
Abstrakt 

Název:  Tělesné složení u pacientů s diagnózou systémové sklerodermie 

Cíle:  Cílem této práce bylo porovnat vybrané parametry tělesného složení u pacientů se 

systémovou sklerodermií (SSc) se skupinou zdravých jedinců (ZK) se srovnatelným 

věkem a pohlavím. Dalším dílčím cílem bylo zhodnotit vliv vybraných klinických 

parametrů u pacientů se SSc na detekovanou variabilitu sledovaných parametrů 

tělesného složení a na pohybovou aktivitu pacientů. 

Metody:  Výzkumný soubor N = 95, skupina SSc (n = 59), kontrolní skupina (n =36 ). 

Antropometrie (tělesná výška [cm], tělesná hmotnost [kg], BMI [kg/m2]), Bioelektrická 

impedance – BIA 2000 (tělesný tuk – BF [%], Tělesná voda – TBW [%], aktivní tělesná 

hmota – LBM [kg], buněčná hmota – BCM [kg], BCM z FFM [%], ECM/BCM); DEXA 

– Lunar řady iDXA (kostní denzita – BMD [g/m3], aktivní tělesná hmota – LBM [kg], 

tělesný tuk – BF [%], viscerální tuk – VF [kg]; dotazník pohybové aktivity Human 

Activity Profile. Statistika: T-test/Mann-Whitney U test, Cohen's d/partial eta squared 

(η2). 

Výsledky:  Výsledné hodnoty (průměr ± SD): tělesná výška: SSc 166,5 ± 7,1 cm, ZK 

171,2 ± 8,3 cm; tělesná hmotnost: SSc 62,4 ± 10,7 kg, ZK 77,3 ± 11,9 kg; BMI: SSc 

22,4 ± 4,3 kg/m2, ZK 26,4 ± 3,3 kg/m2; % BF BIA: SSc 24,6 % ± 7,8 %; ZK 31,1 % ± 

6,4 %; % BF DEXA: SSc 32,6 ± 8,2 %, ZK 37,2 ± 6,6 %; % TBW BIA: SSc 

55,2 ± 5,7 %, ZK 50,4 ± 4,7 %; LBM BIA: SSc 47,7 ± 7,0 kg, ZK 53,2 ± 8,7 kg; LBM 

DEXA: SSc 40,9 ± 6,8 kg, ZK 46,6 ± 7,5 kg. BCM BIA: SSc 21,5 ± 5,1 kg, ZK 

26,4 ± 5,1 kg; ECM/BCM BIA: SSc 1,29 ± 0,4; ZK 1,03 ± 0,1; BMD DEXA: SSc 

1,05 ± 0,11 g/cm3, ZK 1,16 ± 0,1 g/cm3; VF DEXA: SSc 0,54 ± 0,5 kg, ZK 

0,9 ± 0,9 kg. 

Závěry:  Pacienti se SSc mají významně vyšší průměrné hodnoty koeficientu ECM/BCM, 

zároveň mají významně nižší průměrné hodnoty hustoty kostního minerálu, rovněž 

významně nižší průměrné relativní zastoupení tělesného tuku. Vyšší aktivita nemoci 

a/nebo větší závažnost a rozsah postižení u SSc vede k nižší pohybové aktivitě pacienta. 
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