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Abstrakt 

 

Hypotéza: Předpokládáme, že u obézních osob pohybová aktivita (PA) ovlivňuje 

metabolismus lipidů nejen činností svalů a zvýšením zdatnosti, ale také prostřednictvím změn 

antropometrických ukazatelů jako je pokles tělesné hmotnosti, celkového tělesného tuku a 

především intraabdominálně a intrahepatálně uloženého tuku.   

 

Soubor: Vyhodnoceno bylo 37 pacientek z obezitologické ambulance, dlouhodobě fyzicky 

neaktivních, bez diabetu, BMI medián (M) 34,8 kg/m
2
. Vylučovací kritéria zahrnovala 

nedávný hmotnostní úbytek a medikaci ovlivňující metabolismus lipidů či srdeční frekvenci.  

 

Metody: Řízená PA 60 min o intenzitě 65 % VO2max, modifikované Clamped Heart Rate 

testem. M celkové doby cvičení byl 34 hodin během 115 dní. Hlavní výstupy měření: celkový 

cholesterol (CH), triacylglyceroly, HDL-cholesterol (HDL-C), LDL-cholesterol (LDL-C), 

index aterogenity (IA), aterogenní index plasmy (AIP), maximální spotřeba kyslíku 

(VO2max), tělesná hmotnost (Mass), body mass index (BMI), obvod pasu (Waist) a procento 

tělesného tuku (Fat%). 

 

Výsledky: diference na začátku (start; _s) a na konci (end; _e) studie (p < 0,05): AIP –0,049, 

Mass –3,6 (kg), BMI –1,7 (kg/m
2
), Waist –2,5 (cm), Fat% –2,5, VO2max 2,92 (l.min

-1
.kg

-1
), 

W 16,4 (Watt). Pearsonovy a Spearmanovy korelační koeficienty mezi proměnnými 

s Gaussovým, resp. negaussovským rozložením (p < 0,05): AIP a Mass (na začátku_s a na 

konci_e; s_e), AIP a BMI (s_e), AIP a Fat% (s_e), AIP a Waist (s_e), LDL a BMI (s_e), LDL 

a Fat% (s_e), LDL a Waist (s_e), CH a VO2max (s_e), LDL-C a VO2max (s_e), AIP_e a 

VO2max_e, IA_e a VO2max_e, apoB_e a VO2max_e, AIP a LDL-C (s_e), AIP a apoB (s_e), 

apoB a CH (s_e), apoB a LDL-C (s_e).  

 

Závěr: Zlepšení lipidového profilu směrem k produkci antiaterogenních částic není 

pravděpodobně dílem pouze zvýšení fyzické zdatnosti, ale především úbytku celkového 

tělesného a zejména intraabdominálně uloženého tuku.  
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Abstract 

 

Objective: In obese patients, we hypothesized physical exercise (PE) to affect lipids rather 

through its intrahepatic fat accumulation-lowering effect, associated with a decrease of total 

body fat (Fat%) and even weight (Mass), than through muscle work and an improvement of 

physical fitness.  

 

Design and setting: Thirty seven sedentary, non-diabetic women (BMI median 34.8 kg/m
2
) 

from our out-patient department were tested. Elimination criteria: recent weight reduction, 

lipid-influencing or heart rate-modifying medication. 

 

Interventions: PE protocol: 60 min supervised trainings, intensity at 65% of VO2max, 

modified by the Clamped Heart Rate test. Median (M) of total training hours was 34 during 

115 days.  

Main Outcome Measurements: an effect of PE on total cholesterol (CH), triacylglycerols, 

HDL-cholesterol (HDL-C), LDL-cholesterol (LDL-C), index of atherogenity (IA), 

atherogenic index of plasma (AIP), maximum peak oxygen consumption (VO2max), Mass, 

body mass index (BMI), waist circumference (Waist) and Fat%. 

 

Results: Statistically significant differences at start (_s) and at the end (_e) of PE (p<0.05): 

AIP –0.049, Mass –3.6 (kg), BMI –1.7 (kg/m
2
), Waist –2.5 (cm), Fat% –2.5, VO2max 2.92 

(l.min
-1

.kg
-1

), W 16.4 (Watt). Correlation coefficients, Pearson’s between Gaussian distributed 

(Gd-v) variables and Spearman´s (non Gd-v) statistically significant (p < 0.p05): AIP and 

Mass (both at start _s and at the end _e; s_e), AIP and BMI (s_e), AIP and Fat% (s_e), AIP 

and Waist (s_e), LDL and BMI (s_e), LDL and Fat% (s_e), LDL and Waist (s_e), CH and 

VO2max (s_e), LDL-C and VO2max (s_e), AIP_e and VO2max_e, IA_e and VO2max_e, 

apoB_e and VO2max_e, AIP and LDL-C (s_e), AIP and apoB (s_e), apoB and CH (s_e), 

apoB and LDL-C (s_e).  

 

Conclusions: PE improves lipid profile towards production of antiatherogenic particles more 

likely due to changes in anthropometric parameters than in improvement of physical fitness. 
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1. Úvod 

Metabolický syndrom (MS) je onemocnění s vysokou prevalencí (v naší populaci 

v rozmezí 25 - 30 %). Jeho klinický význam nespočívá jenom ve spojení se zvýšeným 

výskytem kardiovaskulárních onemocnění, ale též v ovlivnění celkové morbidity a 

mortality včetně zvýšeného rizika vzniku některých nádorů. Do definice MS patří jak 

obezita, tak tzv. dyslipidémie (Svacina 2010). Jedná se o zvýšení triacylglycerolů (TAG; 

dle starší nomenklatury triglyceridů) a pokles HDL cholesterolu (high density lipoprotein 

cholesterol; HDL-C) (Alberti, Zimmet et al. 2005).  

Benefity pohybové aktivity (PA) pro všechny komponenty MS jsou prokázány (Hendl 

2011), ale v rámci clusteru složek MS nejsou rovnocenné. PA zlepšuje zhruba stejnou 

měrou (málo až středně silně) kompenzaci diabetu a krevní tlak (Snowling and Hopkins 

2006). Účinky PA na glykoregulaci jsou jak akutní (Holloszy 2005), tak dlouhodobé (Sato 

2000). V případě krevního tlaku se uplatňují příznivé změny např. v úpravě endotelové 

dysfunkce, autonomní dysbalance, citlivosti na inzulín a změny v souvislosti s redukcí 

hmotnosti a úbytkem masy tělesného tuku jako jednoho z nejdůležitějších faktorů, který 

má u dospělých osob k hodnotám krevního tlaku vztah (Boledovicova, Hendl et al. 2013). 

Efekt na lipidy je však zanedbatelný nebo nejasný (Lakka and Laaksonen 2007), 

(Snowling and Hopkins 2006), (Pattyn, Cornelissen et al. 2013) a pohybuje se v rozmezí 3 

– 5 %. Bývá zesílen současnou redukcí hmotnosti (Leon and Sanchez 2001); tato 

schopnost však u lidí v závislosti na věku významně klesá (Matoulek 2014). Mechanismy, 

které jsou za to zodpovědné, nejsou kompletně známy a stále probíhá výzkum v této 

oblasti poruch metabolismu (Magkos 2009), (Pattyn, Cornelissen et al. 2013). 

Dyslipidémii metabolického syndromu (DMS) reprezentuje typicky zvýšená produkce 

velkých, na triacylglyceroly bohatých VLDL1 (very low density lipoproteins - 

lipoproteiny o velmi nízké hustotě) částic v hepatocytu, hypertriacylglycerolémie (lačná i 

postprandiální), snížený HDL-C, s vědomím heterogenity částic HDL a LDL (low density 

lipoproteins – lipoproteiny o nízké hustotě) pak i vzestup koncentrace vysoce 

proaterogenních malých denzních LDL a HDL3 částic a tomu odpovídající nepříznivě 

zvýšený poměr apoproteinu B (apoB) vůči apoproteinu A1 (apoA1). Klíčovou úlohu v 

patofyziologii DMS hraje nadprodukce VLDL1 v játrech, od níž se všechny další 

patologické změny v  lipidovém spektru odvíjejí (Adiels et al. 2008).  

Pohybová aktivita ovlivňuje DMS cestou navození poklesu VLDL1, jež se v zásadě 

odehrává třemi různými cestami. První cestou je přímé působení cvičení na aktivitu 

klíčových enzymů patofyziologického řetězce DMS. Jde především o lipoproteinovou  
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lipázu (LPL), cholesterol-ester transfer protein (CETP) a jaterní lipázu (HL) (Magkos 

2009). Druhá cesta, periferní oxidace lipidů v příčně pruhovaném svalu, se týká především 

neplazmatického tuku. Nad to jsou obézní vůči štíhlým z pohledu schopnosti oxidace 

lipidů v příčně puhovaném svalu významně znevýhodněni, tato nevýhoda se s rostoucí  

obezitou dále stupňuje (Hulver et al. 2005) a nemizí ani po masívní redukci hmotnosti po 

bariatrii  (Thyfault et al. 2004). Třetí cestou je efekt centrální. Jde o množství 

intraabdominálního tuku a míru depozice tuku v játrech (Jakobsen et al. 2007), které samy 

o sobě regulují jaterní produkci klíčového substrátu DMS, tedy VLDL1.  

 

2. Hypotézy a cíle práce 

Základní hypotéza: 

Pravidelná pohybová aktivita je jednou z cest, jak u osob s metabolickým syndromem 

snížit tělesnou hmotnost, zvýšit fyzickou zdatnost a zlepšit lipidový profil. Položili jsme si 

otázku, zda-li dojde u žen s nadváhou a obezitou ke zlepšení lipidového profilu 

prostřednictvím intervence s pohybovou aktivitou o nízké až střední intenzitě a zda to 

souvisí více se změnou tělesné hmotnosti, úbytkem tělesného tuku a intraabdominálního 

tuku či se zlepšením fyzické zdatnosti. 

 

Cíl disertační práce: 

U žen s nadváhou a obezitou a nízkou fyzickou zdatností formou studie případů a 

kontrol s překříženým designem (case-crossover study - případ sám sobě kontrolou) ověřit 

efekt intervence optimálně tolerovanou pohybovou aktivitou na vytyčené (primární a 

sekundární) cíle a statisticky ozřejmit jejich vzájemné vztahy.      

 

Primární cíle: plazmatické lipidy a lipoproteiny (CH, HDL-C, LDL-C, TAG, apoB) a 

indexy od plazmatických lipidů odvozené (AIP, IA) 

 

Sekundární cíle: antropometrické ukazatele (Mass, Fat%, Waist), jaterní testy jako 

nepřímé markery jaterní steatózy (GGT, AST, ALT) a funkční ukazatele fyzické zdatnosti 

(VO2max, W)  
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3. Materiál a metodika 

 

3.1    Soubor 

Do studie vstoupilo 50 žen z naší obezitologické ambulance. Celkem 13 žen bylo 

vyřazeno (7 pro neúplnost dat ve studijním protokolu, 6 žen studii nedokončilo). 

Vyhodnoceno bylo 37 žen. Průměrný věk probandek byl 45 let [směrodatná odchylka  

10,1 roku]. Inclusion kritéria: BMI 25 - 40 kg/m
2
 a dlouhodobě nízká fyzická aktivita 

(definovaná anamnesticky jako cvičení méně než 2 dny v týdnu v posledních 6 měsících). 

Exclusion kritéria: kontraindikace pro cvičení, agresívní hmotnostní úbytek v posledních 2 

letech definovaný jako redukce více než 10 kg tělesné hmotnosti za rok, farmakoterapie 

snižující srdeční frekvenci (např. beta-blokátory či jiná antiarytmika), farmaka ovlivňující 

sérové lipidy, tj. hypolipidemika a antiobezitika jako orlistat či sibutramin (Svacina, Owen 

et al. 2007). Vyloučeny byly pacientky s diabetem (všech typů). Celkem 26 subjektů 

vykazovalo na začátku pokusu jednu či více abnormalit ve spektru plazmatických lipidů. 

Probandky podstoupily před vstupem do studie detailní lékařské vyšetření a podepsaly 

informovaný souhlas.  

 

3.2 Provedení studie 

Na začátku a na konci studie byly subjekty změřeny, zváženy, bylo stanoveno Fat% 

pomocí bioimpedance (Větrovská 2014) (Tanita Body Fat Monitor/Scale TBF-551) a 

změřen obvod pasu. Krevní odběry byly provedeny standardním postupem z kubitální žíly 

po celonočním lačnění. Dále probandky podstoupily funkční zátěžové vyšetření na 

spiroergometru (přístroj Oxycon Delta Jaeger, ergometr Ergoline 900). Tepová frekvence 

odpovídající 65 % VO2max pak byla ve druhé době modifikována clamped heart rate 

testem (CHR;  přístroj Varia Cardio TF4, ergometr Ergoline 800). Výstupní tréninková 

srdeční frekvence byla v průběhu intervence v RC VŠTJ Medicina Praha monitorována 

pod dohledem fyzioterapeutů na sporttesterech (přístroj Polar Electro). Základní 

intervencí byl program pravidelné aerobní fyzické aktivity, po jehož skončení se výše 

uvedená měření zopakovala. K realizaci cvičení byla použita kombinace přístrojů jako 

bicyklový ergometr, eliptický trenažér, běžecký pás či veslovací trenažér v prostorách 

kardiozóny Rekondičního centra Vysokoškolské tělovýchovné jednoty Medicina Praha 

(RC VŠTJ Medicina Praha). Jedna tréninková jednotka byla definována jako 60 min 

cvičení. Subjektům bylo doporučeno cvičit alespoň 2x týdně po dobu cca 3 měsíců 

[medián 115 dní; dolní 95% mez intervalu spolehlivosti (lower limit of the confidence  



9 
 

interval - LCL) 108 dní, horní 95% mez intervalu spolehlivosti (upper limit of the 

confidence interval - UCL) 138 dní], přičemž celkový počet dosažených tréninkových 

jednotek za celé období intervence měl přesáhnout 24 (medián 36, LCL 34, UCL 36). Po 

celou dobu cvičení byly subjekty pod dozorem zkušeného fyzioterapeuta.  

 

3.3 Statistika 

Pro všechny statistické výpočty byl použit program NCSS 2007 (Hinze 2007). Ve 

studii bylo analyzováno 20 párových proměnných. Na začátku bylo provedeno testování 

normality proměnných. Nulová hypotéza (H0) nemohla být zamítnuta u 10 proměnných; u 

10 proměnných byla H0 zamítnuta. Pro proměnné s Gaussovým rozložením diferencí byly 

jako míra polohy a variability použity aritmetický průměr a střední chyba aritmetického 

průměru (SEM). Pro proměnné s ne-gaussovým rozložením diferencí byl pro míru polohy 

použit medián. Pro míru určení variability byly použity dolní mez spolehlivosti (LCL) a 

horní mez spolehlivosti (UCL). Data na konci studie byla testována vůči datům 

identických proměnných na začátku studie. V závislosti na distribuci byl použit párový t-

test nebo Mannův-Whitneyův test. Míry polohy a variability, pro které byly diference 

signifikantní na alespoň 5% hladině významnosti, jsou prezentovány v Tabulce 1 a 

Tabulce 2. Tabulky 3 – 6 ukazují Pearsonovy korelační koeficienty mezi proměnnými s 

Gaussovým rozložením a Spearmanovy korelační koeficienty mezi proměnnými 

negaussovskými. 
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4. Výsledky 

       Tabulka 1  

 

  

a) Statistické charakteristiky 

proměnných s Gaussovým rozložením 

 

b) Statistické charakteristicky 

negaussovskýh proměnných 

Proměnná Aritmetický 

průměr 

SEM p Proměnná Medián 95% 

LCL 

95% 

UCL 

p 

HDL-C_s 1,38 0,05   CH_s 4,88 4,70 5,42 NS 

HDL-C_e 1,40 0,05 NS CH_e 5,05 4,69 5,39  

LDL-C_s 3,15 0,13   TAG_s 1,09 0,99 1,20 NS 

LDL-C_e 3,07 0,13 NS TAG_e 1,03 0,83 1,31  

IA_s 2,78 0,13   apoB_s 0,91 0,87 1,03 NS 

IA_e 2,65 0,11 NS apoB_e 0,94 0,84 1,03  

AIP_s - 0,074 0,032   Mass_s 96,5 89,5 105,2 p < 0,05 

AIP_e - 0,123  0,033  p < 0,05 Mass_e 92,9 87,7 97,0  

Fat%_s 38,6 0,7   Waist_s 103,5 99,0 106,0 p < 0,05 

Fat%_e 36,1  0,8 p < 0,05 Waist_e 101,0 95,0 105,0  

VO2max_s 25,20 0,62   BMI_s 34,8 32,1 37,3 p < 0,05 

VO2max_e 28,12  0,89 p < 0,05 BMI_e 33,1 31,0 35,9  

Z-score_s -0,55 0,11   AST_s 0,44 0,39 0,48 NS 

Z-score_e -0,03  0,15 p < 0,05 AST_e 0,40 0,35 0,43  

VO2max%_s 89,2 2,3   GGT_s 0,32 0,27 0,40 NS 

VO2max%_e 99,8  3,2 p < 0,05 GGT_e 0,29 0,23 0,40  

W_s 157,8 4,3   ALT_s 0,42 0,39 0,48 NS 

W_e 174,2  5,1 p < 0,05 ALT_e 0,40 0,36 0,49  
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Tabulka 2 - korelace mezi parametry fyzické zdatnosti  

a plazmatickými lipidy na začátku a na konci studie 

  VO2max_s VO2max_e W_s W_e 

CH -0,332 -0,370 -0,534 -0,440  

LDL-C -0,505  -0,485  -0,446  -0,493  

HDL-C -0,063  0,200  -0,244  -0,206  

IA -0,323  -0,576  -0,168  -0,220  

AIP -0,277  -0,608  -0,184  -0,219  

TAG -0,020 -0,296 -0,176 -0,069 

apoB -0,175 -0,456 -0,454 -0,383  

Tabulka 3 - Spearmanovy korelační koeficienty mezi laboratorními parametry 

jaterních testů a parametry metabolismu lipidů na začátku a na konci studie 

  AST_s AST_e GGT_s GGT_e ALT_s ALT_e 

CH 0,081 0,141 0,283 0,381 0,157 0,067 

HDL -0,001 0,085 0,353 0,140 -0,070 -0,224 

LDL 0,156 0,101 0,147 0,334 0,169 0,149 

TAG 0,215 0,071 0,209 0,514 0,325 0,146 

AIP 0,203 0,019 - 0,037 0,365 0,316 0,208 

IA 0,195 0,019 0,070 0,198 0,267 0,310 

apoB -0,019 0,175 0,369 0,322 0,123 0,221 

Tabulka 5 – korelace mezi apoB a CH, LDL-C, 

HDL-C, TAG, IA na začátku a na konci studie 

  apoB_s apoB_e 

CH 0,855 0,840 

LDL-C 0,747 0,753 

HDL-C 0,301 0,402 

TAG 0,364 0,277 

IA 0,212 0,032 

Tabulka 4 – korelace mezi AIP a CH, 

LDL-C, apoB na začátku a na konci 

studie 

  AIP_s AIP_e 

CH 0,491 0,321 

LDL-C 0,637   0,588  

apoB 0,461 0,446 
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Tabulka 6 

Pokračování 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vysvětliky k tabulkám: 
 

Tučně jsou vyznačeny korelační koeficienty statisticky signifikantní na nejméně 5% hladině významnosti. SEM = střední 

chyba  aritmetického průměru (standard error of mean), přípona _s = před cvičením (start; na začátku studie), přípona _e = po 

cvičení (end; na konci studie), NS = statisticky nevýznamný (non-significant), p = koeficient statistické významnosti (p 

value), HDL-C = HDL-cholesterol (high-density lipoprotein cholesterol [mmol/L])., LDL-C = LDL-cholesterol (low-density 

lipoprotein cholesterol [mmol/L]), IA = index aterogenity [CH – HDL-C/HDL-C], AIP = aterogenní index plasmy [log 

(TAG/HDL-C)], Fat% = procento tělesného tuku [%], VO2max = maximální spotřeba kyslíku (l.min-1kg-1), Mass = celková 

tělesná hmotnost (total body mass, [kg]), Waist = obvod pasu (waist circumference, [cm]), BMI = Body Mass Index [kg/m2], 

AST = aspartát aminotransferáza [mmol/l] , GGT = gamma-glutamyl thanspheráza [mmol/l], ALT = alanin aminotransferáza 

[mmol/l] ,  Z-score = míra vzdálenosti určité proměnné od průměru vyjádřená počtem směrodatných odchylek. Vyjadřuje, jak 

daleko je aktuální hodnota vzdálená od střední hodnoty VO2max [(X - MX/SEM), kde MX je aritmetický průměr a SEM je 

střední chyba  aritmetického průměru], VO2max% = procento optimální hodnoty VO2max vztažené na věk a pohlaví dle 

Seligerových standardů pro českou populace, W = maximální silová zdatnost (watt), CH = celkový cholesterol [mmol/l],  

TAG = triacylglyceroly [mmol/l], apoB = apolipoprotein B mmol/l], symbol  = Pearsonův korelační koeficient mezi 

proměnnými s Gaussovým rozložením (ty ostatní bez označení jsou Spearmanovy korelační koeficienty). 

a) korelace mezi antropometrickými veličinami a parametry metabolismu lipidů na 

začátku a na konci studie 

  AIP_s AIP_e IA_s IA_e CH_s CH_e HDL-C_s HDL-C_e 

Mass 0,352 0,465 0,072 0,285 0,127  0,203 -0,200 -0,246 

BMI 0,446 0,580 0,009  0,253 0,315 0,390 -0,113 -0,159 

Fat% 0,361  0,608  0,352  0,685  0,281 0,406 -0,133   -0,288  

Waist 0,415 0,497 0,106 0,270 0,261 0,207 -0,099 -0,271 

  LDL_s LDL_e TAG_s TAG_e apoB_s apoB_e 

Mass 0,306 0,255 0,009 0,229 -0,014 0,241 

BMI 0,493 0,509 -0,026 0,228 0,084 0,330 

Fat% 0,452  0,511  -0,113 0,296 0,082 0,415 

Waist 0,418 0,333 0,088 0,193 0,113 0,251 

b) korelace mezi laboratorními parametry jaterních testů a 

antropometrickými veličinami na začátku a na konci studie 

  AST_s AST_e GGT_s GGT_e ALT_s ALT_e 

Mass 0,413 0,262 0,158 0,385 0,239 0,062 

BMI 0,478 0,238 0,242 0,429 0,266 -0,013 

Fat% 0,359 0,107 0,218 0,496 0,055 0,005 

Waist 0,390 0,348 0,260 0,419 0,346 0,180 
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5. Diskuse 

Ve studii s pravidelnou pohybovou aktivitou u žen s nadváhou a obezitou jsme 

vyhodnocením cílů dospěli k následujícím zjištěním: 

 

Vyhodnocení primárních cílů 

LDL-C 

V naší práci jsme prokázali 2,5% pokles LDL-C. Výsledek nebyl významný 

statisticky, ale má svůj význam klinický. Dle 2001 NCEP představuje již 1% pokles 

hladin LDL-C snížení kardiovaskulárního rizika o 1 % (National Cholesterol Education 

Program Expert Panel on Detection and Treatment of High Blood Cholesterol in 2002).  

LDL-C je nepochybným samostatným, nezávislým rizikovým faktorem kardiovaskulární 

mortality, do definice dyslipidémie u obezity ale typicky nepatří (hladina LDL-C u osob 

s metabolickým syndromem bývá normální či jen lehce zvýšená) (Pelikanova 2011). 

Pokles LDL-C jako důsledek pravidelné pohybové aktivity prokazuje více studií, např. 

(Haskell 1984), (Laaksonen, Atalay et al. 2000), (Kraus, Houmard et al. 2002), obecně jde 

však o efekt malý, pohybující se podobně jako u TAG v řádech 3 – 5 % (Leon and 

Sanchez 2001). 

TAG 

V intervenci s pohybovou aktivitou jsme prokázali pokles TAG, který rovněž nebyl 

statisticky signifikantní.  Lze pro to najít několik vysvětlení. Subjekty při vstupu do naší 

studie byly převážně normotriacylglycerolemické (z 37 subjektů byla pouze u 6 vstupní 

hodnota TAG zvýšená, tj. > 1,69 mmol/l). Efekt cvičení na triacylglyceroly se ale 

uplatňuje u normotriacylglycerolemických osob při velkém a velmi velkém objemu (1 

tréninková jednotka 90 – 300 min)  (Gill, Herd et al. 2003), což je více než naše 1 

tréninková jednotka (60 min). Navíc k hypotriacylglycerolemizujícímu efektu cvičení jsou 

citlivější osoby s již prokázanou hypertriacylglycerolémií (Gyntelberg, Brennan et al. 

1977), což bývají častěji muži; v našem souboru mělo na začátku pokusu 

hypertriacylglycerolémii (TAG > 1,69 mmol/l) pouze 8 žen.  

HDL-C 

Plazmatická koncentrace HDL-C v naší práci vzrostla o 0,020 mmol/l, což je vzestup 

pohybující se na hranici klinické [vzestup HDL-C u žen již o 0,025 mmol/l představuje 

pokles kardiovaskulárního rizika o 3 % (Vaverkova, Soska et al. 2007)], avšak pod hranicí 

statistické významnosti. V souladu s designem naší práce se nejedná o překvapivý 

výsledek. K dosažení významného vzestupu HDL-C intervencí pohybovou aktivitou 
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bychom museli požadovat vyšší kontinuální intenzitu pracovní zátěže a je otázkou, zdali 

současně i delší trvání celé studie, neboť v tomto kritériu se evidence rozchází nejvíce. 

Např. v práci Ring-Dimitriou po devítiměsíční intervenci pohybovou aktivitou se 

vzrůstajícím týdenním objemem zátěže u mužů a žen s nadváhou ke statisticky 

významnému vzestupu HDL-C nedošlo (Ring-Dimitriou, von Duvillard et al. 2007) na 

rozdíl od devítiměsíční studie Krausovy (Kraus, Houmard et al. 2002) či Johnsonovy 

(Johnson, Slentz et al. 2007) s pohybovou aktivitou o vysoké intenzitě. V tomto případě 

však do té doby fyzicky inaktivní probandi absolvovali několikaměsíční přípravný kurs, 

během kterého se z důvodu snížení pravděpodobnosti úrazu na zátěž o vysoké intenzitě 

stanovenou studiovým protokolem adaptovali. V ještě delší studii, porovnávající efekt 

cvičení, diety a cvičení + diety na sérové lipidy po 1 roce intervence, nedošlo ke 

statisticky významným změnám HDL-C v ani jedné z intervenovaných skupin, 

porovnávaných jak s hodnotami před vstupem do studie, tak po jejím skončení mezi sebou 

navzájem, a to ani u mužů, ani u žen (Stefanick, Mackey et al. 1998).  

CH, ApoB 

V naší studii nedošlo ke statisticky významnému poklesu apoB stejně jako nedošlo 

k signifikantnímu poklesu LDL-C a CH, se kterými však dle našich výsledků apoB 

středně silně pozitivně koreluje. Některé prameny (Walldius, Jungner et al. 2001) uvádějí, 

že apoB je vzhledem k heterogenitě částic LDL lepším indikátorem kardiovaskulárního 

rizika než samotný LDL-C. Pokles apoB navozený fyzickou aktivitou se dle některých 

prací řídí závislostí na vysokém objemu a intenzitě zátěže, výstupy jsou však opět 

nejednotné.  

AIP 

Prokázali jsme statisticky signifikantní pokles AIP. AIP je index, který jedním číslem 

vystihuje aterogenní potenciál lipoproteinů v závislosti na velikosti jejich makromolekul. 

Představuje kvalitativně nový indikátor v systému kritérií, kterými sledujeme riziko 

pacienta nebo vývoj léčby (Dobiasova and Frohlich 2001). Dle Dobiášové souvisí AIP i s 

dalšími rizikovými biochemickými a klinickými ukazateli. Dobiášová popisuje nízkou 

závislost AIP na celkovém cholesterolu. Dle našich výsledků AIP středně silně pozitivně 

koreluje s celkovým cholesterolem na začátku pokusu, zatímco na konci pokusu je 

korelace slabší a pohybuje se na hranici statistické významnosti (p = 0,053). Ve shodě s 

výsledky Dobiášové jsme prokázali středně silnou až silnou pozitivní korelaci s rizikovým 

apoproteinem apoB a také s LDL-C, a to jak na začátku, tak na konci pokusu.  
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Vyhodnocení sekundárních cílů 

Prokázali jsme, že pravidelná pohybová aktivita o nízké až střední intenzitě 

signifikantně zlepšuje všechny testované antropometrické parametry (pokles tělesné 

hmotnosti, BMI, obvodu pasu a % tělesného tuku) a zároveň statisticky významně 

zlepšuje jak vytrvalostní (VO2max), tak silovou (W) fyzickou zdatnost. Dle našich 

výsledků všechny antropometrické veličiny na konci pokusu korelují (negativně) s AIP a 

(pozitivně) LDL-C, tedy se dvěma parametry metabolismu lipidů, které spolu pozitivně 

korelují navzájem.  

Ačkoliv jsme neprokázali statisticky významné změny jaterních testů per se, prokázali 

jsme vazbu GGT se všemi hodnocenými parametry metabolismu lipidů na konci studie 

s výjimkou HDL-C a apoB. Vedle plazmatických lipidů pak GGT na konci studie koreluje 

se všemi antropometrickými veličinami. Tyto závislosti podobně jako ve studii  (Devries, 

Samjoo et al. 2008), prokazující pozitivní korelaci mezi obvodem pasu a GGT či ALT 

jako markerů obsahu tuku v hepatocytech, nás nepřímo opravňují považovat pozitivní 

efekt cvičení na AIP jako důsledek změn antropometrických parametrů a především pak  

intrahepatické akumulace tuku.  

V odpovědi na otázku, je-li zlepšení fyzické zdatnosti nezávislým faktorem 

ovlivňujícím dyslipidémii metabolického syndromu, se evidence rozchází. Dle našich 

výsledků vzestup VO2max či W sám o sobě posun v lipidovém spektru nezpůsobuje, ale je 

zcela jistě v součinnosti se změnou složení těla (úbytkem tělesného tuku). Při hodnocení 

výsledků vztahu metabolism lipidů a parametrů fyzické zdatnosti lze konstatovat, že 

úroveň jak aerobní, tak silové fyzické zdatnosti odráží míru kardiovaskulárního rizika. 

Prokázali jsme negativní korelaci VO2max s CH a LDL-C jak na začátku, tak na konci 

studie. AIP statisticky významně nekoreluje s VO2max na začátku pokusu, zatímco na 

jeho konci jsme prokázali vzájemnou středně silnou negativní korelaci. Zdá se tedy, že 

AIP je staticky ve vztahu s antropometrickými parametry a rizikovými lipoproteiny včetně 

LDL-C, zatímco inverzní vztah AIP k VO2max je podmíněn pouze dynamickým 

zlepšením fyzické zdatnosti.  
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6. Závěry 

Metabolický syndrom je stav obecně spojený se zvýšenou koncentrací jak 

plazmatických VMK, tak s inzulínovou rezistencí a hyperizulinémií jako dvěma 

důležitými faktory na cestě směrem k manifestaci DM2 a zvýšenému riziku 

kardiovaskulárních onemocnění. PA má svým komplexním působením významné 

uplatnění jak v primární, tak v sekundární prevenci kardiovaskulární morbidity a mortality 

a i malý efekt na plazmatické lipidy je klinicky významný.  

Vyhodnocením primárních cílů naší práce jsme na souboru žen s nadváhou a obezitou 

prokázali efekt PA na některé ukazatele lipidového metabolismu. Vyšel nám statisticky 

nesignifikantní, ale možná klinicky významný pokles LDL-C a vzestup HDL-C jako dvou 

samostatných, nezávislých rizikových faktorů kardiovaskulární mortality. Prokázali jsme 

statisticky signifikantní pokles AIP jako markeru produkce ateroprotektivních částic, což 

je důkazem benefitu pravidelné PA na dyslipidémii obézních. AIP dle našich výsledků 

koreluje s LDL-C a apoB. Z dalších typických parametrů dyslipidémie obézních jsme 

v souladu s očekáváním neprokázali pokles TAG, ani apoB či vzestup HDL-C.  

Vyhodnocením sekundárních cílů jsme prokázali signifikantní zlepšení všech 

antropometrických parametrů (pokles tělesné hmotnosti, BMI, obvodu pasu a % tělesného 

tuku) i vytrvalostní (VO2max) a silové (W) fyzické zdatnosti. Neprokázali jsme statisticky 

významnou změnu jaterních testů, ale na konci pokusu nám vyšly statisticky významné 

korelace GGT jako markeru obsahu tuku v hepatocytech s LDL-C, TAG, AIP a se všemi 

antropometrickými charakteristikami. Prokázali jsme korelaci AIP se všemi 

antropometrickými ukazateli jak na začátku, tak na konci pokusu. S výjimkou tělesné 

hmotnosti má k antropometrickým ukazatelům vztah i LDL-C. Na rozdíl od AIP však 

LDL-C negativně koreluje s VO2max a negativní korelaci LDL-C a apoB jsme prokázali i 

s W.  

Ve vztahu k hypotéze 

Z testovaných proměnných ze spektra plazmatických lipidů snižuje pravidelná 

PA o nízké až střední intenzitě AIP; index odvozený od hodnoty HDL-C a TAG, 

který jedním číslem vystihuje aterogenní potenciál lipoproteinů v závislosti na 

velikosti jejich makromolekul. Předpoklad, že efekt PA na pokles AIP je výsledkem 

spíše vazby na zlepšení antropometrických charakteristik než práci příčně 

pruhovaných svalů a vzestup fyzické zdatnosti, se u AIP naplnil. V případě LDL-C 

hrají pravděpodobně roli oba faktory. U ostatních zkoumaných lipidů jsme 

jednoznačné souvislosti se složením těla či s fyzickou zdatností neprokázali.  



17 
 

7. Použitá literatura 

Alberti, K. G., P. Zimmet, J. Shaw and I. D. F. E. T. F. C. Group (2005). "The metabolic 

syndrome--a new worldwide definition." Lancet 366(9491): 1059-1062. 

Altena, T. S., J. L. Michaelson, S. D. Ball and T. R. Thomas (2004). "Single sessions of 

intermittent and continuous exercise and postprandial lipemia." Med Sci Sports Exerc 

36(8): 1364-1371. 

Boledovicova, M., J. Hendl, L. Liskova, A. Slamkova, M. Matoulek, Z. Stranska, S. 

Svacina and M. Veleminsky (2013). "Blood pressure relation to body composition and 

age: analysis of a nurse-led investigation and consultation program." Med Sci Monit 19: 

612-617. 

Devries, M. C., I. A. Samjoo, M. J. Hamadeh and M. A. Tarnopolsky (2008). "Effect of 

endurance exercise on hepatic lipid content, enzymes, and adiposity in men and women." 

Obesity (Silver Spring) 16(10): 2281-2288. 

Dobiasova, M. and J. Frohlich (2001). "The plasma parameter log (TG/HDL-C) as an 

atherogenic index: correlation with lipoprotein particle size and esterification rate in 

apoB-lipoprotein-depleted plasma (FER(HDL))." Clin Biochem 34(7): 583-588. 

Frohlich, J. and M. Dobiasova (2003). "Fractional esterification rate of cholesterol and 

ratio of triglycerides to HDL-cholesterol are powerful predictors of positive findings on 

coronary angiography." Clin Chem 49(11): 1873-1880. 

Gill, J. M., S. L. Herd, N. V. Tsetsonis and A. E. Hardman (2002). "Are the reductions in 

triacylglycerol and insulin levels after exercise related?" Clin Sci (Lond) 102(2): 223-231. 

Gill, J. M., S. L. Herd, V. Vora and A. E. Hardman (2003). "Effects of a brisk walk on 

lipoprotein lipase activity and plasma triglyceride concentrations in the fasted and 

postprandial states." Eur J Appl Physiol 89(2): 184-190. 

Gyntelberg, F., R. Brennan, J. O. Holloszy, G. Schonfeld, M. J. Rennie and S. W. 

Weidman (1977). "Plasma triglyceride lowering by exercise despite increased food intake 

in patients with type IV hyperlipoproteinemia." Am J Clin Nutr 30(5): 716-720. 

Haskell, W. L. (1984). "The influence of exercise on the concentrations of triglyceride and 

cholesterol in human plasma." Exerc Sport Sci Rev 12: 205-244. 

Hendl, J., Dobrý L. et al (2011). Zdravotní benefity pohybových aktivit. Monitorování,    

intervence, evaluace. Nakladatelství Karolinum. 

Holloszy, J. O. (2005). "Exercise-induced increase in muscle insulin sensitivity." J Appl    

Physiol (1985) 99(1): 338-343. 



18 
 

Johnson, J. L., C. A. Slentz, J. A. Houmard, G. P. Samsa, B. D. Duscha, L. B. Aiken, J. S. 

McCartney, C. J. Tanner and W. E. Kraus (2007). "Exercise training amount and intensity 

effects on metabolic syndrome (from Studies of a Targeted Risk Reduction Intervention 

through Defined Exercise)." Am J Cardiol 100(12): 1759-1766. 

Kraus, W. E., J. A. Houmard, B. D. Duscha, K. J. Knetzger, M. B. Wharton, J. S. 

McCartney, C. W. Bales, S. Henes, G. P. Samsa, J. D. Otvos, K. R. Kulkarni and C. A. 

Slentz (2002). "Effects of the amount and intensity of exercise on plasma lipoproteins." N 

Engl J Med 347(19): 1483-1492. 

Laaksonen, D. E., M. Atalay, L. K. Niskanen, J. Mustonen, C. K. Sen, T. A. Lakka and M. 

I. Uusitupa (2000). "Aerobic exercise and the lipid profile in type 1 diabetic men: a 

randomized controlled trial." Med Sci Sports Exerc 32(9): 1541-1548. 

Lakka, T. A. and D. E. Laaksonen (2007). "Physical activity in prevention and treatment 

of the metabolic syndrome." Appl Physiol Nutr Metab 32(1): 76-88. 

Leon, A. S. and O. A. Sanchez (2001). "Response of blood lipids to exercise training 

alone or combined with dietary intervention." Med Sci Sports Exerc 33(6 Suppl): S502-

515; discussion S528-509. 

Magkos, F. (2009). "Basal very low-density lipoprotein metabolism in response to 

exercise: mechanisms of hypotriacylglycerolemia." Prog Lipid Res 48(3-4): 171-190. 

Matoulek, M., Svobodová, Š., Větrovská, R. et al. Post-exercise changes of beta 

hydroxybutyrate as a predictor of weight changes. Physiol Res. 2014, článek přijat k 

publikaci v dubnu 2014. 

National Cholesterol Education Program Expert Panel on Detection, E. and A. Treatment 

of High Blood Cholesterol in (2002). "Third Report of the National Cholesterol Education 

Program (NCEP) Expert Panel on Detection, Evaluation, and Treatment of High Blood 

Cholesterol in Adults (Adult Treatment Panel III) final report." Circulation 106(25): 3143-

3421. 

Pattyn, N., V. A. Cornelissen, S. R. Eshghi and L. Vanhees (2013). "The effect of exercise 

on the cardiovascular risk factors constituting the metabolic syndrome: a meta-analysis of 

controlled trials." Sports Med 43(2): 121-133. 

Ring-Dimitriou, S., S. P. von Duvillard, B. Paulweber, M. Stadlmann, L. M. Lemura, K. 

Peak and E. Mueller (2007). "Nine months aerobic fitness induced changes on blood 

lipids and lipoproteins in untrained subjects versus controls." Eur J Appl Physiol 99(3): 

291-299. 

Sato, Y. (2000). "Diabetes and life-styles: role of physical exercise for primary 

prevention." Br J Nutr 84 Suppl 2: S187-190. 



19 
 

Snowling, N. J. and W. G. Hopkins (2006). "Effects of different modes of exercise 

training on glucose control and risk factors for complications in type 2 diabetic patients: a 

meta-analysis." Diabetes Care 29(11): 2518-2527. 

Stefanick, M. L., S. Mackey, M. Sheehan, N. Ellsworth, W. L. Haskell and P. D. Wood 

(1998). "Effects of diet and exercise in men and postmenopausal women with low levels 

of HDL cholesterol and high levels of LDL cholesterol." N Engl J Med 339(1): 12-20. 

Svacina, S. (2010). "[Treatment of an obese diabetic]." Vnitr Lek 56(10): 1078-1081. 

Svacina, S., K. Owen, J. Hendl, M. Matoulek and T. Brychta (2007). "Comparison of lipid 

lowering effect of sibutramine in patients treated or not treated with statins--3 month 

follow-up." Prague Med Rep 108(4): 333-338. 

Tan, M. H., D. Johns and N. B. Glazer (2004). "Pioglitazone reduces atherogenic index of 

plasma in patients with type 2 diabetes." Clin Chem 50(7): 1184-1188. 

Thomas, T. R., K. E. Horner, M. M. Langdon, J. Q. Zhang, E. S. Krul, G. Y. Sun and R. 

H. Cox (2001). "Effect of exercise and medium-chain fatty acids on postprandial lipemia." 

J Appl Physiol 90(4): 1239-1246. 

Tsetsonis, N. V., A. E. Hardman and S. S. Mastana (1997). "Acute effects of exercise on 

postprandial lipemia: a comparative study in trained and untrained middle-aged women." 

Am J Clin Nutr 65(2): 525-533. 

Vaverkova, H., V. Soska, H. Rosolova, R. Ceska, R. Cifkova, T. Freiberger, J. Pit'ha, R. 

Poledne, T. Stulc, Z. Urbanova, M. Vrablik and S. Czech Atherosclerosis (2007). "[Czech 

atherosclerosis society guidelines for the diagnosis and treatment of dyslipidemia in 

adults]." Cas Lek Cesk 146(6): II-XV. 

Větrovská, R., Vilikus, Z., Klaschka, J. et al. Does impedance measure a functional state 

of the body fat? Physiol Res. 2014, článek přijat k publikaci v dubnu 2014 

Walldius, G., I. Jungner, I. Holme, A. H. Aastveit, W. Kolar and E. Steiner (2001). "High 

apolipoprotein B, low apolipoprotein A-I, and improvement in the prediction of fatal 

myocardial infarction (AMORIS study): a prospective study." Lancet 358(9298): 2026-

2033. 

  



20 
 

8. Seznam publikací: 

1. publikace in extenso, které jsou podkladem disertace 

 

a) s impact factorem (IF) 

 

 Stránská, Zuzana – Matoulek, Martin – Vilikus, Zdeněk – Svačina, Štěpán – 

Stránský, Pravoslav. Aerobic exercise has beneficial impact on atherogenic index of 

plasma in sedentary overweigh and obese women. Neuro Endocrinol Lett. 2011 Feb 

21;32 (1):102–108. IF (2010) 1,621 (článek má 5 citací) 

 Boledovičová, Mária – Šaradyová, Lucia – Matoulek, Martin – Stránská, Zuzana – 

Svačina, Štěpán. Blood pressure relation to body composition and age: analysis of 

nurse led investigation and consultation program. Med Sci Monit. 2013 Jul 26;19:612-

7. IF (2012) 1,358 

 Větrovská, Renata - Vilikus, Zdeněk - Klaschka, Jan - Stránská, Zuzana - Svačina, 

Štěpán - Svobodová, Šárka – Matoulek, Martin. Does impedance measure a functional 

state of the body fat? Physiol Res. 2014, článek přijat k publikaci v dubnu 2014. IF 

(2014) 1,531 

 Matoulek, Martin – Svobodová, Šárka – Větrovská, Renata - Stranská, Zuzana – 

Svačina, Štěpán. Post-exercise changes of beta hydroxybutyrate as a predictor 

of weight changes. Physiol Res. 2014, článek přijat k publikaci v dubnu 2014. IF 

(2014) 1,531 

 

b)  bez IF 

 

 Stránská, Zuzana – Matoulek, Martin – Fábin, Petr – Vilikus, Zdeněk – Svačina, 

Štěpán Pravidelná aerobní pohybová aktivita zlepšuje lipidový profil u osob s vyšší 

než normální tělesnou hmotností. Vnitr Lek. 2007 Apr;53(4):404–7. Czech.  

 Stránská, Zuzana. Dyslipidémie metabolického syndromu a pohybová aktivita. 

Publikováno online na E-learningovém portálu Slovenskej lekárskej komory pre 

celoživotné vzdelávanie lekárov http://www.i-med.sk/ 

 

2. publikace in extenso bez vztahu k tématu disertace 

 

a) s IF  

 

 Serum concentrations and adipose tissue expression of pigment epithelium-derived 

factor (PEDF) in obese patients with type 2 diabetes mellitus: the influence of very-

low-calorie diet. Mráz – Miloš – Trachta, Pavel – Stránská, Zuzana et al. EUR J 

INTERN MED 01/2011; 22. DOI:10.1016/S0953-6205(11)60263-X 5-year IF 1,947 

 

b) bez IF 

 

 Stránská, Zuzana. Roux-en-Y gastrický bypass v léčbě obezity a metabolického 

syndromu. Kapitoly z kardiologie pro praktické lékaře, ročník 3, číslo 3/2011, str. 110-

112. 

 Stránská, Zuzana. Možnosti farmakoterapie hypertenze u pacientů s metabolickým 

syndromem. Interní Med. 2012; 14(6 a 7): 253-256.  

http://www.i-med.sk/
https://www.researchgate.net/researcher/65487049_Milos_Mraz
https://www.researchgate.net/researcher/58523357_Zuzana_Stranska

