Braunerova R, Wagenknecht M.
Psychobehavioral and nutritional predictors of weight loss in obese women treated with
sibutramine. Int J Obes (Lond). 2005. 29, s. 208–216.
Předchozí studie prokázaly, že iniciální odpověď na léčbu farmaky je dobrým
prediktorem dlouhodobé účinnosti farmakoterapie obezity (Bray et al. 1999, Guy-Grand
et al. 1989). Za prediktory hmotnostní redukce a následného udržení hmotnosti je
považována řada antropometrických, metabolických a psychobehaviorálních parametrů.
Tato studie měla za cíl posoudit, jestli vstupní BMI, psychobehaviorální a nutriční
ukazatele mohou předpovědět snížení hmotnosti po 4 a 12 měsících redukčního
programu a jestli jejich změny ovlivní změny BMI.
Studie se účastnilo 80 žen (BMI: 36,7  4,8 kg/m2 , věk: 43,9  10,6 let). Komplexní
redukční program se skládat z nízkoenergetické diety, zvýšené pohybové aktivity,
psychobehaviorální terapie a podávání sibutraminu. V prvních 4 měsících dostávalo 38
pacientek sibutramin, zbývající ženy placebo. Poté byl sibutramin (v dávce 10 mg/den)
podáván všem pacientkám do konce 12 měsíce. Na začátku studie a na konci 4. a 12.
měsíce ženy vyplnily dotazník EI, dotazník podle Becka a zaznamenávaly jídelníček,
který byl vyhodnocen pomocí počítačového programu „Nutrition“. Každý měsíc byly
vyšetřeny antropometrické ukazatele, krevní tlak, puls a sledovány případné nežádoucí
účinky léčby. Na začátku studie a na konci 4., 8., a 12. měsíce byly provedeny odběry
krve a vyšetřeno EKG.
Pro statistickou analýzu byla použita ANOVA. Pro určení predikce změn BMI byla
využita metoda mnohočetné regrese.
Výchozí hodnoty BMI a skóre restrikce v závislosti na léčbě predikovaly změnu tělesné
hmotnosti po 4 měsících léčby. Výchozí hodnota BMI, skóre deprese, skóre restrikce a
energetického příjmu signifikantně predikovaly změnu hmotnosti po 12 měsících léčby
a vysvětlily 43,8 % odchylky ve změně BMI.
Pokles BMI po 4 měsících léčby byl signifikantně spojen s typem léčby a se zvýšením
skóre restrikce, s poklesem skóre disinhibice, stejně tak jako se zvýšeným příjmem
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proteinů a sníženým příjmem tuků. Uvedené proměnné se podílely na determinování
změny hmotnosti z 56,6 %. Při hodnocení po 12 měsících léčby zůstalo ze všech
vyšetřovaných psychobehaviorálních a nutričních parametrů jediným signifikantním
faktorem asociovaným s poklesem BMI snížení skóre disinhibice.
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HORMONÁLNÍ A PSYCHOBEHAVIORÁLNÍ PREDIKTORY HMOTNOSTNÍ
REDUKCE V ODPOVĚDI NA KRÁTKODOBÝ REDUKČNÍ PROGRAM U OBÉZNÍCH
ŽEN
Hainer V., Hlavata K., Gojova M., Kunesova M., Wagenknecht M., Kopecky V., Parizkova J.,
Hill M., Nedvídkova J. Hormonal and psychobehavioral predictors of weight loss in
response to short-term weight reduction program in obese women. Physiol Res. 2008. 57
(Suppl 1), s. 17–27.
Cílem této studie bylo ověřit, zda hmotnostní pokles při krátkodobém redukčním režimu
daném definovanou a kontrolovanou nízkoenergetickou dietou a pohybovou aktivitou
ovlivní vedle antropometrických ukazatelů vybrané hormonální a psychobehaviorální
ukazatele.
Studie se účastnilo 67 perimenopauzálních žen s nadváhou nebo obezitou (BMI 32,4 
4,5 kg/m2 , věk 48,7  12,2 let), které podstoupily komplexní čtyřtýdenní lázeňský
redukční program. Do studie byly zařazeny pouze ženy, které měly stabilní hmotnost
v průběhu prvního týdne sledování při denním energetickém příjmu 7 MJ.
V následujících 3 týdnech byla energetická hodnota diety redukována na 4,5 MJ/den.
Doporučená pohybová aktivita zahrnovala aerobní cvičení a chůzi pod dohledem
fyzioterapeutů. Před zahájením a po skončení třítýdenního redukčního režimu byla
provedena antropometrická měření a odběr krve nalačno pro stanovení biochemických
a hormonálních parametrů. Antropometrická vyšetření zahrnovala tělesnou hmotnost,
výšku, obvod pasu a boků, tloušťku 4 kožních řas a stanovení složení těla pomocí
bioimpedance.

Psychologické parametry byly sledovány pomocí dotazníku EI a

dotazníku podle Becka. Biochemická vyšetření glykémie, glykovaného hemoglobinu,
kyseliny močové, celkového cholesterolu, HDL cholesterolu, LDL cholesterolu, TG a CRP
byla provedena dle standardních laboratorních postupů. Hladiny hormonů (TSH, fT3,
fT4, inzulín, CP, prolaktin, GH, IGF-1, kortizol, SHBG, PTH, leptin, ghrelin, PYY, NPY, PP,
adiponectin a resistin) byly stanoveny pomocí radioimunoanalýzy.
Vzájemné vztahy mezi sledovanými parametry byly hodnoceny korelacemi podle
Pearsona. Závislost změn hmotnosti na sledovaných parametrech byla vyhodnocena
pomocí metod regresní analýzy.
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Redukční program vedl k poklesu všech sledovaných antropometrických parametrů,
průměrný hmotnostní úbytek v odpovědi na 3týdenní redukční režim byl 3,80 ± 1,64 kg.
Hmotnostní úbytek byl spojen se signifikantním vzestupem skóre restrikce, zatímco u
skóre hladu, disinhibice a deprese došlo k významnému poklesu.
Z hormonálních faktorů poklesla hladina inzulínu, leptinu a NPY, vzestup hladin byl
zaznamenán u hladin SHBG a PTH. U ostatních hormonů nebyly nalezeny významné
změny.
Změny v tělesné hmotnosti (vyjádřené v kg a %) a BMI negativně korelovaly s věkem a
s výchozí hladinou fT3, CP a GH a pozitivně korelovaly s výchozí hladinou IGF-I a
kortizolu. Výchozí hodnoty BMI a obvodu pasu vykazovaly signifikantní negativní
korelaci se změnou tělesné hmotnosti (kg) a BMI, zatímco výchozí tělesná hmotnost
korelovala s úbytkem tělesné hmotnosti pouze v případě, pokud byla vyjádřena
v absolutních hodnotách (kg). Změna v hodnotách obvodu pasu negativně korelovala
s výchozí koncentrací fT3 a PP, pozitivní korelace byly zjištěny mezi změnami v obvodu
pasu a výchozí hladinou kortizolu a adiponectinu. Bazální hladina PP negativně
korelovala se změnami v tělesné hmotnosti a BMI, výchozí koncentrace NPY pozitivně
korelovala pouze s procentuální změnou v tělesné hmotnosti.
Bazální koncentrace CRP negativně korelovala se změnami v BMI. Vztahy bazální
hladiny leptinu a změn antropometrických ukazatelů nebyly signifikantní, ačkoli hranice
významnosti bylo dosaženo v případě změn tělesné hmotnosti (kg), BMI a obvodu pasu.
Faktory charakterizující jídelní chování se jako prediktory hmotnostní redukce
neuplatnily. Hmotnostní pokles v krátkodobém redukčním režimu nebyl rovněž
ovlivněn stupněm deprese vyjádřeného Beckovým skóre deprese.
Bazální koncentrace GH, PYY, NPY a CRP spolu s věkem a BMI vysvětlily 49,8 %
variability hmotnostní změny v odpověď na krátkodobou negativní energetickou bilanci.
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PSYCHOBEHAVIORÁLNÍ A HORMONÁLNÍ PREDIKTORY HMOTNOSTNÍ
REDUKCE V ODPOVĚDI NA ŠESTIMĚSÍČNÍ REDUKČNÍ PROGRAM
Kabrnová K., Hainer V., Gojová M., Nedvidková J., Kopský V., Kunešová M., Pařízková J.,
Wagenknecht M., Hill M., Drbohlav J. Psychobehavioral and hormonal predictors of
weight change in response to a 6month weight management program. Abstract Book of
the International Congress on Obesity, 2006.
Ve studii sledující hormonální a psychobehaviorální prediktory hmotnostní redukce
v odpovědi na krátkodobý redukční režim jsme na souboru 67 obézních žen prokázali,
že hmotnostní úbytek při krátkodobém redukčním programu je závislý na věku,
iniciálním BMI a výchozích hodnotách GH, PYY, NPY a CRP. Cílem další studie bylo
stanovit psychobehaviorální a hormonální prediktory hmotnostní redukce v odpovědi
na 6měsíční redukční program.
V této studii jsme sledovali po dobu následujících 5 měsíců 24 žen (BMI: 32,6 + 5,1
kg/m2, věk: 49,9 + 11,5 let), které v prvním měsíci redukčního režimu, který probíhal
v Lázních Lipová, měly definovaný energetický příjem (v 1. týdnu 7,0 MJ/den, ve 2. – 4.
týdnu 4,5 MJ/den). Při dalším ambulantním sledování byla pacientkám individuálně
doporučena redukční dieta vykazující denní energetický deficit 2,5 MJ oproti
kalkulovanému energetickému výdeji nebo oproti energetickému příjmu před začátkem
redukčnímu

režimu.

Dodržování

předepsaného

jídelníčku

bylo

kontrolováno

vyhodnocením týdenních jídelníčků pomocí počítačového programu „Nutrition“. Na
začátku a na konci studie ženy vyplnily dotazník EI a dotazník podle Becka.
Antropometrická vyšetření zahrnovala změření tělesné hmotnosti, výšky, obvodu pasu a
boků a tloušťky 4 kožních řas. Z biochemických parametrů jsme sledovali glykémii,
glykovaný hemoglobin, kyselinu močovou, celkový cholesterol, HDL cholesterol, LDL
cholesterol, TG a CRP. Z hormonů jsme stanovovali TSH, fT3, fT4, inzulín, CP, prolaktin,
GH, IGF-1, kortizol, SHBG, PTH, leptin, ghrelin, PYY, NPY, PP, adiponectin a resistin.
Ze statistických metod byla použita ANOVA a regresní analýza.
Na rozdíl od krátkodobého redukčního režimu se z iniciálních parametrů neuplatnily
jako prediktory úspěšnosti šestiměsíčního redukčního režimu hormonální koncentrace.
Změnu hmotnosti po 6 měsících redukčního režimu predikovalo iniciální BMI spolu
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s bazálními hodnotami skóre restrikce a skóre disinhibice. Tyto parametry vysvětlily
60,8 % variability hmotnostní změny. Korelátem hmotnostních změn v průběhu
šestiměsíčního sledování obézních pacientek byly změny v koncentraci leptinu a HDLcholesterolu, které vysvětlily 42,2 % rozdílnosti v hmotnostní změně.
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NEUROMEDIN BETA – P73T POLYMORFISMUS U OSOB S NADVÁHOU NEBO
OBEZITOU
Spalova J., Zamrazilova H., Vcelak J., Vankova M., Lukasova P., Hill M., Hlavata K.,
Sramkova P., Fried M., Aldhoon B., Kunesova M., Bendlova B., Hainer V. Neromedin beta:
P73T polymorphism in overweight and obese subjects. Physiol Res. 2008. 57 (Suppl 1), s.
39–48.
NMB patří do rodiny peptidů podobných bombesinu. Tyto peptidy jsou uvolňovány
v trávicím traktu v odpovědi na trávení potravy. Tvoří neuroendokrinní spojení mezi
trávicím traktem a mozkem a vedou k inhibici dalšího příjmu potravy. Bouchard et al.
(2004) nalezl signifikantní asociaci mezi missense polymorfismem P73T v exonu 2 NMB
a úrovní disinhibice a vnímavostí k hladu, zvýšenou tělesnou hmotností, BMI, obvodem
pasu a množstvím tukové tkáně.
Hlavním cílem této studie bylo stanovit frekvenci

NMB polymorfismů

P73T

u osob s nadváhou nebo obezitou v porovnání s osobami s normální tělesnou hmotností.
Druhým cílem studie bylo určení vlivu polymorfismu P73T na vybrané antropometrické,
nutriční a psychobehaviorální parametry u osob s nadváhou nebo obezitou a to při jejich
první návštěvě v Centru pro diagnostiku a léčbu obezity a následně po 2,5 letech bez
ohledu na míru compliance s redukčním programem.
Studie se účastnilo 37 mužů a 255 žen s nadváhou nebo obezitou (37 mužů: věk
50,6 ± 11,7 let, BMI 41,1 ± 7,8 kg/m 2, 255 žen: věk 49,0 ± 11,9 roků, BMI 37,9 ± 6,8
kg/m2), kteří byli sledováni v Centru pro diagnostiku a léčbu obezity a v Centru pro
léčbu obezity ISCARE IVF v Praze. Frekvence polymorfismu P73T byla srovnávána
s osobami (51 mužů: věk 28,2 ± 7,1 roků, BMI 22,3 ± 2,0 kg/m 2, 104 žen: věk 29,1 ± 9,1
roků, BMI 21,5 ± 1,9 kg/m 2) s normální tělesnou hmotností bez výskytu morbidní
obezity nebo diabetu 2. typu v rodinné anamnéze. Komplexní program redukce
hmotnosti zahrnoval nízkoenergetickou dietu o doporučeném energetickém deficitu 2,5
MJ/den, fyzickou aktivitu (v trvání alespoň 30 minut aerobního cvičení denně jako je
chůze, jízda na kole atd.) a psychobehaviorální terapii. Všichni pacienti byli vyšetřeni na
první návštěvě v centrech a po 2,5 letech.
Na začátku a na konci sledovaného období bylo u všech pacientů pomocí bioimpedance
změřeno složení těla a provedena antropometrie. Na základě týdenního záznamu příjmu
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potravy byl pomocí počítačového programu „Nutrition“ stanoven průměrný denní
příjem energie a makronutrientů. K posouzení psychobehaviorálních charakteristik a
určení skóre deprese byl použit dotazník EI a Beckův dotazník hodnotící depresi.
Genomická DNA byla izolována z leukocytů periferní krve a následně amplifikována
pomocí polymerázové řetězové reakce. K nalezení variant P73T polymorfismu (PP, PT,
TT) byla užita sekvenční metoda.
Genotypické frekvence byly testovány pomocí χ2 testu. Diference mezi skupinami byla
vyhodnocena pomocí robustního Mannova-Whitneyova testu, zatímco rozdíl mezi
začátkem léčby a kontrolní návštěvou po 2,5 letech sledování byl stanoven pomocí
Wilcoxonova párového robustního testu.
Nezaznamenali jsme žádné signifikantní rozdíly ve frekvenci jednotlivých genotypů (PP,
PT, TT) mezi skupinou osob s nadváhou a skupinou zdravých normosteniků. U mužů,
kteří neměli přítomnou T alelu, byl pozorován vyšší energetický příjem a vyšší příjem
bílkovin a tuků a vyšší skóre hladu na začátku studie ve srovnání s muži, u kterých byla
T alela přítomna. U těchto mužů byl zároveň zaznamenán signifikantní pokles obvodu
pasu, energetického příjmu, příjmu sacharidů a skóre restrikce a deprese na konci
studie. Změny v energetickém příjmu a příjmu sacharidů během sledování se
signifikantně lišily mezi nosiči a nenosiči T alely. U nosičů T alely byl zvýšený
energetický příjem a příjem sacharidů. Pokles tělesné hmotnosti a BMI byl ve skupině
žen významný pouze u nositelek T alel a pokles skóre hladu dosáhl statistické
významnosti jen u žen s nepřítomnou T alelou.
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ZMĚNY VE SLOŽENÍ MASTNÝCH KYSELIN SÉROVÝCH LIPIDŮ U OBÉZNÍCH
ŽEN PO KRÁTKODOBÉM REDUKČNÍM PROGRAMU S PŘÍDAVKEM PUFA
ŘADY N-3
Hlavaty P., Kunesova M., Gojova M., Tvrzicka E., Vecka M., Roubal P., Hill M., Hlavata K.,
Kalouskova P., Hainer V., Zák A., Drbohlav J. Change in fatty acid composition of serum
lipids in obese females after short-term weight-reducing regimen with the addition of n3 long chain polyunsaturated fatty acids in comparison to controls. Physiol Res. 2008. 57
(Suppl 1), s. 57–65.
U krátkodobého redukčního režimu dochází k nepříznivým změnám ve složení lipidů
v séru i v tukové tkáni (Phinney et al. 1990, 1991, Kunešová et al. 2002). Přidání PUFA
řady n-3 k nízkoenergetické redukční dietě může těmto změnám zabránit. Cílem této
studie bylo zjistit vliv konzumace jogurtu obohaceného o PUFA řady n-3 v krátkodobém
redukčním režimu u žen s mírnou obezitou.
Ve studii bylo sledováno 40 obézních žen (věk 55,2 ± 13,2 let, BMI 33,1 ± 2,8 kg/m2).
Redukční režim trval 21 dní a předcházelo mu 3denní období stabilizace hmotnosti.
Redukční program se skládal z přesně definované nízkoenergetické diety (5,5 MJ/den,
22,7 % bílkovin, 28,7 % tuků a 48,6 % sacharidů), každodenní mírné pohybové aktivity
probíhající pod dohledem fyzioterapeuta a kognitivně behaviorální terapie. Sledované
ženy byly náhodně rozděleny do 2 skupin. První skupina dostávala jogurty obohacené
PUFA řady n-3 (790 mg/den, z toho kyselina eikosapentaenová (EPA) a kyselina
dokosahexaenová (DHA) tvořily 620 mg), druhá konzumovala jogurty bez suplementace.
Antropometrické vyšetření zahrnovalo stanovení tělesné výšky a hmotnosti, změření
obvodu pasu a boků a tloušťky 4 kožních řas. Tělesné složení bylo stanoveno pomocí
bioimpedance. Z laboratorních parametrů byl sledován celkový cholesterol, HDL
cholesterol, LDL cholesterol, TG, glykémie, inzulín, CP a CRP. Psychologické
charakteristiky byly hodnoceny pomocí třísložkového dotazníku jídelních zvyklostí, pro
stanovení skóre deprese byl použit dotazník podle Becka. Všechna vyšetření byla
provedena před zahájením redukčního režimu a následně po 21 dnech. Výsledky byly
zhodnoceny pomocí Mann-Whitneyho robustního testu, Wilcoxonova testu a pro
vzájemné porovnání skupin byla použita ANOVA.
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Ve skupině se suplementací jsme zaznamenali zvýšení hladiny HDL cholesterolu,
zatímco v kontrolní skupině došlo k poklesu. K poklesu hladiny LDL cholesterolu došlo v
obou skupinách, vyšší pokles byl u skupiny kontrolní. Hladiny TG byly signifikantně
vyšší na začátku studie u kontrolní skupiny a také pokles hladiny TG na konci sledování
byl u této skupiny výraznější. Rozdíly v parametrech glukózového metabolismu jsme
nenalezli.

Změny

v psychobehaviorálních parametrech

také

nebyly

statisticky

významné.
Ve všech sledovaných frakcích lipidů (fosfolipidy – PL, TG a estery cholesterolu – CE)
došlo u skupiny se suplementací k vzestupu zastoupení PUFA řady n-3. Tento vzestup
byl doprovázen i signifikantním poklesem podílu PUFA řady n-6 v sérových PL ve
srovnání s kontrolní skupinou. Naopak jsme u kontrolní skupiny zaznamenali významné
zvýšení zastoupení kyseliny arachidonové

a palmitové v sérových PL. K poklesu

množství kyseliny stearové v PL séra došlo v obou skupinách, pokles byl signifikantně
vyšší u kontrolní skupiny. Změny v zastoupení FA byly nejvýraznější v PL séra, změny
složení v TG a v CE nebyly tak výrazné.
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VZTAH JEDNOTLIVÝCH SLOŽEK EATING INVENTORY
S KARDIOMETABOLICKÝMI RIZIKOVÝMI FAKTORY V SOUVISLOSTI SE
ZMĚNOU ŽIVOTNÍHO STYLU
Aldhoon Hainerova I., Zamrazilova H., Hlavata K., Gojova M., Kunesova M., Hill M.,
Nedvidkova J., Belliste F., Hainer V. Lifestyle intervention discloses an association of the
Eating Inventory-51 factors with cardiometabolic health risks. V recenzním řízení v
časopise Int J Obes.
Je

známé,

že

obezita,

především

centrálního

typu,

je

často

doprovázena

kardiometabolickými riziky (Reaven 2011). Bylo prokázáno, že pokles tělesné hmotnosti
vede k příznivým změnám v psychobehaviorálních charakteristikách (Björvell et al.
1994, Karlsson et al. 1994, Pekkarinen et al. 1996, Foster et al. 1998, WesterterpPlantenga et al. 1998, Hainer et al. 2005b, Hainer et al. 2008).

Faktory EI byly

identifikovány jako významné prediktory onemocnění, které charakterizují metabolický
syndrom (Hainer et al. 2010). Cílem studie bylo zjistit možnou souvislost mezi
jednotlivými složkami EI s kardiometabolickými rizikovými faktory a vybranými
hormony před a po redukci hmotnosti.
Studie se účastnilo 67 žen (BMI: 32,2  4,1 kg/m2 , věk: 49,1  12,2 let), které
podstoupily 4 týdenní komplexní redukční program v Lázních Lipová. První týden ženy
dostávaly dietu o energetickém obsahu 7 MJ/den. V dalších 3 týdnech byla pacientkám
indikována dieta o denním energetickém obsahu 4,5 MJ, v níž byl podíl základních živin:
bílkoviny 25,3 %, tuky 28,7 % a sacharidy 46 %. Součástí léčby obezity byla pravidelná
pohybová aktivita aerobního charakteru a psychobehaviorální terapie. Na začátku a na
konci sledovaného období byly pomocí EI a dotazníku dle Becka stanoveny
psychobehaviorální parametry, laboratorní ukazatele (glykémie nalačno, celkový
cholesterol, HDL cholesterol, LDL cholesterol, TG a CRP). Z hormonálních parametrů
byla sledována koncentrace inzulínu, CP, ghrelinu, leptinu, PYY, NPY, PP, adiponectinu a
resistinu. Před odběry krve byl měřen krevní tlak a prováděno antropometrické měření
(tělesná hmotnost, výška, obvod pasu a boků, měření 4 kožních řas). Následně byl
vypočten BMI a WHR. Tělesné složení bylo analyzováno pomocí bioimpedance.
Pro statistické zhodnocení bylo použito Wilcoxonova robustního párového testu
k porovnání dat získaných na začátku a na konci sledování. Spearmanův korelační
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koeficient byl užit k zjištění vztahů mezi psychobehaviorálními parametry a vybranými
antropometrickými, hormonálními a biochemickými parametry před a po skončení
redukčního režimu.
Mezi výchozími složkami EI a hormonálními a psychobehaviorálními faktory na začátku
redukčního programu nebyly nalezeny žádné statisticky významné korelace. Nicméně,
na konci redukčního programu jsme odhalili některé korelace mezi složkami EI a
metabolickými rizikovými faktory. Skóre restrikce signifikantně negativně korelovalo
s celkovým cholesterolem, glykémií nalačno, inzulínem, CP a NPY. Skóre hladu bylo
v pozitivním vztahu k inzulínu a NPY. Skóre disinhibice pozitivně korelovalo s celkovým
cholesterolem, LDL cholesterolem, TG, koncentrací NPY a negativně s hladinou
adiponectinu. Na začátku i na konci redukce hmotnosti, skóre hladu negativně
korelovalo se skóre restrikce a pozitivně se skóre disinhibice. Nebyl nalezen statisticky
významný vztah mezi faktory EI, BMI a dalšími antropometrickými parametry, s
výjimkou hraniční korelace obvodu pasu se skóre restrikce a skóre disinhibice. Je
zřejmé, že sjednocení dietního a pohybového režimu částečně „odfiltrovalo“ vliv těchto
faktorů životního stylu na některá kardiometabolická rizika a hormonální ukazatele, což
umožnilo odkrýt jejich vztah k jídelním postojům charakterizovaným dotazníkem EI.
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DISKUSE
Předložené práce prezentují výsledky výzkumu zaměřeného především na nutriční a
psychobehaviorální faktory, věnují se i faktorům genetickým. Znalost vlivu jednotlivých
faktorů na redukční režim umožní lépe predikovat jeho úspěšnost a vytvořit individuální
redukční program.
Jedním z nutričních faktorů zmiňovaných v souvislosti s redukcí hmotnosti je vztah mezi
zvýšeným příjmem vápníku, redukcí hmotnosti a pozitivním ovlivněním složení těla
(McCarron 1983, Davies et al. 2000, Zemel et al. 2000, Jaqumain et al. 2003, Pereira et al.
2002, Loos et al. 2003, Heaney et al. 2003, Zemel et al. 2003b). V naší pilotní studii vedl
komplexní redukční program podle očekávání k statisticky významnému poklesu
hmotnosti a snížení v příjmu energie, bílkovin, tuků, sacharidů, fosforu i vápníku. Změna
tělesné hmotnosti negativně korelovala se změnami v příjmu vápníku a bílkovin a
pozitivně se změnami v příjmu tuků a fosforu. Vyšší příjem bílkovin usnadňuje
dodržování redukčního režimu, protože bílkoviny vykazují v porovnání s ostatními
makronutrienty největší sytivost (Barkeling et al. 1990, Astrup 2007) a jejich příjem
zvyšuje postprandiální termogenezi (Crovetti et al. 1998). Popisován je i příznivý efekt
vyššího příjmu bílkovin na složení těla ve prospěch FFM (Westerterp-Plantenga et al.
2006). Výsledky potvrzují možný vliv vápníku na tělesnou hmotnost.
Ve studiích sledujících vliv vápníku na tělesnou hmotnost se ukazuje, že nejúčinnější je
vápník z mléčných výrobků (Zemel 2000, Shi et al. 2001, Zemel et al. 2003b). Z těchto
důvodů jsme ve studii o vlivu vápníku v rámci krátkodobého redukčního programu
použili vápník ve formě kalcium fosfátu, který představoval vápník mléčného původu.
Přesto jsme nenalezli žádné signifikantní rozdíly ve váhových úbytcích mezi skupinou,
které byl podáván kalcium karbonát a skupinou, která dostávala vápník z mléčných
výrobků. Je možné, že naše studie byla prováděna pouze po krátkou dobu a že množství
kalciové suplementace nebylo dostatečně vysoké k dosažení efektu na úbytek tělesné
hmotnosti.
Dále jsme pozorovali signifikantní pokles FFM ve skupině léčené placebem, zatímco
v ostatních dvou skupinách léčených kalciem tento pokles zaznamenán nebyl.
Protektivní vliv vápníku na FFM publikoval Heaney (2002) ve tříleté studii s kalciovou
suplementací u mladých žen. Zemel publikoval tři studie (2004b, 2005b, 2005c)
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s vysokým příjmem mléčných výrobků nebo vápníkovou suplementací vedoucí nejen
k úbytku tuku, ale také k nižším úbytkům FFM ve srovnání s dietou s nízkým příjmem
mléčných výrobků nebo s vápníkovou suplementací. Ochrana FFM mléčnými produkty
může být odůvodněna vysokým obsahem větvených AMK v proteinech mléčného
původu. Uvedený efekt je však dán i syrovátkovou frakcí v mléčných výrobcích a
přítomností dalších bioaktivních komponent v mléčných výrobcích.
Ve skupině léčené vápníkem byl v rámci naší studie nalezen pokles skóre hladu. Tato
pozitivní změna v jídelním chování by mohla přispět k lepšímu dlouhodobému výsledku
během redukčního režimu u pacientů léčených vápníkem. Pozorovaný pokles skóre
hladu však nemůže být připisován změnám v koncentracích hormonů, které se podílejí
na regulaci příjmu potravy. Nicméně, nevyšetřovali jsme postprandiální hormonální
odpovědi, které mohou ovlivnit pocity hladu a sytosti. Ping – Delfos (2004) odhalil, že
vyšší příjem vápníku a vitamínu D v dietě nemá vliv na subjektivně vnímaný pocit hladu
a sytosti v okamžité postprandiální periodě, ale příjem jídla v následujících 24 je
signifikantně nižší.
Předchozí studie demonstrují, že dieta charakteristická vyšším příjmem vápníku nebo
mléčných výrobků může snížit riziko vzniku diabetu 2. typu (Choi et al. 2005, Pittas
2006). Mezi mechanismy, které mohou snižovat riziko vzniku diabetu 2. typu, lze zařadit
hormonální faktory ovlivňující inzulínovou senzitivitu (Lu et al. 2006, Heilbronn et al.
2004, Silha et al. 2003). Naše studie ukázala signifikantní rozdíly ve změnách hladiny
rezistinu v odpovědi na negativní energetickou bilanci mezi skupinami léčenými
vápníkem a skupinou placebovou. Uvedené rozdíly mohou hrát významnou úlohu
v redukci rizika vzniku diabetu 2. typu a metabolického syndromu.
Vedle vápníku je v literatuře popisován i vliv PUFA n-3 na složení těla. Ve studii sledující
změny ve složení MK sérových lipidů u obézních žen jsme zjistili významné změny po
redukční dietě zahrnující podávání jogurtu obohaceného o PUFA řady n-3. Tato
suplementace vedle ve srovnání s kontrolní skupinou k vzestupu EPA, DHA a celkového
množství PUFA n-3 v sérových lipidech. Zvýšení HDL cholesterolu v souvislosti
s konzumací rybího tuku je popsáno např. ve studii Barreta a Wattse (2003). Tento
pozitivní účinek PUFA řady n-3 na hladinu HDL cholesterolu jsme potvrdili i v naší
studii. V řadě studií popisovaný efekt na snížení hladiny TG (Marsh et al. 1987, Sanders
et al. 2006, Surette et al. 1992) se nám nepodařilo potvrdit, pravděpodobně v důsledku
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vyšší počáteční hladiny TG v kontrolní skupině, a vzhledem k výraznějšímu vlivu
nízkokalorické diety a poklesu hmotnosti na hladinu TG ve srovnání s nízkou dávkou
suplementace n-3 PUFA. Nežádoucí změny ve složení MK v sérových lipidech jsou
popisovány u krátkodobých redukčních režimů (Phinney et al. 1990, 1991, Kunešová et
al. 2002). V naší studii jsme zjistili, že přidání nízké dávky PUFA řady n-3 do běžné
potraviny jako je jogurt vedlo ke zvýšení podílu EPA a DHA v sérových lipidech během
nízkokalorické diety u obézních žen. Naše výsledky potvrzují, že plazmatické PL jsou
citlivými markery složení MK v potravinách a také odráží složení MK v buněčných
membránách. Naopak složení CE odráží dlouhodobý příjem MK (Zock et al. 1997).
Významnými faktory predikujícími úspěšnost redukčního režimu jsou faktory
hormonální a psychobehaviorální. V souladu s předchozími studiemi (Wadden et al.
1987, Westerterp-Plantenga et al. 1998, Lejeune et al. 2003a, Westenhoefer et al. 2004,
Hainer et al. 2005b, Vogels et al. 2005a), krátkodobý redukční program u obézních žen
navodil příznivé změny v psychobehaviorálních charakteristikách, kdy došlo k
významnému snížení skóre deprese, skóre hladu a disinhibice, spolu s významným
vzestupem skóre restrikce.
V naší studii sledující hormonální a psychobehaviorální prediktory hmotnostní redukce
v odpovědi na krátkodobý redukční program u obézních žen se nepodařilo prokázat
signifikantní změny v koncentraci plazmatického adiponectinu, který je důležitým
antiaterogenním, antidiabetickým a protizánětlivým faktorem (Matsuzawa 2006).
Výsledky změny hladiny adiponectinu v odpovědi na pokles hmotnosti jsou
nejednoznačné. Po redukci hmotnosti buď došlo ke zvýšení hladiny adiponectinu (Behre
et al. 2007) nebo nebyla prokázána žádná změna (Xydakis et al. 2004). Rozporuplné
výsledky mohou být dány především charakterem léčby, délkou léčby a velikostí
hmotnostních úbytků. Pozorovaný významný pokles v hladinách leptinu může být
výsledkem redukce tělesné hmotnosti a tukových zásob (Pilcová et al. 2003), stejně jako
snížené hladiny inzulínu nalačno (Doucet et al. 2000b). V odpovědi na redukční režim
došlo také k signifikantnímu poklesu hladiny NPY nalačno. Lze předpokládat, že pokles
hladiny NPY může souviset se současným poklesem skóre hladu po redukci hmotnosti.
Nicméně, významnější korelace mezi změnou v hladinách NPY a skóre hladu nebyly
nalezeny. V případě hladiny prolaktinu byl prokázán signifikantní vzestup, což je
v rozporu s dosavadními zprávami o dopadu redukce hmotnosti na hladinu prolaktinu. V
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souvislosti s hmotnostním úbytkem signifikantně poklesla hladina sérového inzulínu a
došlo k významnému zvýšení koncentrace sérového SHBG. Nízká hladina SHBG je
považována za marker inzulínové rezistence a tedy i významný rizikový faktor pro
rozvoj diabetu 2. typu (Lindstedt et al. 1991). Hmotnostním poklesem vyvolaný nárůst
hladiny SHBG je odrazem zlepšené citlivosti na inzulín, což vedlo k výraznému poklesu
hladiny glykémie nalačno.
Negativní korelace se změnami v antropometrických parametrech byla prokázána pro
bazální hodnoty fT3, CP, GH a PP, přičemž pozitivní korelace byla prokázána v případě
IGF-1, kortizolu, adiponectinu a NPY. V naší studii výchozí hladiny leptinu vykazovaly
hraniční, ale na rozdíl od jiných studií (Näslund et al. 2000, Verdich et al. 2001, Savoye et
al. 2002, Sartorio et al. 2003), negativní asociaci se změnou BMI.
Nepodařilo se nám najít signifikantní korelace bazálních hodnot PYY se změnami
v antropometrických parametrech. Nicméně, PYY významně přispěl k predikci
hmotnostního úbytku v regresním modelu. Naše zjištění je v souladu se studií Rotha et
al. (2005), kde bylo prokázáno, že nízká bazální hodnota PYY stejně jako jeho zvýšení
v odpovědi na roční redukční program souvisí s úspěšnou redukcí hmotnosti u obézních
dětí. Bazální hodnoty inzulínu pozitivně predikovaly hmotnostní úbytek u žen
s nadváhou a obezitou (Santosa et al. 2007). V naší studii nebyla nalezena signifikantní
asociace bazálních hladin inzulínu a CP se změnami v antropometrických parametrech.
Stejně tak jsme neprokázali vztah mezi bazální koncentrací ghrelinu a hmotnostním
úbytkem.

Výchozí

hladiny

kortizolu

pozitivně

korelovaly

se

změnami

v

antropometrických parametrech. Bazální koncentrace kortizolu opačně korelovala
s iniciálními hodnotami BMI, obvodem pasu a koncentrací fT3. To znamená, že jedinci s
nižším BMI a obvodem pasu mají vyšší koncentraci kortizolu nalačno a nižší koncentraci
termogenně působícího fT3, což u nich vede k menšímu hmotnostnímu úbytku
v odpovědi na negativní energetickou bilanci. Vyšší hladiny fT3 predikovaly větší pokles
antropometrických indexů v odpovědi na redukční program. Vztah mezi výchozí
koncentrací fT4 a změnami v antropometrických ukazatelích nebyl odhalen. Naše studie
podporuje výsledky získané u zdravých Pima Indiánů (Ortega et al. 2007).
Při sledování psychobehaviorálních a hormonálních prediktorů hmotnostní redukce
v odpovědi na šestiměsíční redukční program se nám na rozdíl od krátkodobého
redukčního režimu nepodařilo prokázat vliv hormonů jako prediktorů úspěšnosti
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redukčního režimu. Změnu hmotnosti po 6 měsících redukčního režimu predikovalo
iniciální BMI spolu s bazálními hodnotami skóre restrikce a skóre disinhibice EI. Tyto
parametry vysvětlily 60,8 % variability hmotnostní změny. Při krátkodobém sledování
se jako prediktory pravděpodobně uplatňují především faktory hormonální, kdežto
v delším časovém úseku se mohou již projevit vlivy psychobehaviorální, které
charakterizují jedince po stránce jídelního chování.
Jak již bylo zmíněno, úspěšnost redukčního režimu ovlivňují i faktory genetické. V naší
studii sledující četnost polymorfismu NMB nebyl nalezen rozdíl mezi frekvencí genotypů
P73T mezi sledovaným souborem osob s nadváhou nebo obezitou a skupinou
normosteniků. Tato zjištění jsou v souladu s výsledky studie Oeffner et al. (2000).
Prokázán byl vliv P73Tpolymorfismu na antropometrické, nutriční a psychobehaviorální
faktory, a to zejména u mužů. Nosiči T alely se zdají být znevýhodněni oproti nenosičům
T alely v několika aspektech. Na začátku léčby vykazovali muži bez přítomné T alely
vyšší skóre hladu a disinhibice ve srovnání s nosiči T alely. Vyšší skóre hladu
pravděpodobně odráží zároveň zaznamenaný vyšší výchozí příjem energie, tuků a
bílkovin u osob bez přítomné T alely. Na konci studie skupina obézních mužů s
nepřítomnou T alelou vykazovala signifikantní pokles obvodu pasu a energetického
příjmu. Současně pozorovaný vzestup skóre restrikce a pokles skóre deprese u mužů s
nepřítomnou T alelou mohl přispět ke snížení příjmu energie a tím tedy ke zmírnění
abdominální obezity. V souladu s výsledky studie Boucharda et al. (2004) lze
předpokládat, přítomná T alela je nevýhodná, co se týká snížení příjmu energie a
abdominální obezity, ovšem pouze u mužů.
Menší zastoupení mužů ve studii bylo pravděpodobně dáno jejich menší ochotou
účastnit se dlouhodobých studií ovlivňujících životní styl. Pokles tělesné hmotnosti a
BMI byl ve skupině žen významný pouze u nositelek T alel a pokles skóre hladu dosáhl
statistické významnosti jen u žen s nepřítomnou T alelou. Rozdílnost výsledků získaných
u mužů a ve skupině žen může být způsobena na pohlaví závislou rolí genů ve
fenotypické manifestaci genotypu.
Psychobehaviorální charakteristiky byly sledovány také při farmakologické léčbě
obezity. Pokles BMI ve 4. měsíci studie byl ovlivněn způsobem léčby, počátečním BMI a
výší skóre restrikce. Skóre restrikce ovlivnilo pokles hmotnosti po 4 i 12 měsících léčby.
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Pacienti s vyšším skóre restrikce na začátku studie dosáhli nižšího poklesu hmotnosti,
ačkoli v některých studiích byla naopak jeho vyšší hodnota spojena s lepšími výsledky
redukčního programu (Laporte a Stunkard 1990, Baucom a Aiken 1989). Důvod
rozdílných výsledků může spočívat v tom, že pacienti z našeho pracoviště s vyšším skóre
restrikce dodržovali redukční dietu již před začátkem studie a dosáhli určitého
hmotnostního úbytku. V předchozích studiích bylo prokázáno, že deprese je negativním
prognostickým faktorem hmotnostní redukce (Delehanty et al. 2002, Hainer et al. 1997).
Očekávaným výsledkem byl vztah mezi poklesem hmotnosti a snížením příjmu tuků.
V případě pozitivní asociace bílkovin a poklesu hmotnosti byl pravděpodobnou příčinou
zvýšený pocit sytosti a vzestup postprandiální termogeneze.
Prováděna byla i

studie sledující

vztah mezi

jednotlivými

složkami EI a

kardiometabolickými riziky. Ve studii sledující vztah mezi jednotlivými složkami EI a
kardiometabolickými riziky nebyly nalezeny žádné statisticky významné korelace mezi
výchozími složkami EI a hormonálními a psychobehaviorálními faktory na začátku
redukčního programu. Nicméně, na konci redukčního programu jsme odhalili některé
korelace mezi složkami EI a metabolickými rizikovými faktory. Skóre restrikce
signifikantně negativně korelovalo s celkovým cholesterolem, skóre disinhibice
pozitivně korelovalo s celkovým cholesterolem, LDL cholesterolem a TG. Nalezené
korelace mezi skóre disinhibice a lipidovým profilem jsou v souladu se závěry studií
Hayse et al. (2002) a Hainera et al. (2006b). Předpokládáme, že nedostatek signifikantně
významných změn v lipidovém profilu byl způsoben příliš krátkým trváním redukčního
programu. Na začátku i na konci redukce hmotnosti, skóre hladu negativně korelovalo se
skóre restrikce a pozitivně se skóre disinhibice. Na rozdíl od studie Hainera et al. (2006)
a Bryanta et al. (2008), jsme nenalezli žádný statisticky významný vztah mezi faktory EI,
a BMI a dalšími antropometrickými parametry, s výjimkou hraniční korelace obvodu
pasu se skóre restrikce a skóre disinhibice. Předpokládáme, že důvodem je malá velikost
sledovaného souboru a malý rozsah BMI. Studie Hainer et al. byla provedena na velkém
kvótním vzorku české populace se širokou škálou BMI, a proto mohl být odhalen vztah
mezi jednotlivými faktory EI a BMI (Hainer et al. 2006b).
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ZÁVĚRY
Na rozdíl od změn v příjmu tuků jsou změny ve spotřebě bílkovin a vápníku nepřímo
úměrné změně tělesné hmotnosti v odpovědi na negativní energetickou bilanci.
(Kabrnova K. et al., Int J Obes. 2004)
Dostatečný příjem vápníku při redukční dietě napomáhá šetření FFM a je spojen
s menším pocitem hladu. Vápníkem vyvolané rozdíly v reakci resistinu na redukci
hmotnosti se mohou podílet na redukci rizika rozvoje diabetu 2. typu a metabolického
syndromu. (Kabrnova–Hlavata K. et al., Physiol Res. 2008)
Výsledky studie ukazují, že psychobehaviorální a nutriční charakteristiky mohou být
využity jako prediktory hmotnostního úbytku v odpovědi na komplexní redukční
program zahrnující farmakoterapii sibutraminem. (Hainer V. et al., Ann N Y Acad Sci.
2006)
Krátkodobý program redukce hmotnosti je spojen s řadou pozitivních změn
v antropometrických, psychobehaviorálních a hormonálních parametrech. Korelační
analýzy prokázala, že výchozí koncentrace vybraných hormonů zapojených do regulace
energetické rovnováhy byly signifikantně spojeny s redukcí antropometrických
parametrů v odpovědi na redukční program. Bazální koncentrace GH, PYY, NPY a CRP
jako zánětlivého ukazatele spolu s věkem a BMI vysvětlily 49,8 % variability hmotnostní
změny v odpověď na krátkodobou negativní energetickou bilanci. Psychobehaviorální
faktory se jako prediktory hmotnostní redukce neuplatnily. (Hainer V. et al., Physiol Res.
2008)
Bazální hodnoty BMI, skóre restrikce a disinhibice predikují změnu tělesné hmotnosti
v odpovědi na 6měsíční redukční režim s modifikací životního stylu. (Kabrnová K. et al.,
Abstract Book of the ICO, 2006)
Výsledky studie naznačují možný vliv sledovaného polymorfismu na energetický
metabolismus, jídelní chování a úspěšnost redukčního režimu, vykazují však významné
pohlavní rozdíly. Pro potvrzení závěrů je nutné provést sledování na větším souboru.
(Spalova J. et al., Physiol Res. 2008)
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Výsledky studie ukazují, že suplementace nízkou dávkou n-3 PUFA v jogurtu během
nízkokalorické diety zvyšuje podíl n-3 PUFA v sérových lipidech a zabraňuje
nepříznivým změnám ve složení MK v séru po krátkodobé nízkokalorické dietě. (Hlavaty
P. et al., Physiol Res. 2008)
Standardizace stravy a fyzické aktivity vzor odhalila asociace mezi faktory EI s několika
metabolickými rizikovými faktory a hormony po 3týdenním programu redukce
hmotnosti. (Aldhoon Hainerova I. et al., V recenzním řízení v časopise Int J Obes.)
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