
 

 

  

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE 

FAKULTA TĚLESNÉ VÝCHOVY A SPORTU 

 

 

 

 

Tělesné složení u pacientů s diagnózou systémové 

sklerodermie 

Diplomová práce 

 

 
 

 
 

 

 

 
 

Praha, srpen 2016  

Vedoucí práce: 

MUDr. Michal Tomčík Ph.D. 

Vypracoval: 

Bc. Michal 

Česák 
Odborný konzultant: 

Mgr. Petr Česák 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prohlášení 

 

Prohlašuji, že jsem závěrečnou diplomovou práci zpracoval samostatně a že jsem uvedl 

všechny použité informační zdroje a literaturu. Tato práce ani její podstatná část nebyla 

předložena k získání jiného nebo stejného akademického titulu. 

 

 

V Praze, dne         podpis 

……………………………  

  



 

 

Evidenční list: 

Souhlasím se zapůjčením své diplomové práce ke studijním účelům. Uživatel svým 

podpisem stvrzuje, že tuto diplomovou práci použil ke studiu a prohlašuje, že ji uvede 

mezi použitými prameny. 

 

Jméno a příjmení:           Fakulta / katedra:           Datum vypůjčení:               Podpis: 

______________________________________________________________________ 

  



 

 

  

Poděkování 

Mé poděkování patří mému školiteli MUDr. Michalovi Tomčíkovi Ph.D. za 

odborné vedení, pomoc a rady při zpracování této práce, stejně tak děkuji 

odbornému konzultantovi Mgr. Petru Česákovi. Rovněž děkuji prof. Ing. Václavu 

Buncovi, CSc. za odborné rady. Dále děkuji Mgr. Maji Špiritović a MUDr. Sabíně 

Oreské za sběr, zpracování a poskytnutí dat. 

Také bych rád poděkoval své rodině, která mě v práci i studiu neustále podporovala. 



 

 

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. 

Klíčová slova: systémová sklerodermie, tělesné složení, bio impedance, DEXA, pohybová 

aktivita 

Studie vznikla s podporou Grantové agentury Univerzity Karlovy (GAUK), jako součást 

projektu č. 214615. 



 

 

Abstract 

Title:  Body composition of patients with systemic sclerosis 

Objectives:  The aim of this study was to compare selected parameters of body composition 

in patients with systemic sclerosis (SSc) with a group of age- and sex-matched 

healthy individuals (CG). Another objective was to evaluate the effect of 

selected clinical parameters in patients with SSc on the detected variability of 

the parameters of body composition and on physical activity of patients. 

Methods:   The research group N = 95, group SSc (n = 59), control group (n = 36). 

Anthropometry (body height [cm], weight [kg], BMI [kg/m2]), bioelectrical 

impedance analysis – BIA 2000 (body fat - BF [%], total body water – TBW 

[%], lean body mass – LBM [kg], body cell mass – BCM [kg], BCM of FFM 

[%], the ECM / BCM); DEXA – Lunar Series iDXA (bone mineral density - 

BMD [g/m3], lean body mass – LBM [kg] body fat – BF [%], visceral fat – VF 

[kg] questionnaire on physical activity Human Activity Profile. Statistics: 

T test/Mann-Whitney U test, Cohen's d/partial eta squared (η2). 

Results:  The results are presented as mean ± SD: body height: SSc 166.5 ± 7.1 cm, CG 

171.2 ± 8.3 cm; body weight: SSc 62.4 ± 10.7 kg, CG 77.3 ± 11.9 kg; BMI: SSc 

22.4 ± 4.3 kg/m2, CG 26.4 ± 3.3 kg/m2; BF % BIA: SSc 24.6 % ± 7.8 %; CG 

31.1 % ± 6.4 %; BF % DEXA: SSc 32.6 ± 8.2 %, CG 37.2 ± 6.6 %; % TBW 

BIA: SSc 55.2 ± 5.7 %, CG 50.4 ± 4.7 %; LBM BIA: SSc 47.7 ± 7.0 kg, CG 

53.2 ± 8.7 kg; LBM DEXA: SSc 40.9 ± 6.8 kg, CG 46.6 ± 7.5 kg. BCM BIA: 

SSc 21.5 ± 5.1 kg, CG 26.4 ± 5.1 kg; ECM/BCM BIA: SSc 1.29 ± 0.4; CG 

1.03 ± 0.1; BMD DEXA: SSc 1.05 ± 0.11 g/cm3, CG 1.16 ± 0.1 g/cm3; VF 

DEXA: SSc 0.54 ± 0.5 kg, CG 0.9 ± 0.9 kg. 

Conclusions:   Patients with SSc have significantly increased ECM/BCM, as well as 

significantly lower bone mineral density, and significantly decreased average 

percent body fat. Higher disease activity and/or greater severity and extent of 

involvement in SSc lead to decreased physical activity of the patients. 

Keywords:  systemic sclerosis, body composition, bio impedance, DEXA, physical activity 

 

This study was performed with the support of the  Grant Agency of Charles University in 

Prague as a part of the Project No. 214615. 
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SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK 

ACA anticentromerové protilátky  

ANA antinukleární protilátky 

A/G ratio android/gynoid ratio 

CI postižení srdce 

BCM buněčná hmota (body cell mass) 

BF, FM tělesný tuk (body fat, fat mass) 

BIA bioimpedanční analýza 

BMD hustota kostního minerálu (bone mineral density) 

BMI index tělesné plnosti (body mass index) 

BMR bazální metabolismus (body metabolic rate) 

CPA cyklofosfamid 

CRP C-reaktivní protein;  

dcSSc kožně difuzní forma systémové sklerodermie 

DEXA duální rentgenová absorpciometrie (někdy jen DXA) 

ECM extracelulární tukuprostá hmota (extracellular mass) 

ECT extracelulární tekutina (něktý též ECW – extracellular water) 

EULAR European League Against Rheumatism 

EUSTAR European League Against Rheumatism Scleroderma Trials and Research group  

FFM tukuprostá hmota (fat-free mass) 

FW rychlost sedimentace erytrocytů 

GC  glukokortikoidy 

ILD instersticiální plicní postižení 

ICT intracelulární tekutina (někdy téz ICW – intra cellular water) 

LBM aktivní tělesná hmota (lean body mass) 

lcSSc kožně limitovaná forma systémové sklerodermie 

mRSS modifikované Rodnanovo kožní skóre 



10 

 

MTX methotrexát 

OD porucha motility jícnu 

PAH plicní arteriální hypertenze 

PDGF  růstový faktor odvozený od destiček 

PVC polyvinylchlorid 

RI postižení ledvin 

RNP ribonukleoprotein  

RP Raynaudův fenomén 

Scl-70 anti–DNA-topoizomeráza I 

SSc systémová sklerodermie 

TBW celková tělesná voda (total body water) 

TGF-β  transformující růstový faktor-beta 

WHO Světová zdravotnická organizace (World Health Organization) 
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1. ÚVOD 

V současné době je na lidi vyvíjen značný psychický stres, převládá sedavý způsob 

života, lidé snižují pohybovou aktivitu a často se také nezdravě stravují. Všechny tyto a 

mnohé další faktory se podílí na vzniku mnoha rozmanitých civilizačních chorob 

s negativním dopadem na zdraví člověka. Mezi časté civilizační choroby patří 

např. cukrovka, kardiovaskulární problémy a vysoký krevní tlak, nicméně se objevují 

stále častěji i další choroby, jejichž příčiny nejsou úplně objasněny a léčba je leckdy 

nejasná, což v některých případech může mít fatální důsledky na životy poškozených. 

Některé z těchto chorob mohou mít signifikantní vliv na změny tělesného složení a 

následkem toho na snižování životního standardu, práceschopnosti a připravenosti 

organizmu na zátěž, což může vést k problémům ohledně samostatnosti a k nutnému 

zvýšení intenzity i frekvence lékařské péče. 

Systémová sklerodermie je vzácné revmatické onemocnění, systémové onemocnění 

pojiva, které mimo jiné vede k poškození pohybového aparátu, kůže a většinou 

i trávicího traktu, co může mít vliv na změny tělesného složení. Pro systémovou 

sklerodermii je charakteristická fibróza a sklerotizace kůže, stěny cév a parenchymu 

viscerálních orgánů. Toto onemocnění většinou postihuje ženy v mladším a středním 

věku. Příčina vzniku nemoci není známa, odborníci se domnívají, že na vzniku nemoci 

se podílí genetické predispozice v interakci s některými faktory vnějšího prostředí. 

Vzhledem k nedostatečným informacím o nemoci se objevují otázky, na které se teprve 

hledají odpovědi. Tělesné složení u tohoto vzácného potenciálně letálního a dosud 

neléčitelného onemocnění bylo a zůstává opomíjenou oblastí výzkumu. Proto je nutné 

pozorovat kvalitativní i kvantitativní změny tělesného složení a rovněž také tyto změny 

porovnávat se změnami tělesného složení běžné populace. Tělesné složení lze zjišťovat 

mnoha metodami, mě však zaujala metoda multifrekvenční bioimpedanční analýzy 

(BIA) v kombinaci s referenční metodou duální rentgenovou absorpciometrie (DEXA).  
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2. TEORETICKÁ VÝCHODISKA 

2.1 Systémová sklerodermie 

Systémová sklerodermie (SSc) je onemocnění pojivové tkáně, které postihuje kůži 

i vnitřní orgány. Pro SSc je příznačná fibróza a sklerotizace kůže, stěny cév 

a parenchymu viscerálních orgánů. Postihuje ve většině případů ženy v mladším 

a středním věku. Postižení pohybového ústrojí se projevuje jako svalová bolest 

(myalgie), bolest kloubů (artralgie), zánět kloubů (artritidy) a třecí šelesty šlachových 

pouzder. Trávicí trakt bývá často postižen ve všech jeho částech. Postižení plic mívá 

formu intersticiálního procesu nebo plicní hypertenze. Z dalších vnitřních orgánů bývá 

typické postižení srdce (fibróza myokardu, arytmie – poruchy srdečního rytmu) a 

postižení ledvin, tzv. sklerodermická renální krize. (Dostál, 2001, Bečvář, 2008). 

Systémová sklerodermie se dělí na difúzní kožní onemocnění a limitované kožní 

onemocnění (Mayes in Klippel, 2008, Pištorová, 2012): 

 kožně difuzní forma (dcSSc) – orgánové postižení je časné, probíhá značně 

progresivně a prognóza je nepříznivá, kůže je postižena fibrózou i proximálně 

od loktů a kolen (např. břicho, hrudník stehna, paže); 

 kožně limitovaná forma (lcSSc) – má mírnější kožní příznaky a méně závažné a 

většinou později se vyvíjející orgánové postižení, kůže je postižena fibrózou jen 

distálně od loktů a kolen (např. typicky prsty, ruce anebo i předloktí). 

V klinické praxi a v klinických studiích se pro hodnocení rozsahu a závažnosti kožního 

postižení běžně používá modifikované Rodnanovo kožní skóre (mRSS), kterým lékař 

hodnotí tuhost a tloušťku kůže (resp. kožní řasy při uchopení palcem a ukazováčkem) 

na 17 definovaných místech těla pomocí skóre od 0 (normální zdravá kůže) do 3 (tuhá 

kůže, kde nelze ani vytvořit vlnu nebo řasu) s celkovým skóre 0–51. (Clements, et al., 

1993) 

2.1.1 Prevalence 

SSc se vyskytuje 3 až 8krát častěji u žen než u mužů a projevuje se obvykle v mladším 

a středním věku. Výskyt nemoci dosahuje 35–363 případů na milion a roční incidence 

činí 3 až 19 dalších případů na milion obyvatel. (Mayes, 1997, Bečvář, 2014) 
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2.1.2 Etiologie a patogeneze (příčina, vznik a vývoj) 

Příčina vzniku SSc je neznámá, i když se obdobně jako u příbuzných revmatických 

nemocí předpokládá, že do jisté míry mají vliv genetické predispozice a vlivy vnějšího 

prostředí (Hromádková, 2014). Někdy může být SSc vyvolána organickými 

rozpouštědly, dlouhodobou prací s vibračními nástroji a oxidem křemíku. Obecný 

charakter a obdobnost strukturálních změn v patogenezi SSc dokazuje, že některé látky 

cirkulující v oběhu a některé buňky, např. buňky hladké svaloviny, lymfocyty, 

monocyty, eozinofily a mastocyty, mají významnou úlohu při vzniku SSc (Furst, 

Clements, 1996). Značný vliv má vzájemné působení mezi buňkami (zejména 

fibroblasty) a mezibuněčnou hmotou (zejména kolagen a další komponenty 

extracelulární matrix, ECM), dále také přímé nebo zprostředkované cytokiny a jejich 

receptory. Výsledkem tohoto složitého vzájemného působení je aktivace fibroblastů 

(buněk vazivové tkáně) zprostředkované transformujícím růstovým faktorem-beta 

(TGF-β) a růstovým faktorem odvozeným od destiček (PDGF), což vede k jejich 

zvýšenéproliferace  a syntéze složek ECM. Vytváří se obzvláště kolagenní vlákna, která 

jsou ukládána ve stěnách cév a parenchymu řady orgánů. (Bečvář, 2008) 

2.1.3 Klinický obraz  

Klinický obraz SSc má většinou manifestaci celkovou – únavnost, hubnutí a reaktivní 

deprese. Objevují se také manifestace cévního postižení (vaskulopatie), ke kterým patří 

především Raynaudův fenomén, který postihuje až 96 % nemocných SSc. Tento 

symptom bývá popisován jako epizodické barevné změny od bílé až po fialovou, 

vyvolané chladem či stresem. Kromě typicky prstů se také vyskytuje na jazyku, nose a 

uších. Pro SSc je charakteristické i strukturální zúžení cév, při kterém může dojít 

k úplnému uzávěru. Raynaudův fenomén může u SSc progredovat až do rozvoje 

ischemických změn prstů, dochází ke vzniku digitáních ulcerací a někdy k odumření 

tkáně až gangréně. Raynaudův fenomén následně vede kvazivovým změnám hlavních 

tepen vnitřních orgánů, respektive v plicích, srdci a ledvinách. (Clements et al., 2003). 

Nejobvyklejší manifestace SSc je kožní postižení. V počáteční fázi dochází k difúznímu 

otoku na prstech u rukou, který je vnímán jako bolest kloubů a ranní ztuhlost. Následně 

se objevuje fáze indurace – zatvrdnutí tkáně zmnožením vaziva (fibróza), kdy je 

pokožka lesklá, ztrácí adnexa a může svědit. Obličej nabývá maskovitého vzezření, 

vytrácí se mimika a zvýrazňují se radiální rýhy okolo úst. (Clements et al., 2003) 
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Postižení trávicího traktu bývá nejběžnějším viscerálním projevem SSc. Jde zejména 

o postižení jícnu, které se manifestuje dysfágií (poruchou polykání) a rozvíjí se 

nedostatečnost dolního svěrače podněcující zpětný pohyb žaludečního obsahu a vytrvalé 

pálení žáhy. V některých případech se může objevit erozivní zánět jícnu s krvácením, 

při kterém následuje pozánětlivé zúžení jícnu (Clements et al., 2003). Běžné je postižení 

žaludku, ale převážně bývá asymptomatické. Postižení tenkého střeva se projevuje 

křečemi, nadýmáním, intermitentními nebo chronickými průjmy a poruchy vstřebávání 

živin. Někdy bývá symptomem adynamický ileus (neprůchodnost střev) s rozepětím 

stěn. Nedostatečná pohyblivost, respektive motilita, tlustého střeva způsobuje střídavé 

stolice, po delším průběhu se může vytvořit divertikulóza s obstrukcí, někdy 

i proděravění tlustého střeva. Insuficience análního svěrače způsobuje vznik chronické 

neschopnosti udržet moč či stolici (inkontinence). Nejčastější příčina smrti nemocných 

SSc je postižení plic. Diferencujeme dva typy postižení plic – intersticiální plicní proces 

neboli fibrotizující alveolitidu, při kterém selhávají dechové funkce a dýchací ústrojí 

není schopno zajistit dostatečnou výměnu plynů, a primární plicní arteriální hypertenzi 

(Zatloukal, 1999). Klinickým projevem intersticiálního procesu je pomalu postupující 

dušnost a suchý dráždivý kašel. Nejobvyklejším poslechovým nálezem je inspirační 

vrzot při bazích, dále se může slyšet pohrudniční třecí šelest a limitované dechové 

exkurze. Plicní arteriální hypertenze je značně významná manifestace, při které si 

nemocní stěžují na únavnost, dušnost a bolesti na hrudi. Poslechově lze nalézt akcentaci 

druhé ozvy nad plicní tepnou a vrzot při bazích. Muskuloskeletální symptomy pojímají 

bolesti drobných ručních kloubů doprovázené ranní ztuhlostí, specifičtějším 

symptomem jsou třecí šelesty šlachových pouzder. U překryvných syndromů se 

objevuje slabost proximálních svalových skupin. Postižení srdce se klinicky manifestuje 

dušností, nevýkonností, rychlými a nepravidelnými údery. Objektivní vyšetření 

dokazuje defekty rytmu a pozůstatky městnaného selhávání. Postižení myokardu se 

projevuje na vodivém systému poruchami srdečního rytmu a převodními bloky 

(Follansbee, 1990, Bečvář et al., 2006). Postižení ledvin SSc bývá u 8–10 % 

nemocných. Jedná se buď o rychle postupující selhání u nemocných s normálními 

hodnotami systolického a diastolického tlaku krve nebo o postupující selhání ledvin 

u nemocných s náhle vzniklou zhoubnou hypertenzí a/nebo nezhoubnou proteinurii, 

vylučování bílkovin močí, s azotémií, jejíž průběh je chronický – tzv. Sklerodermická 

renální krize (Steen in Furst, Clements, 1996, Bečvář et al., 2006).  
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Klasifikační kritéria systémové sklerodermie (LeRoy, 1988): 

I. difuzní sklerodermie (dcSSc) – na obličeji, trupu a celých končetinách 

dojde ke ztluštění kůže; 

II. limitovaná sklerodermie (lcSSc) – ztluštění kůže místech distálně od loktů 

a kolen, ale současně postihující obličej a krk, do této skupiny se obvykle 

řadí taky tzv. CREST syndrom: 

C – Calcinosis, kalcinóza - ukládání vápníku v kůži; 

R – Raynaudův fenomén; 

E – Esophageal dysmotility, porucha motility jícnu; 

S – Sklerodaktylie, ztuhnutí kůže prstů u rukou v důsledku fibrotických 

změn vaziva; 

T – Teleangiektazie, trvalé rozšíření kapilár viditelných na kůži v podobě 

červených nitek; 

III. scleroderma sine scleroderma – bez klinického projevu postižení kůže 

(vyjma obličeje), ale s typickými změnami na vnitřních orgánech, cévními 

manifestacemi a laboratorními nuancemi; 

IV. překryvný syndrom – systémová sklerodermie splňující rovněž rysy 

některého z dalších systémových onemocnění pojiva:  systémového lupus 

erytematodes, revmatoidní artritidy nebo polymyozitidy; 

V. nediferencované onemocnění pojivové tkáně – Raynaudův fenomén 

s klinickými a/nebo laboratorními odlišnostmi systémové sklerodermie, 

k těmto příznakům náleží anticentromérové autoprotilátky, změny 

mikrovaskulatury (detekované pomocí kapilaroskopie), otok prstů a 

ischemické defekty. 

Na rozdíl od jiných zánětlivých revmatických onemocnění dosud nebyl u SSc nalezen 

jednoduchý a spolehlivý biologický marker aktivity této nemoci (jako je například 

C-reaktivní protein u revmatoidní artritidy). Proto panel odborníků na SSc vyvinul a 

validizoval komplexní skóre aktivity SSc (EUSTAR SSc activity score, EUSTAR = 

EULAR (European League Against Rheumatism) Scleroderma Trials and Research 

group). Výsledná hodnota charakterizující aktivitu onemocnění je součtem hodnot 

deseti vybraných klinických parametrů, které patří mezi důležité ukazatele klinického 

stavu u SSc (jako mRSS, difúzní otok rukou, digitální ulcerace, artritida, difúzní 
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kapacita plic pro oxid uhelnatý, sedimentace erytrocytů, hodnota komplementu a změna 

v závažnosti kožního, vaskulárního a kardiopulmonálního postižení za poslední měsíc), 

a kterým je přidělená rozličná váha, maximální skóre je 10, skóre ≥ 3 znamená aktivní 

onemocnění. (Valentini et al., 2003) 

2.1.4 Průběh a prognóza nemoci 

Přirozený průběh limitované formy SSc je příznivější než difúzní SSc. Celková doba 

přežití je zkrácená – 10 let přežívá průměrně 70% pacientů (49% dcSSc / 82% lcSSc, 

70% mužů / 92% žen). Mezi nejčastější příčiny úmrtí u pacientů se SSc v současné 

době patří plicní fibróza (35%), plicní arteriální hypertenze (26%), srdeční selhání a 

arytmie (26%). Sklerodermická renální krize ztratila své dominantní postavení mezi 

příčinami mortality se začátkem používání ACE inhibitorů (Tomčík, 2014).  

Průběh SSc je velmi proměnlivý, většinou pozorujeme období nízké aktivity, kterou 

nahrazují fáze zhoršení. Někdy může docházet k postupnému zhoršování funkcí 

jednotlivých orgánů. Prognóza nemocných bývá často determinována závažností 

plicního postižení – intersticiální proces směřuje pomalu k rozvoji celkové dýchací 

nedostatečnosti s osudným koncem. Pro plicní arteriální hypertenzi je naopak typická 

rychlá progrese se značně špatnou prognózou. Postižení ledvin se často dostavuje 

akutně po sklerodermické renální krizi, velmi rychle postupující  oligurie, při které 

dochází ke sníženému množství vytvořené moči během 24 hodin, což následně vede 

k selhávání ledvin s náhle vzniklou hypertenzí a tím dochází k zástavě močení. 

Signifikantně špatná prognóza bývá taktéž u nemocných s pokročilým multiorgánovým 

postižením. (Bečvář, 2008). 

Faktory zhoršení systémové sklerodermie (Bečvář et al., 2005b): 

 recentní zvýšení modifikovaného kožního skóre podle Rodnana; 

 mnohočetné třecí šelesty šlachových pochev; 

 pozitivita autoprotilátek proti DNA-topoizomeráze-I, U1RNP a U3RNP 

(ribonukleoprotein); 

 zvýšená plazmatická hladina solubilního receptoru pro interleukin-2; 

 histologický průkaz dermosklerózy; 

 vysoké sérové hladiny kreatinkinázy; 



17 

 

 pokles hemoglobinu, zvýšení sedimentace červených krvinek. 

2.1.5 Terapie 

V současné době neexistuje kauzální univerzální léčba, která by zabránila postupu 

nemoci či ji vyléčila. Komplikace způsobuje vlastní ojedinělý charakter nemoci, 

částečná znalost příčin a mechanizmů vedoucích k nemoci, malý počet pacientů 

zařaditelných do randomizovaných kontrolovaných studií a jednotlivá různorodost 

klinických manifestací (Hromádková, Soukup, 2011). Současná léčba je pouze 

symptomatická a tlumí progresi a manifestace nemoci. U léčby SSc je bezpodmínečné, 

aby byla komplexní. Podstatné je poučení nemocného a vysvětlení nezbytných 

režimových opatření (Štork, Bečvář, 2004). Nezbytný je zákaz kouření, práce 

s organickými rozpouštědly, vibračními nástroji, silikonem a halogenovodíky, dále 

nemocný nesmí pobývat v prašném prostředí s částicemi křemíku. Farmakologická 

léčba  se diferencuje na celkovou a lokální. Dle doporučení pro léčbu SSc lze pro kožní 

a kloubní postižení zvolit metotrexát. Při rozsáhlejším aktivním zánětu plicních sklípků 

podáváme dlouhodobě cyklofosfamid způsobem nitrožilních pulzů po 3–5 týdnech. Při 

multiorgánovém postižení se perspektivní metodou ukazuje autologní transplantace 

kmenových buněk (Bečvář et al., 2005a). Další metody mají výhradně jen 

symptomatický efekt. Raynaudův fenomén lze tlumit dlouhodobým podáváním zejména 

blokátorů kalciových kanálů, méně důkazů účinnosti existuje pro pentoxyfylin, 

inhibitory angiotenzinkonvertujícího enzymu a antiagregancia. Lokální léčbu trofických 

změn na akrech často zlepší širokospektrá antibiotika, infuze prostanoidů s následnou 

hyperbaroxickou terapií; v indikovaných případech lze v ČR podávat i antagonisty 

receptorů pro endotelin. Poruchy průchodu trávicím traktem, trávicí obtíže a zpětný tok 

žaludečního obsahu do jícnu tlumí látky snižující kyselost žaludeční šťávy, prokinetika 

a blokátory protonové pumpy. K terapii plicní hypertenze se podávají prostanoidy, 

antagonisté receptorů pro endotelin a inhibitory fosfodiesterázy-5 (PDE-5). 

Sklerodermická renální krize se léčí s využitím inhibitorů ACE, často je nezbytné 

odstraňování odpadních látek a nadbytečné vody z krve při selhání ledvin, 

v pokročilých stádiích má své místo hemodialýza či transplantace ledvin. Lokální léčba 

pojímá využití mastí s antibiotiky, vitaminem E, pantotenátem, prostředky ke krytí ran a 

různá emmolientia. Chirurgický zákrok je nezbytný u nehojících se nekrotických a 

gangrenózních změn a k odstranění podkožních kalcifikací. Mezi další opatření přísluší 
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speciální rehabilitační léčba, stomatologická péče, paruky a další pomůcky. (Bečvář, 

2008) 

2.2 Tělesné složení 

Na složení těla má vliv mnoho faktorů a zároveň je to jeden z činitelů, který působí na 

zdraví člověka. Nastane-li případ nadbytku či nedostatku některých tělesných 

komponent, pak tato nevyhovující relace může způsobit zdravotní problémy. 

Bunc et al. (2000) a Kutáč (2009) se shodují, že složení těla je ovlivněno genetikou, 

ale rovněž je determinováno exogenními faktory. K významným exogenním faktorům 

řadí pohybovou aktivitu, výživu a nemoci. Tělesné složení podle Pařízkové (1998) je 

variabilní v závislosti na věku, pohlaví, stupni tělesného rozvoje a úrovni pohybové 

činnosti.  Podle Pařízkové (1973) a Grofové (2009) má vliv na tělesné složení  

energetický obrat (bilance) v průběhu ontogenetického vývoje. Starší muži, kteří byli 

celoživotně trénováni v průběhu celého života, mají větší množství tukuprosté hmoty 

než muži nesportující. Hainer (2011) hovoří o energetické bilanci jako o rovnováze 

mezi příjmem a výdejem energie. 

Na složení těla lze nahlížet podle různých kritérií, proto bylo vypracováno několik 

modelů tělesného složení. 

2.2.1 Modely tělesného složení 

Wang et al. (1992) navrhli rozdělení složení těla do pěti úrovní: atomová, molekulární, 

buněčná, tkáňově-systémová a celotělová. Přičemž v těchto pěti úrovní, které jsou 

rovněž nazývány modely, může být hodnoceno více než 30 tělesných komponent. 

Anatomický model 

Pomocí chemické analýzy kadaverů se ukázalo, že tělesná hmotnost člověka je tvořena 

z 98 % těmito prvky: C, O, H, N, Ca, P. Zbylá 2 % tělesné hmotnosti jsou tvořena 

z dalších 44 prvků. (Wang et al., 1992) 

Méně časté prvky (stopové prvky), jako je olovo, kadmium, rtuť a jód, mohou být 

měřeny in vivo analýzou rentgenové fluorescence (Börjesson et al., 2004) a v případě 

kadmia lze rovněž využít neutronovou analýzu (Krauel et al., 1980). 
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Molekulární model 

Autoři Wang et al. (2005) a Riegerová et al. (2006) se shodují, že více než 100 000 

chemických sloučenin, od jednoduchých po složité, se nachází v lidském těle.  Nejvíce 

jsou pozorovány lipidy, voda, proteiny, minerály a glykogen. Heymsfield et al. (2005) 

doplňují, že u zdravých dospělých jedinců tvoří z 90 % celkového lipidu triglyceridy. 

Wang et al. (1992) tvrdí, že celkovou tělesnou vodu v organismu lze stanovit za pomoci 

izotopových sloučenin a minerály skeletu za pomoci dual-fotonové absorpce. 

Buněčný model 

Na buněčné úrovni je tělo často rozděleno do tří částí: buňky, extracelulární tekutiny a 

extracelulární pevné látky. Buňky mohou být dále děleny do dvou částí: tuk a buněčná 

hmota, která je metabolicky aktivní komponentou. (Mattsson, Thomas, 2006) 

Podle Riegerové et al. (2006) lze schematicky znázornit hmotnost těla následovně: 

Hmotnost těla = buňky tukové tkáně + BM + ECT + ECPL 

BM – svalové, pojivové, epiteliální, nervové buňky; 

ECT – extracelulární tekutina, neboli plazma a intersticiální tekutina; 

ECPL – organické a anorganické látky. 

Riegerová et al. (2006) tvrdí, že extracelulární tekutinu a plazmu lze stanovit pomocí 

izotopových dilučních metod nebo neutronovou aktivační analýzou, např. K či N. 

Tkáňově systémový model 

Wang et al. (1992) tvrdí, že celé tělo je složeno ze systémů, systémy jsou tvořeny 

z orgánů, orgány jsou tvořeny z tkání. Tkáně jsou tvořeny buňkami, které mají podobné 

charakteristiky, funkční schopnosti a embryonální původ. Podle Riegerové et al. (2006) 

tento model vychází z různého složení jednotlivých tkání (kostní, svalové a tukové). 

Podle Wang et al. (1992) kosti, svaly a tuková tkáň tvoří 75% tělesné hmotnosti. Autoři 

Mattsson a Thomas (2006) a Riegerová et al. (2006) se shodují, že kombinace tkání 

tvoří orgány. Hlavní orgánové systémy v těle jsou muskuloskeletální, kožní, nervový, 

oběhový, respirační, trávicí, vyměšovací, endokrinní a reprodukční systém. 
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Celotělový model 

Podle Riegerové et al. (2006) se celotělový model určuje za pomoci odlišných indexů a 

vzorců z naměřených hodnot jako je tělesná výška, tělesná hmotnost, objem těla, kožní 

řasy, hustota těla apod. V klinické antropologické praxi lze hovořit o tělesném složení 

v celotělovém modelu na vícero úrovní: 

 dvoukomponentový model – diferencuje tuk (fat mass, FM) a tukuprostou 

hmotu (fat-free mass, FFM); Heymsfield et al. (2005) tvrdí, že tukuprostá hmota 

je metabolicky činná komponenta; 

 tříkomponentový model – diferencuje tuk, tukuprostou tkáň a vodu; 

 čtyřkomponentový model – diferencuje tuk, buňky, ECT a minerály. 

2.2.2 Tělesné složení pacientů se SSc 

V současné době je poměrně málo známo o tělesném složení a stavu výživy u pacientů 

se SSc (Krause et al., 2010). Baron et al. (2009) porovnával BMI pacientů se SSc a 

zdravých kontrol, ale výsledek neukázal žádné rozdíly. Proto se tato kvalifikace nezdá 

být dostačující u pacientů SSc. 

Krause et al. (2010) u svého vzorku čítajícího 124 pacientů se SSc zaznamenal 

následující průměrné hodnoty: 

 průměrné hodnoty BCM u pacientů SSc byly 20,8 kg; 

 průměrné hodnoty ECM u pacientů SSc byly 26,3 kg, proměnlivý parametr 

z důvodu fibrotizace tkáně; 

 průměrný koeficient ECM/BCM byl 1,3; 

 průměrné množství LBM činilo 47,2 kg; 

 průměrné zjištěné BMI bylo 23.3 kg/m². 

Frediani et al. (2004), La Montagna et al. (1991), Atteritano et al. (2013) všichni tito 

autoři zaznamenali nižší průměrné hodnoty BMD u pacientů se SSc než u zdravých 

kontrol. 

2.3 Metody odhadu tělesného složení 

Sledování změn tukuprosté hmoty a tuku může posunout znalosti o energetickém 

metabolismu a průběhu nemocích, což může vést k efektivnější výživě a pohybovým 
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intervencím vyrovnávající ztráty tukuprosté hmoty spojené se zraněním, chorobami či 

stárnutím. (Heyward, 2001) 

Informace o tělesném složení pacienta jsou užitečné pro studie nemoci, která má vliv na 

nutriční stav. Byť jen zjištění tuku, tukuprosté hmoty a celkové tělesné vody může být 

důležitá informace při stanovení závažnosti onemocnění, rovněž je to užitečná 

informace pro stanovení tělesného stavu. (Thomas et al. 1992; Willett et al., 1995; Kyle 

et al., 2001) 

Zjišťování složení těla bývá jednou z komponent vyšetření tělesné zdatnosti organizmu. 

Zjišťuje se při vyšetření běžné populace, vrcholových sportovců či v některých 

profesích (kosmonauti, vojáci, apod.) k určení předpokladům pro výkon. Rovněž se 

zjišťuje ve vztahu k výživě, ontogenezi, ale také při vyšetření srdečně cévních 

onemocnění, obezitě, podvýživě či dalších onemocnění. (Malá et al., 2009). 

Podle Riegerové et al., (2006) lze tělesné složení zjišťovat v laboratorních i terénních 

podmínkách, mezi nejvyužívanější a nejpřesnější metody patří denzitometrie, 

hydrostatické vážení, metoda DEXA, hydrometrie, měření celkového tělesného 

draslíku. Tyto metody se využívají k hodnocení přesnosti a platnosti jiných metod 

zjišťování tělesného složení využívajících odlišné principy. Další často využívané 

metody bývají Body Mass Index (BMI), měření tloušťky kožních řas či bioelektrická 

impedance, pomocí kterých lze stanovit tělesné složení v terénních podmínkách. Ling et 

al. (2011) uvádějí, že za referenční metodu je často označována DEXA. 

Bužga et al. (2012) sledoval korelaci mezi metodami odhadu tělesného složení. Za 

referenční metodu využil DEXA, kterou porovnával s metodou BIA, kaliperací kožních 

řas podle Pařízkové, Matiegky a s dalšími metodami odhadu tělesného složení. Metoda 

BIA korelovala s referenční metodou DEXA z hlediska celkového procenta tělesného 

tuku r = 0,929. V absolutních hodnotách se ukázalo, že jednotlivé metody 

vyhodnocovaly statisticky značně nižší hodnoty než metoda DEXA. Metoda BIA 

vykazovala méně tělesného tuku v průměru o 2,3 %.  

Metod je více, zde je krátký popis některých používaných metod a také popis námi 

využitých metod ke stanovení složení těla, bioelektrické impedance a DEXA. 
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2.3.1 Denzitometrie 

Podle Vyskočila (2009) je denzitometrie radiologická zobrazovací metoda určující 

hustotu kostního minerálu a obsah minerálu v kosti. Hustota kostního minerálu se 

stanovuje jako míra útlumu rentgenového záření či záření vydávaného radionuklidy po 

průchodu kostí. 

Denzitometrie je založena na pohltivosti rentgenového záření a na jeho měření, někdy 

se v literatuře též používá označení absorpciometrie. V dnešní době lze nalézt 

v podstatě 3 typy absorpciometrií – jednofotonovou a dvoufotonovou absorpciometrii 

(v současnosti jen zřídka využívané) a dvouenergiovou rentgenovou absorpciometrii 

(Dual Energy X-Ray Absorptiometry, DEXA či jen DXA). (Hrdý, Novosad, 2012)  

Autoři Heyward (2001) a Riegerová et al. (2006) se shodují, že denzitometrie vychází 

z dvoukomponentového modelu lidského těla, lze hovořit o odhadu složení těla 

s využitím znalosti rozdílné hustoty tuku a tukuprosté hmoty. Metoda je neinvazivní a 

používá se pro stanovení tělesného složení či k určení hustoty kostní tkáně. Princip této 

metody ze tří předpokladů: 

1. separátní denzity obou složek jsou aditivní a poměrně stálé u každého jedince; 

2. úroveň zavodnění tukuprosté hmoty je poměrně stálá; 

3. vztah kostních minerálů vůči svalovým bílkovinám je konstantní veličinou. 

Denzitometrie je založena na vztahu: hmotnost = hustota * objem 

Objem těla se určuje různými metodami, nejčastěji se využívá principu Archimedova 

zákona. Z celkové tělesné hustoty se za pomoci různých rovnic stanovuje odhad 

tělesného tuku. Při odhadu tělesného tuku pomocí denzitometrie se vyskytuje chyba 

o velikosti  3-4 %. Jedna z nejčastějších chyb vzniká z důvodu proměnlivosti hustoty 

tukuprosté hmoty. Denzita FFM se nejvíce mění z důvodu její hydratace, což 

zapříčiňuje chybu při odhadu tuku kolem 2,1 %. Podobnou odchylku může zavinit 

rovněž proměnlivost denzity kostní tkáně. (Riegerová et al., 2006) 

2.3.2 DEXA 

Metoda DEXA respektive duální rentgenová absorpciometrie je spolehlivá metoda 

odhadu složení těla, která vychází z průchodu rentgenových paprsků lidským 

organismem a odlišné pohltivosti paprsků o dvou odlišných pulsních hladinách měkkou 

tkání a kostí, tímto způsobem diferencuje kostní minerály od měkkých tkání. Metoda 
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vychází z tříkomponentového modelu, tedy měří tuk, měkkou tkáň a kostní minerály. 

Skenování probíhá v lehu po dobu 10-20 min, je bezbolestné a neinvazivní. (Heyward, 

Wagner, 2004; Riegerová et al., 2006; Malá et al., 2012; Derrer, 2016)  

Wells et al. (2012) tvrdí, že jde o nákladné a časově náročné měření, ke kterému je 

obtížný přístup a dochází při něm k expozici rentgenového záření. Problematické se 

také zdá skenování obézních lidí, protože se nemusí vejít do skenovacího pole. Autoři 

Mazess et al. (1990) a Heymsfield et al. (2005) se shodují, že měření je bezpečné a lze 

DEXA využívat bez zdravotních rizik, protože člověk je vystaven pouze malému 

rentgenovému záření do 1 μSv. Fusch et al. (1999) tvrdí, že se jedná o přesnou metodu 

stanovení tělesného tuku. Davidsson (2010) doplňuje, že se jedná o extrémně přesnou 

metodu k určení hustoty kostního minerálu. Rothney et al. (2012) uvádějí, že metoda 

DEXA měřená přístrojem GE Lunar iDXA (námi využívaný přístroj) je extrémně 

přesná při měření obsahu kostního minerálu, tuku a tukuprosté hmoty s výjimkou lidí 

trpících obezitou. Hrdý a Novosad (2012) považují metodu DEXA v dnešní době za 

suverénní standardní metodou pro stanovení hustoty kostního minerálu a pro 

diagnostiku či pozorování terapie poruch hustoty kostního minerálu v osteologii. (Hrdý, 

Novosad, 2012)  

Parametry, které budeme v této práci používat, jsou následující: 

tělesná výška a hmotnost, BMI (body mass index), BF (body fat) udává podíl 

tělesného tuku, LBM (aktivní tělesná hmota) zahrnující všechny části lidského těla 

(orgány, svaly, tělesné tekutiny) bez tělesného tuku (vyjma malého množství 

esenciálního tuku) udávaných v kg, BMD (bone mineral density) je hodnota, která 

porovnává denzitu kostí probanda s populací stejného věku, což může pomoci 

v diagnostice rizika osteoporózy, BMR (body metabolic rate) udává hodnotu bazálního 

metabolismu za jeden den (minimum energie, kterou organismus potřebuje pro 

zachování životních funkcí), FFM (fat free mass) udává hodnotu beztukové tělesné 

složky udávané v kg, Visceral fat udává odhad vnitřního orgánového tuku v těle v kg. 

Přístroj dále umí změřit A/G ratio, což je hodnota, která ukazuje na podíl rozložení a 

lokalizace tuku v těle. Pro naše měření jsme ho však nevyužívali (GE Healthcare Lunar, 

2011) 
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2.3.3 Multifrekvenční bioimpedanční analýzy 

Autoři Heyward (2001) a Ayvaz, Çimen (2011) se shodují, že lze hovořit o rychlé, 

neinvazivní, bezpečné a poměrně levné metodě využitelné v klinických podmínkách 

i terénu. Sun et al, (2005) a Riegerová et al. (2006) uvádějí, že metoda bioelektrické 

impedance je v současnosti široce využívaná ke stanovení tělesného složení. Měření 

tělesného složení je nepřímé, při kterém mohou vzniknout chyby v důsledku abnormální 

morfologie jedince. Ward et al. (1992) uvádějí, že metoda je snadno aplikovatelná a 

měření může být provedeno i technicky nevzdělaným personálem.  

Multifrekvenční bioimpedanční analýza (BIA) je založena na průchodu střídavého 

proudu o nízké intenzitě skrz biologické struktury s využitím mnoha frekvencí limitně 

od 1 do cca 1000 kHz. Tato metoda využívá diferencí elektrických vlastností u tkání, 

tuku a tělesné vody. Tukuprostá hmota má velký podíl vody a elektrolytů a chová se 

jako dobrý vodič proudu. Tuková tkáň se chová jako špatný vodič, respektive jako 

izolant. Proud o nižších frekvencích cca 1–5 kHz nepronikne do intracelulárního 

prostoru, tedy tím zjišťujeme hodnoty extracelulární tekutiny (ECT). Nicméně proud 

o frekvencích cca 50-1000 kHz pronikne i přes buněčnou membránu do buňky 

viz. obrázek 1, díky čemuž můžeme stanovit hodnoty celkové tělesné vody (TBW). 

(Thomas et al., 1992; Šrámek et al., 2007; Heller, Vodička, 2011) 
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Obrázek 1: Přenášení elektrického proudu při vysoké a nízké frekvenci v buněčných suspenzích 

(De Lorenzo et al., 1997) 

Podle Hellera a Vodičky (2011) je metoda velmi citlivá na stav hydratace organismu a 

vnímá příjem nebo ztrátu tekutiny i méně než 0,5 litru. Dittmar (2003) uvádí, že na 

výsledek měření BIA má také vliv věk, pohlaví a celková tělesná hmota. 

Hodnota impedance je číslo složené z reálné odporové složky R a imaginární reaktanční 

složky Xc. Reálná odporová složka impedance je determinována hlavně množstvím a 

strukturou tělesných tekutin. Imaginární složka je determinována kapacitou 

mezitkáňovými rozhraními, buněčnými membránami a organelami. Tato složka je dána 

chováním těchto tkání v elektrickém poli, které lze připodobnit ke kondenzátoru. 

Poměrem reálné a imaginární složky pro určitou frekvenci budícího proudu je stanoven 

tzv. fázový úhel, který charakterizuje rovněž i fázový posun vzniklý při průchodu 

vysokofrekvenčního proudu kondenzátorem. (Šrámek et al., 2007) 

S využitím regresivních rovnic lze ze zjištěných hodnot impedance stanovit hodnotu 

celkové tělesné vody (TBW) i rozlišit extracelulární (ECT) a intracelulární (ICT) 

tekutinu. Dále lze dopočítat podíl tělesného tuku (% FM, fat mass), tukuprostou hmotu 

(FFM, fat-free mass) i stanovit buněčnou hmotu BCM (body cell mass, která 

determinuje počet buněk schopných využívat kyslík, buňky hojně obsahující kalcium a 

buňky schopné oxidovat cukry) a extracelulární hmotu ECM (extracellular mass). Lze 
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také stanovit poměr hodnot ECM a BCM, ze kterého lze predikovat míru předpokladů 

ke zdatnosti a aerobní výkonnosti. V dnešní době některé přístroje umí charakterizovat 

i distribuci tělesné tekutiny a tělesného tuku v horních končetinách, dolních končetinách 

a trupu. (Heller a Vodička, 2011, Stablová et al., 2003) 

Kutáč et al. (2008) uvádějí vysoké hodnoty korelačního koeficientu (r > 0,8) ve 

zjištěném podílu tělesného tuku v porovnání s metodou DEXA. Hannan et al., (1994.) 

uvádějí, že TBW měřeno metodou BIA vysoce koreluje s TBW měřeným izotopovými 

dilučními metodami. 

Autoři Carlsson et al. (2004) a Riegerové et al. (2006) se shodují, že tukuprostou hmotu 

lze dopočítat z rovnice:  

FFM = TBW / 0,732 

Hodnota 0,732 (73,2 %) vypovídá o průměrné hydrataci FFM u dospělých. Tukuprostá 

hmota u dětí bývá hydratována více. Poměr objemu extracelulární tekutiny (ECT) na 

celkové tělesné vodě (TBW) je s věkem nižší, přičemž podíl intracelulární tekutiny 

(ICT) na TBW se naopak zvyšuje. (Riegerová et al., 2006) 

Mezi výhody BIA patří (Segal et al., 1988; Heyward, 2001): 

 metoda BIA nevyžaduje vysoký stupeň technické dovednosti; 

 metoda BIA je pohodlnější a méně obtěžující ve vztahu k probandovi, klientovi; 

 metoda BIA může být použita pro zjišťování tělesného složení obézních lidí. 

Tuk (FM) 

Tuk je nejsnáze formovatelná komponenta tělesného složení, za formující nástroj se 

považuje výživa spolu s pohybovou aktivitou. V lidském organizmu se nesmí nacházet 

příliš vysoké ani příliš nízké zastoupení tuku. Lidské tělo vyžaduje určité množství tuku 

k zachování základních životních funkcí. (Riegerová et al., 2006) 

Tělesný tuk je podle Blahušové (2005) nezbytný ke správnému fungování některých 

systémů v těle a rovněž slouží k oddělení vnitřních orgánů od ostatních částí těla. 

Riegerová et al. (2006) uvádí, že tuky v lidském organizmu slouží k transportu a 

aplikaci vitamínů rozpustných v tucích. Fosfolipidy se účastní výstavby buněčných 

membrán. Lipoproteiny slouží k transportu lipidů a cholesterolu. Zároveň to jsou 

výchozí látky pro steroidní hormony. 
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Tuk v lidském těle lze podle Blahušové (2005) diferencovat na dva druhy: esenciální a 

zásobní. Esenciální tuk je potřebný k normálním fyziologickým funkcím, pokud je ho 

v organizmu nedostatečné množství, projeví se to negativně na zdraví člověka. 

Nejmenší zdravotně bezpečný podíl tuku z celkové hmotnosti u žen činí 8–13 % tuku, 

u mužů činí 3–4 % tuku. Ženy mají přirozené podíl esenciálního tuku větší, jelikož se 

nachází na prsou, děloze a dalších pohlavních orgánech. U žen při příliš nízkém 

zastoupení tělesného tuku dochází k porušením normálního menstruačního cyklu, 

zvaným amenorhea. Zásobní tuk podle Blahušové (2005) je uložen v tukové tkáni, 

většinou pod kůží a kolem velkých orgánů v těle. Zásobní tuk vykonává tři základní 

funkce: 

 izoluje tělesné teplo; 

 slouží jako zásobárna energie; 

 poskytuje protekci před zraněním. 

Podle Riegerové et al. (2006) je množství podkožního tuku proměnlivé v procesu 

ontogeneze, protože dochází k rozdílnému rozvoji kožních řas mezi pohlavím od 

staršího školního věku. Bunc et al. (2000) uvádějí, že do věku 12 let se podíl tělesného 

tuku snižuje.  

Riegerová et al. (2006) a Kutáč (2009) se shodují, že tuk neobsahuje vodu ani draslík a 

uvádějí hustotu tuku 0,9 kg/l. Bužga et al., (2012) vyzdvihují důležitost zjišťování 

podílu tělesného tuku, protože se zdá být ukazatelem zdravotního a výživového stavu 

jedince. 

K nárůstu tukové frakce dochází na úkor svalové frakce, což vede k poklesu výkonnosti 

jedince a tedy i snížení jeho tělesné zdatnosti, pokud dojde k dalšímu zvýšení tělesného 

tuku, pak tato situace může vést ke vzniku řady závažných chorob. (Kutáč, 2009) 

Pokud se snažíme vystihnout rozložení tuku v jednotlivých částech těla, hovoříme 

o tzv. segmentální analýze. Jestliže existuje převaha rozložení tuku na končetinách, pak 

nazýváme rozložení tuku centripetální. Pokud převahuje rozložení tuku na trupu, pak 

nazýváme rozložení tuku centrifugální. 
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Viscerální tuk se vyskytuje v oblasti břicha, někdy bývá též nazýván útrobní. Vyšší 

množství viscerálního tuku negativně ovlivňuje fyziologické pochody a podněcuje 

vznik řady onemocnění. U žen se podílí na vzniku kardiovaskulárních a metabolických 

onemocnění, u mužů navíc i ke snížené plodnosti, související s kvalitou spermií a 

problémy s erekcí. Ukládání viscerálního tuku je ovlivněno mnoha faktory, věkem, 

hypokinezí, konstitučně, pohlavím, ale i etnickou příslušností. (Riegerová et al., 2010; 

GE Healthcare Lunar, 2011) 

Tukuprostá hmota (FFM) 

Autoři Riegerové et al. (2006) a Kutáč (2009) se shodují, že lze hovořit o různorodém 

kompartment tělesného složení obsahující 3 složky (kostru, svalstvo, ostatní tkáně), 

jejichž podíl je variabilní ve vztahu k věku, pohybovým činnostem a dalším vnějším 

i vnitřním faktorům. Hmotnost FFM  je tvořena z 60 % svalstvem, z 25 % opěrnými a 

pojivovými tkáněmi a z 15 % je tvořena vnitřními orgány.  

Dishman et al. (2013) tvrdí, že tukuprostá hmota lidského těla je složena ze 73 % 

vodou, 7 % minerály, 19-20 % bílkovinami a méně než 1 % karbohydráty. Podle 

Riegerové et al. (2006) FFM obsahuje u žen 50-60 mmol draslíku na1 kg tukuprosté 

hmoty a u mužů FFM obsahuje 60-70 mmol/kg. Wang et al. (2008) tvrdí, že hustota 

tukuprosté hmoty je 1,1 kg/l. Talluri et al. (1999) diferencují tukuprostou hmotu na 

mimobuněčnou, respektive extracelulární hmotu (ECM), a vnitrobuněčnou hmotu, 

respektive intracelulární hmotu (BCM). Hmotnost tukuprosté hmoty lze podle 

Riegerové et al. (2006) vypočítat rozdílem celkové tělesné hmotnosti a hmotnosti 

tělesného tuku.  Arden a Spector (1997) uvádějí, že tukuprostá hmota má značný vliv na 

rychlost a sílu jedince, ale i na prevenci úrazů. 

Heyward, Stolarczyk (1996) uvádějí, že Behnke původně stanovil termín „lean body 

mass“ (LBM neboli aktivní tělesná hmota), který představoval tukuprostou hmotu 

s malým množstvím esenciálního tuku, u mužů esenciální tuk tvoří 2–3 % LBM a u žen 

esenciální tuk tvoří 5–8 % LBM. 

Koeficient ECM/BCM 

Autoři Bunc et al., (2000) a Heller, Vodička, (2011) se shodují, že poměr ECM/BCM 

lze použít jako měřítko pro posouzení předpokladů k vykonávání tělesných cvičení, 

zdatnosti a aerobní výkonnosti. Bunc a Skalská (2012) tvrdí, že čím nižší je poměr 
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ECM/BCM, tím lepší jsou předpoklady. Deurenberg, Schouten (1992) tvrdí, že 

u zdravých jedinců bývá poměr ECM/BCM menší než 1, přičemž trénovaní jedinci 

dosahují nižších hodnot oproti jedincům netrénovaným.  

Shizgal (1987) uvádí, že parametry BCM a ECM vypovídají také o stavu výživy. 

Nesprávná výživa je charakterizována sníženou hodnotou BCM, zatímco dochází ke 

zvýšení ECM, přičemž hodnoty tukuprosté hmoty jsou normální. Autoři Pelzer et al. 

(2010) a Riegerová et al. (2010) se shodují, že vzrůstající ECM/BCM index může 

znamenat zhoršující se nutriční stav.  

Talluri et al. (1999) tvrdí, že ECM zahrnuje pojivové tkáně, jako jsou kolagen, elastin, 

kůži, kosti a intersticiální vodu. 

ECM = FFM – BCM (Talluri et al., 1999; Riegerová et al., 2010). 

Autoři Talluri et al. (1999), Všetulová, Bunc (2004) charakterizují BCM (buněčnou 

hmotu) jako součást tukuprosté hmoty, která je vysoce metabolicky činná a přímo 

ovlivňuje aerobní zdatnost jedince. Podle Riegerové et al. (2010) představuje buněčná 

hmota sumu všech buněk obsahujících intracelulární tekutinu a proteiny nacházející se 

v orgánech. Absolutní hodnoty byly nejvyšší u 40 letých mužů, v průběhu stárnutí se 

projevil relativně plynulý pokles. Andreoli et al. (2003) uvádí, že měření BCM je 

jedním z nejlepších prediktorů svalové efektivity a sportovního výkonu.  

Podle Bunce (2006) je poměr ECM/BCM závislý na pohlaví, věku, genetických 

predispozicích a na absolvovaném zatížení silového nebo rychlostního charakteru. Bunc 

a Skalská (2012) uvádějí, že pro muže ve věku 20–60 let bez pravidelného pohybového 

tréninku jsou dobré svalové predispozice vystiženy hodnotou poměru ECM/BCM nižší 

než 0,76. Pro ženy stejného věku a shodného pohybového režimu jsou dobré 

předpoklady vystiženy hodnotami koeficientu ECM/BCM nižšími než 0,80. (Bunc, 

Skalská, 2012) 

Tělesná voda 

Je základní složkou živého organizmu. Množství vody v těle závisí na věku, pohlaví a 

hmotnosti. Funkce vody v organizmu: vytváří transportní prostředí pro živiny, 

elektrolyty, hormony, krevní plyny, odpadní látky, teplo a elektrické proudy. Slouží 

také jako rozpouštědlo a vytváří vhodné prostředí pro chemické reakce, které probíhají 

v organizmu. Dále zvlhčuje sliznice a podílí se na pružnosti a odolnosti kůže. Průměrné 
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množství celkové tělesné vody je proměnlivé v závislosti na věku. U kojence průměrně 

tvoří celková tělesná voda 85 % hmotnosti, u dětí průměrně tvoří 75 % hmotnosti, 

u dospělého muže tvoří průměrně 63 % hmotnosti, u dospělé ženy průměrně tvoří 53 % 

hmotnosti. Nejvíce vody je v krvi, svalové tkáni a v kůži. Méně pak nalezneme v kostní  

tkáni (22 % vody) a tukové tkáni (10 %). Proto obézní lidé mají nižší procento vody. 

Nejméně vody obsahuje zubní sklovina, pouze 2 %. (Rokyta et al., 2000) 

Celková tělesná voda je obsažena ve dvou kompartmentech: v intracelulární tekutině 

nalézající se v nitrobuněčném prostoru a v extracelulární tekutině nalézající se 

v mimobuněčném prostoru. (Kittnar et al., 2011) 

Charra et al. (1996) tvrdí, že u zdravého jedince o hmotnosti 70 kg tvoří intracelulární 

tekutina 65 % celkové tělesné vody a extracelulární tekutina tvoří 35 % celkové tělesné 

vody. Přičemž TBW je značně ovlivněna nemocemi. Kittnar et al. (2011) uvádějí 

v následující tabulce podíl tělesné vody na tělesné hmotnosti člověka a distribuci tělesné 

vody do intracelulárního a extracelulárního kompartmentu v průběhu ontogeneze. 

Tabulka 1: Tělesná voda a její distribuce do intracelulárního a extracelulárního 

kompartmentu vzhledem k věku a pohlaví (Kittnar et al., 2011) 

Věk 
Celková tělesná 

voda [%] 

Extracelulární 

tekutina [%] 

Intracelulární 

tekutina [%] 

Novorozenec 79,0 44,0 35, 

1–3 měsíce 72,0 32,0 40, 

2–3 roky 63,5 26,7 36,8 

3–5 let 62,0 21,0 41,0 

5–10 let 61,5 22,0 39,5 

10–16 let 58,0 19,0 39,0 

20–30 let 
muži 58,0 19,0 39,0 

ženy 51,0 17,0 34,0 

40–50 let 
muži 54,0 18,0 36,0 

ženy 47,0 15,5 31,5 

60–70 
muži 49,0 16,0 33, 

ženy 47,0 15,5 31,5 

nad 80 let 
muži 48,0 16,0 32,0 

ženy 48,0 16,0 32,0 
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Intracelulární tekutina je voda obsažena v buňkách, která tvoří asi 40 % tělesné 

hmotnosti, a zároveň tvoří přibližně 2/3 celkové tělesné vody. Extracelulární tekutina je 

tělesná voda, která je mimo buňky a tvoří zbývající třetinu celkové tělesné vody, 

zároveň přibližně 20 % tělesné hmotnosti. Extracelulární tekutina je tvořena tkáňovým 

mokem (intersticiální tekutinou) a plazmou (intravaskulární tekutinou). Intersticiální 

tekutina obklopuje buňky různých tkání a tvoří 75 % extracelulární tekutiny (činí tedy 

15 % tělesné hmotnosti); intravaskulární (intravazální) tekutina, respektive krevní 

plazma, je uvnitř cév krevního oběhu a tvoří zbylých 25 % extracelulární tekutiny (tedy 

5 % tělesné hmotnosti). Složení jednotlivých tekutin je odlišné, což je dáno propustností 

bariér, které jednotlivé kompartmenty oddělují od sebe navzájem. (Kittnar et al., 2011) 

V lidském těle se nachází i transcelulární tekutina, která má své vlastní specifické 

funkce a řadíme ji spíše k extracelulárním tekutinám. Jedná se o tyto tekutiny: 

mozkomíšní mok, nitrooční kapalina, pleurální, peritoneální a perikardiální tekutina, 

nitrokloubní tekutina a sekrety trávicích žláz. (Rokyta et al., 2000) 

Podle Riegerové et al. (2006) se podíl TBW snižuje v průběhu prenatálního vývoje a 

v prvním roce života, zatímco během raného a středního dětství přibližně do 12. roku 

bývá relativně stálý. Do tohoto věku se neuskutečňují signifikantní sexuální 

diferenciace. Až v postpubertálním období dochází k sexuálním rozdílům, kdy se 

u chlapců zvyšuje zavodnění, zatímco u dívek dochází ke snížení hydratace. Poměr 

extracelulární tekutiny v období 12–18 let je relativně konstantní, poměr intracelulární 

tekutiny se v tomto období u chlapců zvyšuje, u dívek snižuje. Zavodnění organizmu se 

s rostoucím věkem snižuje. 

Měření celkové tělesné vody se často využívá k hodnocení tělesného složení a 

nutričního stavu jedince. (Lee et al., 2001) 

Parametry, které budeme bioelektrickou impedanční metodou v této práci používat, jsou 

následující: výška, hmotnost, BMI (body mass index), LBM (lean body mass) 

zahrnuje všechny části lidského těla (orgány, svaly, tělesné tekutiny) bez tělesného tuku 

udávaných v kg, FM (fat mas) udává celkovou tukovou složku v těle udávanou v kg, 

BF (body fat) udává procento tělesného tuku, TBW (total body water) stanovuje podíl 

celkové tělesné vody v organismu, ECM (extracellular mass) udává zastoupení 

mimobuněčné hmoty v kg, BCM (body cell mass) udává zastoupení vnitrobuněčné 

hmoty v kg, ECM/BCM udává podíl mimobuněčné a vnitrobuněčné hmoty, ICW 
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(intracellular water) udává zastoupení intracelulární tekutiny, ECW (extracellular 

water) udává zastoupení extracelulární tekutiny, BMR (body metabolic rate) udává 

hodnotu bazálního metabolismu za jeden den (minimum energie, která je nezbytná pro 

zachování životních funkcí organismu). 

2.3.4 Hydrostatické vážení 

Heyward, Wagner (2004) uvádějí, že se jedná o metodu praktikovanou zejména 

v zámoří, při které dochází k vážení pod vodou na hydrostatické váze, která je sestavena 

na principu židle vyrobené nejčastěji z PVC. Riegerová et al. (2006) uvádějí, že objem 

těla je zjišťován z rozdílu hmotnosti na suchu a pod vodou, s korekcí vzhledem 

k hustotě a teplotě vody v době vážení. Protože při vážení je tělo pod vodou 

nadlehčováno vzduchem z plic, realizuje se vážení při maximálním výdechu. Výsledek 

je korigován o objem reziduálního vzduchu. Výpočet podílu tuku pak vychází 

z regresních rovnic. 

2.3.5  Měření tloušťky kožních řas 

Tato metoda odhadu tělesného složení vychází z měření kožních řas s využitím 

tloušťkoměru (kaliperu), naměřené hodnoty kaliperem dosadíme do regresních rovnic 

pro výpočet podílu tělesného tuku v lidském těle. Tukuprostá hmota je poté 

dopočítávána rozdílem tělesné hmotnosti a tělesného tuku. Měření tloušťky kožních řas 

vychází z dvou podmínek: (Riegerová et al., 2006): 

1. tloušťka podkožní tukové tkáně je ve stálém poměru k celkovému tělesnému 

množství tuku; 

2. místa, zvolená pro měření tloušťky kožních řas, reprezentují průměrnou tukovou 

tloušťku podkožní tukové vrstvy 

Využívá se mnoha metodik, tloušťkoměrů i regresních rovnic ke stanovování složení 

lidského těla, např. Pařízková, Matiegka, Chytráčková se ve svých metodikách liší. 

Například Chytráčková (1992) vyhodnocuje tělesný tuk z regresních rovnic, do kterých 

vyplní hodnoty  tloušťky šesti kožních řas, které měří nad tricepsem, pod lopatkou, nad 

spinou iliaca, na břiše, na lýtku a na stehnu. Pařízková (1962) vyhodnocuje tělesný tuk 

z regresních rovnic, do kterých vyplní hodnoty  z deseti kožních řas, které se nacházejí: 

na krku, tváři, dvě na hrudníku, paži, břichu, boku, zádech, stehnu a lýtku. Podle 

Riegerové et al. (2006) je nutné znát k výpočtu regresních rovnic rovněž i povrch těla, 
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který stanovíme výpočtem z parametrů tělesné hmotnosti a tělesné výšky. Při měření 

tloušťkoměrem má být osoba klidná a uvolněná. Měření je vhodné provést třikrát 

a využít střední hodnotu. 

2.3.6 Body Mass Index 

Podle WHO (2016) se Body Mass Index často používá k hodnocení podváhy, nadváhy, 

obezity nebo jestli se jedinec nachází v kategorii normálních hodnot. BMI se stanovuje 

jako podíl hmotnosti (kg) a výšky (m2). Čevela et al. (2009) vymezuje hlavní účel 

indexu tělesné hmotnosti k určování obezity. WHO (2000) uvádí mezinárodní 

hodnocení podváhy, nadváhy a obezity pro dospělé s využitím BMI viz. tabulka 2: 

Tabulka 2: Klasifikace BMI 

Klasifikace BMI pro běžnou populaci podle WHO (2000) 

Podváha méně jak 18,50 

Normální hodnoty 18,50 – 24,99 

Nadváha   ≥ 25,00 

Otylost 25,00 – 29,99 

Obezita prvního stupně 30,00 – 34,99 

Obezita druhého stupně 35,00 – 39,99 

Obezita třetího stupně 40,00 a více 

Toto hodnocení BMI se zdá nevhodné využívat u dětí a adolescentů, protože s věkem 

dochází k signifikantním změnám. Vzhledem k tomu, že BMI nezohledňuje tělesné 

proporce, množství tukové a svalové tkáně, tak mohou vznikat odchylky a nepřesnosti 

spojené s výpočty BMI. Proto mohou být např. sportovci klasifikováni do skupiny lidí 

s nadváhou. Rovněž vznikají nepřesnosti změnami působené věkem. S přibývajícím 

věkem klesá poměr tukuprosté tkáně, zejména svalů, dále také dochází k řídnutí kostí a 

ke změnám zavodnění organizmu. (Nalezencová, 2012; WHO, 2016) 

2.4 Souhrn rešerše 

U pacientů se systémovou sklerodermií dochází k onemocnění pojivové tkáně, které 

postihuje kůži i vnitřní orgány. Pro systémovou sklerodermii je příznačná fibróza a 

sklerotizace kůže, stěny cév a parenchymu viscerálních orgánů, zejména trávicího 

traktu, dále postižení pohybového aparátu limitující pohyb, funkčnost a sebeobsluhu 

pacientů - tedy jedná se o chorobu, která může mít značný vliv na negativní změnu 
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tělesného složení. Tělesné složení má vypovídající schopnost o zdravotním a nutričním 

stavu, pomáhá získávat další znalosti o průběhu nemocí a zároveň reflektuje stádia 

nemocí. Tělesné složení lze zjišťovat přímými laboratorními technikami jako referenční 

metoda DEXA nebo nepřímými metodami využitelnými v terénu jako je metoda BIA.  

Zajímavé komponenty tělesného složení jsou: 

LBM (lean body mass) zahrnuje všechny části lidského těla (orgány, svaly, tělesné 

tekutiny) bez tělesného tuku udávaných v kg (vyjma malého zastoupení esenciálního 

tuku), poměrně snadno ovlivnitelnou komponentu tělesný tuk. ECM (extracellular 

mass), která má vypovídací schopnost o zastoupení mimobuněčné hmoty v kg, BCM 

(body cell mass) udává zastoupení vnitrobuněčné hmoty v kg, koeficient ECM/BCM, 

který udává podíl mimobuněčné a vnitrobuněčné hmoty a má vypovídající hodnotu 

o nutričním stavu a předpokladech k vykonávání tělesných cvičení, zdatnosti a aerobní 

výkonnosti. BMR (body metabolic rate) udává hodnotu bazálního metabolismu za jeden 

den (minimum energie, kterou organismus potřebuje pro zachování životních funkcí), 

BMD (bone mineral density) je hodnota, pomoci které se porovnává denzita kostí 

probanda s populací stejného věku, což může pomoci v diagnostice rizika osteoporózy, 

FFM (fat free mass) udává hodnotu beztukové tělesné složky udávané v kg, viscerální 

tuk udává odhad vnitřního orgánového tuku v těle v kg, A/G ratio ukazuje na podíl 

rozložení a lokalizace tuku v těle. TBW (total body water) určuje celkovou tělesnou 

vodu v organismu, ECW (extracellular water) udává zastoupení extracelulární tekutiny, 

ICW (intracellular water) udává zastoupení intracelulární tekutiny. 
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3. CÍLE PRÁCE A HYPOTÉZY 

3.1 Cíle práce 

Hlavním cílem této práce je komparace vybraných parametrů tělesného složení (viz 

kapitola 2.3.2 a 2.3.3) u pacientů se systémovou sklerodermií se skupinou zdravých 

jedinců se srovnatelným věkem a zastoupením pohlaví s využitím metod BIA a DEXA 

ke stanovení tělesného složení. 

Dalším dílčím cílem bude zhodnotit vliv některých vybraných klinických parametrů 

u pacientů se  SSc na detekovanou variabilitu sledovaných parametrů tělesného složení 

měřených pomocí metod iDXA a BIA a na pohybovou aktivitu pacientů měřenou 

pomocí dotazníku Human Activity Profile (HAP) (viz kapitola 4.2.3). 

3.2 Hypotézy práce 

Na základě informací z teoretických východisek práce jsme si stanovili 4 hypotézy. 

Všechny vycházejí z několika zásadních patologických mechanizmů, které jsou 

charakteristické pro onemocnění SSc: (a) postižení trávicího traktu u pacientů se SSc, 

které má za důsledek poruchu střevní pasáže a malabsorbci vedoucí k malnutrici 

ovlivňující dodávku živin (např. minérálů, mikronutrientů, ale i bílkovin, vápníku a 

vitamínu D) ke svalům a kostem (c) navíc dlouhodobé užívání glukokortikoidů (dle 

databáze EUSTAR až u 60% pacientů se SSc v Evropě) vede mimo jiné nežádoucí 

účinky k sekundární (glukokortikoidy indukované) osteoporóze a steroidní myopatii. 

(b) dalším významným faktorem pro metabolismus a strukturu jednotlivých komponent 

tělesného složení je ztuhlost kůže pacientů (často až difúzní po celém těle jak je tomu 

u dcSSc) omezující rozsah pohybu kloubů, kontraktury vedoucí k omezení hybnosti 

kloubů a k svalové atrofii, myopatie (mírné až středně závažné postižení svalů vedoucí 

ke svalové slabosti a bolesti) a časté postižení kloubů (artralgie, tj. bolest a artritidy, tj. 

zánět kloubů), které výrazně limitujífrekvenci a intenzitu prováděných pohybových 

aktivit, funkčnost pohybového aparátu a schopnost sebeobsluhy pacientů; c) navíc 

dlouhodobé užívání glukokortikoidů (dle databáze EUSTAR až u 60 % pacientů se SSc 

v Evropě) vede mimo jiné nežádoucí účinky k sekundární (glukokortikoidy indukované) 

osteoporóze a steroidní myopatii.  

H1: ECM/BCM bude u pacientů se SSc významně vyšší  
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H2: BMD bude významně nižší u pacientů se SSc 

H3: BF % bude u pacientů se SSc významně nižší 

H4: Vyšší aktivita nemoci a/nebo větší závažnost a rozsah postižení u SSc vede k nižší 

pohybové aktivitě pacientů   
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4. METODIKA PRÁCE 

4.1 Charakteristika výzkumného souboru 

Výzkumné studie se dobrovolně účastnilo 59 pacientů s diagnózou SSc a 36 zdravých 

jedinců, tj. celkem 95 probandů (viz. tabulka 3). Každý proband před vstupem do studie 

nejprve podepsal informovaný souhlas (viz. příloha č. 4 a 5). Studie byla schválená 

etickou komisí UK FTVS Praha a etickou komisí RÚ v Praze. 

Tabulka 3: základní statistická charakteristika věku probandů 

Skupina Počet % počtu 
Věk, medián 

[roky] 
Rozsah 

Věk, 

průměr 

[roky] 

Pacienti 

SSc 

muži 9 15,3 54,0 37-71 54,4 

ženy 50 84,7  55,0 25-70 51,7 

celkem 59 
 

55,0 25-71 52,1 

Kontrolní 

skupina 

muži 6 16,7 57,5 37-71 54,7  

ženy 30 83,3 52,5 26-73 50,8  

celkem 36 
 

53,5 26-73 51,4 

4.2 Sběr dat 

Všechna měření proběhla na RÚ Praze během roku 2015 a 2016 v rámci výzkumných 

projektů (disertačních prací) Mgr. Mají Špiritović a MUDr. Sabíny Oreské, které nám 

poskytly část získaných dat pro potřeby naší výzkumné studie. Aby byly zajištěny 

přesné naměřené hodnoty tělesného složení, dávali jsme probandům následující pokyny, 

které uvádějí Heyward (2001) a Přidalová (2005) jako doporučení: 

 nejíst a nepít 4 hodiny před testováním; 

 necvičit 12 hodin před testováním; 

 nepožívat alkoholické nápoje po dobu 48 hodin před testováním; 

 vyprázdnit močový měchýř 30 min před testováním; 

 žádné močopudné léky 7 dní před testováním; 

 nesmí probíhat u žen v raných stadiích těhotenství, u žen a dívek v době 

premenstruace a menstruace. 

Tělesná výška byla měřena s přesností na milimetry pomocí kalibrovaného 

antropometru dodaného výrobcem iDXA Lunar pro účely vyšetření DEXA, pravidelně 

ročně kalibrovaného, probandi jsou měření naboso.  
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Pro měření hmotnosti byla použita kalibrovaná digitální váha dodaná výrobce iDXA 

Lunar pro účely vyšetření DEXA, která je pravidelně ročně kalibrovaná, měřící 

s přesností na desetinu kg. Hmotnost byla zjišťována u probandů ve spodním prádle. 

Z tělesné výšky a tělesné hmotnosti byl vypočítán BMI, který byl zaokrouhlen na jedno 

desetinné místo.  

Následně byla využita metoda bioelektrické impedanční analýzy ke stanovení tělesného 

složení za pomoci přístroje BIA 2000-M podle pokynů výrobce (viz níže). Poslední 

odhad tělesného složení byl proveden referenční metodou DEXA s využitím 

rentgenového kostního denzitometru Lunar řady iDXA používající software enCORE 

(viz níže).  

Všechna měření proběhla kvalifikovaným personálem v souladu s pokyny a 

doporučením výrobce a lékařů při dodržení veškerých opatření pro standardní postupy 

provozu. 

Pacienti se SSc byly vyšetřeni lékařem revmatologem, a fyzioterapeutem - byly 

zaznamenány základní klinické charakteristiky a sledované parametry, které se běžně 

u tohoto onemocnění zaznamenávajíc do registru pacientů se SSc v RÚ. Dále byl 

proveden standardní odběr periferní krve pro analýzu základní biochemie, krevního 

obrazu, sedimentace erytrocytů imunologie a pro uskladnění do banky biologického 

materiálu (pro další potřeby v rámci disertačních prací Mgr. M. Špiritović a 

MUDr. S. Oreské). Základní klinická charakteristika souboru pacientů se SSc je 

prezentovaná v tabulce 4. 
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Tabulka 4: Základní klinická charakteristika pacientů se SSc 

Klinická Charakteristika pacientů se SSc (n = 59) 

Trvání nemoci, medián (rozsah) roky 6 (0,1-26) 

Podtyp SSc: lcSSc / dcSSc 37 / 23 

Manifestace specifické pro SSc (%):  

ILD / PAH / OD / CI / RI / RP 69 / 13 / 66 / 7 / 10 / 98 

Autoprotilátky (% pozitivních): ANA / Scl-70 / ACA 100 / 68 / 18 

EUSTAR skóre aktivity SSc, medián (rozsah) 2,5 (0,5-5,5) 

Kožní skóre mRSS, medián (rozsah) 12 (0-38) 

CRP, medián (rozsah) mg/l 3,8 (0,2-83,9) 

FW, medián (rozsah) mm/h 15 (2-88) 

Dosavadní léčba (%): GC / CPA / MTX 64 / 39 / 30 

Vysvětlivky: SSc, systémová sklerodermie;  lcSSc, kožně limitovaná systémová sklerodermie; dcSSc, 

kožně difúzní systémová sklerodermie; ILD, intersticiální plicní postižení; PAH, plicní arteriální 

hypertenze; OD, porucha motility jícnu; CI, postižení srdce; RI, postižení ledvin; RP, Raynaudův  

fenomén; ANA, antinukleární protilátky; Scl-70, anti–DNA-topoizomeráza I; ACA, anticentromerové 

protilátky; EUSTAR, The EULAR (European League Against Rheumatism) Scleroderma Trials and 

Research group; mRSS, modifikované Rodnanovo kožní skóre; CRP, C-reaktivní protein; FW, rychlost 

sedimentace erytrocytů; GC, nízká dávka glukokortikoidů (tj. do ekvivalentní dávky 10 mg/den 

prednisonu); CPA, cyklofosfamid; MTX, methotrexát;  

Dále byl všem probandům distribuován dotazník HAP (příloha č. 3, viz kapitola 4.2.3). 

4.2.1 BIA 2000-M 

Přístroj, který byl využit pro naše měření, užívá tetrapolární multifrekvenční fázově 

citlivý odpor měřící na frekvencích 1, 5, 50 a 100 kHz. Velikost kontaktního povrchu 

elektrody by měla být alespoň 4 cm2 a přechodový odpor mezi povrchem elektrody a 

kůží by měl být alespoň 250 ohmů. (Stablová et al., 2003) 

Proband leží v klidovém stavu v poloze na zádech, jeho dolní a horní končetiny jsou 

mírně roztaženy tak, aby se nedotýkaly. Měření uskutečňujeme na pravé straně těla, 

existují diference mezi pravou a levou stranou, nejčastěji vzniklé z odlišného zastoupení 

svalové hmoty včetně srdečního svalu vlevo. 

Doporučení výrobce o umístění elektrod viz. obrázek 2 a obrázek 3. 
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Obrázek 2: Umístění elektrod dle doporučení výrobce pro přístroj BIA 2000-M – ruka 

(Stablová et al., 2003) 

 

 

Obrázek 3: Umístění elektrod dle doporučení výrobce pro přístroj BIA 2000-M - noha 

(Stablová et al., 2013) 
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Sledované parametry v této práci jsou: aktivní tělesná hmota (lean body mass, LBM), 

podíl tělesného tuku (% body fat, BF%), buněčná hmota (body cell mass, BCM), 

koeficient ECM/BCM (extracellular mass/ body cellular mass), podíl celkové tělesné 

vody (% total body water, TBW%). 

4.2.2 Rentgenový kostní denzitometr Lunar řady iDXA 

Kostní denzitometr má dvě části, skener a počítač. Skener je tvořen zdrojem 

rentgenového záření a detektorem, vyšetřovacím stolem, mechanickým pohonným 

systémem a základní výbavou ovládacího systému. Skener je propojen s počítačem, což 

je standardní PC, na kterém je nainstalován software enCORE. Obsluha zadává pokyny 

softwaru, který řídí skener, přebírá ze skeneru data o skenu, data rovněž ukládá a 

analyzuje. (GE Healthcare Lunar, 2011) 

Struktura 

Zařízení obsahuje následující komponenty (GE Healthcare Lunar, 2011): 

1. zdroj rentgenového záření s adekvátní filtrací tak, aby byl vytvořen vhodně 

definovaný svazek paprsků s dvěma úrovněmi energií; 

2. detektor RTG, který je schopen měřit utlumený paprsek při dvou úrovních 

energie;  

3. úchytný systém pro podržení subjektu mezi zdrojem a detektorem; 

4. mechanický prostředek pro posun zdroje a posun detektoru v přímém skenu 

vybrané oblasti těla subjektu; 

5. elektronické a softwarové ovladače pro výše uvedené komponenty; 

6. v některých případech jsou se systémem využity fantomy a polohovací bloky, 

v souvislosti s aplikovanými funkcemi mohou být tyto komponenty rozdílné 

nebo nemusí být jejich využití nutné; 

7. volitelné komponenty systému obsahují soupravu pro malou místnost, kterou lze 

využít v případě, že je počítač v blízkosti stolu; uzavřený fantom, což je 

hliníková imitace páteře uzavřená v akrylátovém bloku; a nepřerušitelný zdroj 

napájení (UPS). 
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Model Lunar iDXA pracuje s technologií vějířovitého svazku s 64kanálovým 

polovodičovým detektorem a lze hovořit o skeneru navrženého pro optimální kvalitu 

snímků, který zvládá hmotnost pacientů až do 204 kg. V přední části skeneru se nachází 

vypínač napájení a role vyšetřovacího papíru. Tento model lze vidět na obrázku 4, který 

je doplněn popisky v tabulce 5. (GE Healthcare Lunar, 2011) 

 

Obrázek 4: model Lunar iDXA (GE Healthcare Lunar, 2011) 

 

Tabulka 5: Komponenty ilustrované na předešlém obrázku modelu Lunar iDXA 

Položka Popis 

1 Role vyšetřovacího papíru 

2 Podložka stolu 

3 Rameno skeneru 

4 Ovládací panel ramena skeneru 

5 Vypínač (přední strana skeneru – nezobrazeno) 

Technické specifikace systému 

Tabulka 6: Technické specifikace modelu Lunar iDXA 

Technické specifikace systému (GE Healthcare Lunar, 2011) 

Vzdálenost mezi ohniskem a detektorem 71,5 cm 

Vzdálenost mezi ohniskem a povrchem podložky 24,5 cm 

Ohnisková vzdálenost k předozadní rovině páteře 34,0 cm 

Vzdálenost mezi povrchem stolu a ohniskem 22,0 cm 

Vzdálenost ohniska ke kolimátoru zdroje 19,0 cm 
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Fyzikální specifikace 

V manuálu dle výrobce (GE Healthcare Lunar, 2011): 

Tabulka 7: Fyzikální specifikace modelu Lunar iDXA 

Komponenta Verze Specifikace 

Stůl skeneru 

iDXA 
Stůl plné velikosti 

Rozměry: 287 cm x 131 cm x 125 cm (D x Š x V) 

Hmotnost: přibližně 360 kg 

Maximální podporovaná hmotnost pacienta: 204 kg 

4.2.3 Dotazník Human Activity Profile (HAP) 

Dotazník je navržen pro měření funkční a tělesné aktivity u zdravých i nějakým 

způsobem postižených osob všech věkových kategorií. HAP zachycuje prováděné 

běžné aktivity, které zahrnují domácí činnosti, schopnost vlastní osobní péče a 

volnočasové aktivity. V dotazníku, viz. příloha č. 3, se hodnotí celkem 94 činností, které 

jsou seřazeny podle předpokládaných metabolických ekvivalentů od nenáročných 

tělesných aktivit po velmi náročné tělesné aktivity. Respondenti mají tři varianty 

odpovědí: aktivitu stále provozuji, aktivitu jsem přestal/a provozovat, aktivitu jsem 

nikdy neprovozoval/a. Pokud si respondent není jistý, zda aktivitu stále provozuje nebo 

ji přestal provozovat, nechť se sám sebe zeptá, jestli v případě, že by měl dnes 

příležitost aktivitu provozovat, tak by se zúčastnil či nikoliv. Skóre se sestavuje 

z provozované aktivity s maximální číselnou hodnotou (Maximum Activity Score, 

MAS), od této hodnoty odečteme počet aktivit, které respondent stále provozuje. Tím 

získáme tzv. očištěnou hodnotu (Adjusted Activity Score, AAS), která má vypovídající 

hodnotu.. Podle očištěné hodnoty AAS jsou účastníci rozděleni do následujících tří 

úrovní fyzické aktivity: postižení či fyzicky omezení (< 53), mírně aktivní (53 až 74), a 

aktivní (> 74). (Fix, Daughton, 1998) Pro účely naší studie bylo stanoveno skóre s větší 

výpoědní hodnotou, AAS. 

Koeficient reliability metodou test–retest u indexu MAS se nalézá v intervalu 0,76–0,97 

a koeficient reliability metodou test–retest u očištěné hodnoty AAS se nalézá v intervalu 

0,79-0,97. (Davidson, de Morton, 2007). 

Českou verzi anglického originálu vypracoval a standardním způsobem validizoval tým 

odborníků v Revmatologickém ústavu (bilingualní lékaři, nelékaři, překladatel a 
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kontrolní skupina pacientů) a publikace o validizaci české verze je podána do časopisu 

Česká revmatologie. 

4.3 Analýza dat 

Pro statistické zpracování dat jsme využili deskriptivní a induktivní statistiku. Výsledná 

statistická evaluace byla provedena pomocí softwaru IBM SPSS statistic, version 24.  

U výsledných hodnot jsme testovali normalitu rozložení dat pomocí Shapiro-Wilksova 

testu. Na základě testů normality jsme pro testování statistické významnosti použili buď 

nepárový T-test nebo Mann-Whitney U test.  

Stanovili jsme kritérium jak věcné významnosti (koeficient 2 a Cohen’s d), tak 

i statistické významnosti α (0,05) podle Sun et al., (2013).  

Podle kritéria Cohena (2013), Morse (1999) a Pierce et al. (2004) byly hodnoty 

koeficientu 2 interpretovány: 

 2 ≥ 0,06 malý efekt faktoru způsobující rozdíl 

 2 ≥ 0,13 středně velký efekt 

 2 ≥ 0,26 velký efekt 

Hodnoty Cohen’s d jsou podle Cohen (1994) interpretovány 

 d ≥ 0,2 malý efekt faktoru způsobující rozdíl 

 d ≥ 0,5 středně velký efekt 

 d ≥ 0,8 velký efekt 

Ke zpracování dat byl také využit software Microsoft Excel 2016, především 

k zaznamenání dat a ke tvorbě tabulek a grafů. 

Pro korelace vybraných parametrů s normálním rozložením hodnot byl použit 

Pearsonův test a pro korelace vybraných parametrů s nenormálním rozložením hodnot 

byl použit Spearmanův test. 
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5. VÝSLEDKY 

Výsledky antropometrického šetření a z nich dopočítaný BMI včetně statistické analýzy 

lze vidět v tabulce 8, 9 a 10. Bylo zjištěno normální rozložení dat u tělesné hmotnosti a 

tělesné výšky, proto jsme použili pro statistickou významnost nepárový T-test a pro 

věcnou významnost Cohen´s d, zatím co u BMI jsme využili Mann-Whitney U test a 

eta-squared. Nenalezli jsme statisticky významné rozdíly v tělesné výšce u sledovaných 

skupin. Tělesná hmotnost i BMI byly statisticky významně nižší u pacientů se SSc 

(oproti zdravým kontrolám), dle věcné významnosti se jedná o velký efekt 

(u hmotnosti) a středně velký efekt (u BMI) faktoru způsobující rozdíl. 

5.1 Výsledky antropometrických měření 

Tabulka 8: Statistická charakteristika parametru tělesná výška 

TĚLESNÁ VÝŠKA 

Skupina N 
Průměr 

[cm] 

Směrodatná 

odchylka 

[cm] 

Mann-

Whitney U 
T-test p d 

Pacienti SSc 59 166,5 7,1 

x -1,844 0,0680 0,60 Kontrolní 

skupina 
36 171,2 8,3 

Vysvětlivky: d = Cohen's d; p = p-value 

Tabulka 9: Statistická charakteristika parametru tělesná hmotnost 

TĚLESNÁ HMOTNOST 

Skupina N 
Průměr 

[kg] 

Směrodatná 

odchylka 

[kg] 

Mann-

Whitney U 
T-test p d 

Pacienti SSc 59 62,4 10,7 

x -6,068 <0,0001 1,32 Kontrolní 

skupina 
36 77,3 11,9 

Vysvětlivky: d = Cohen's d; p = p-value 
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Tabulka 10: Statistická charakteristika parametru BMI 

BMI 

Skupina N 
Průměr 

[kg/m2] 

Směrodatná 

odchylka 

[kg/m2] 

Mann-

Whitney U 
T-test p η2 

Pacienti SSc 59 22,4 4,3 

397 x <0,0001 0,15 Kontrolní 

skupina 
36 26,4 3,3 

Vysvětlivky: η2 = eta-squared; p = p-value 

5.2 Výsledky BIA 

Naměřené sledované parametry metodou BIA v porovnání pacientů se SSc a zdravých 

jedinců lze vidět v následujících tabulkách, ve kterých je jednak zaznamenána průměrná 

hodnota, směrodatná odchylka, tak i výsledek testování hypotéz, statistické i věcné 

významnosti. 

Při zjišťování podílu tělesného tuku jsme zjistili normální rozložení dat u obou skupin, a 

proto jsme pro analýzu dat použili nepárový T-test a pro výpočet věcné významnosti 

Cohen’s d. Zjistili jsme, že průměrný podíl tělesného tuku zjišťovaného metodou BIA je 

významně nižší u pacientů se SSc než u zdravých jedinců, dle věcné významnosti se 

jedná o velký efekt faktoru způsobující rozdíl. 

Tabulka 11: Výsledky a porovnání podílu tělesného tuku zjištěného metodou BIA 

BIA - BF [%] 

Skupina N 
Průměr 

[%] 

Směrodatná 

odchylka 

[%] 

Mann-

Whitney U 
T-test p d 

Pacienti SSc 59 24,6 7,8 

x -4,051 <0,0001 0,92 Kontrolní 

skupina 
36 31,1 6,4 

Vysvětlivky: d = Cohen's d; p = p-value 

Při zjišťování průměrného podílu celkové tělesné vody jsme zjistili u obou skupin 

normální rozložení dat, a proto jsme pro analýzu dat použili nepárový T-test a pro 
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výpočet věcné významnosti Cohen’s d. Zjistili jsme, že průměrné % TBW zjišťovaného 

metodou BIA je statisticky významně vyšší u pacientů se SSc než u zdravých jedinců, 

dle věcné významnosti se jedná o velký efekt faktoru způsobující rozdíl. 

Tabulka 12: Výsledky a porovnání podílu celkové tělesné vody zjištěné metodou BIA 

BIA - TBW [%] 

Skupina N 
Průměr 

[%] 

Směrodatná 

odchylka 

[%] 

Mann-

Whitney U 
T-test p d 

Pacienti SSc 59 55,2 5,7 

x 4,059 <0,0001 0,92 Kontrolní 

skupina 
36 50,4 4,7 

Vysvětlivky: d = Cohen's d; p = p-value 

Při zjišťování množství aktivní tělesné hmoty jsme zjistili u obou skupin, že se nejedná 

o normální rozložení dat, a proto jsme pro analýzu dat použili Mann-Whitney U test a 

pro výpočet věcné významnosti eta-squared. Zjistili jsme, žeabsolutní množství LBM 

zjišťovaného metodou BIA je statisticky významně nižší u pacientů se SSc než 

u zdravých jedinců, dle věcné významnosti se jedná o malý efekt faktoru způsobující 

rozdíl. 

Tabulka 13: Výsledky a porovnání množství aktivní tělesné hmoty zjištěné 

metodou BIA 

BIA - LBM [kg] 

Skupina N 
Průměr 

[kg] 

Směrodatná 

odchylka 

[kg] 

Mann-

Whitney U 
T-test p η2 

Pacienti SSc 59 47,7 7,0 

544 x 0,0017 0,112 Kontrolní 

skupina 
36 53,2 8,7 

Vysvětlivky: η2 = eta-squared; p = p-value 

Při zjišťování množství buněčné hmoty jsme zjistili u obou skupin, že se nejedná 

o normální rozložení dat, a proto jsme pro analýzu dat použili Mann-Whitney U test a 

pro výpočet věcné významnosti eta-squared. Zjistili jsme, že průměrné absolutní 
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množství BCM zjišťovaného metodou BIA je statisticky významně nižší u pacientů se 

SSc než u zdravých jedinců, dle věcné významnosti se jedná o středně velký efekt 

faktoru způsobující rozdíl. 

Tabulka 14: Výsledky a porovnání množství buněčné hmoty zjištěné metodou BIA 

BIA – BCM [kg] 

Skupina N 
Průměr 

[kg] 

Směrodatná 

odchylka 

[kg] 

Mann-

Whitney U 
T-test p  

Pacienti SSc 59 21,5 5,1 

367 x <0,0001 0,181 Kontrolní 

skupina 
36 26,4 5,1 

Vysvětlivky: η2 = eta-squared; p = p-value 

Při zjišťování koeficientu ECM/BCM jsme zjistili normální rozložení dat u skupiny 

zdravé kontroly, ale u skupiny pacientů se SSc jsme normální rozložení dat nezjistili, 

proto jsme pro analýzu dat použili Mann-Whitney U test a pro výpočet věcné 

významnosti eta-squared. Zjistili jsme, že průměrné hodnoty koeficientu ECM/BCM 

zjišťované metodou BIA jsou statisticky významně vyšší u pacientů se SSc než 

u zdravých jedinců, dle věcné významnosti se jedná o středně velký efekt faktoru 

způsobující rozdíl. 

Tabulka 15: Výsledky a porovnání koeficientu ECM/BCM zjištěného metodou BIA 

BIA – ECM/BCM 

Skupina N Průměr 
Směrodatná 

odchylka 

Mann-

Whitney U 
T-test p  

Pacienti SSc 59 1,29 0,4 

392 x <0,0001 0,139 Kontrolní 

skupina 
36 1,03 0,1 

Vysvětlivky: η2 = eta-squared; p = p-value 

  



49 

 

5.3 DEXA 

Naměřené sledované parametry metodou DEXA v komparaci pacientů se SSc a 

zdravých jedinců jsou prezentovány v následujících tabulkách, ve kterých je 

zaznamenána průměrná hodnota, směrodatná odchylka, výsledek testování hypotéz, 

respektive hodnoty statistické a věcné významnosti. 

Při zjišťování podílu tělesného tuku jsme zjistili normální rozložení dat u obou skupin, a 

proto jsme pro analýzu dat použili nepárový T-test a pro výpočet věcné významnosti 

Cohen’s d. Zjistili jsme, že průměrný podíl tělesného tuku zjišťovaného metodou 

DEXA je statisticky významně nižší u pacientů se SSc než u zdravých jedinců, dle 

věcné významnosti se jedná o velký efekt faktoru způsobující rozdíl. 

Tabulka 16: Výsledky a porovnání podílu tělesného tuku zjištěného metodou DEXA 

DEXA - BF [%] 

Skupina N 
Průměr 

[%] 

Směrodatná 

odchylka 

[%] 

Mann-

Whitney U 
T-test p d 

Pacienti SSc 59 32,6 8,2 

x -3,298 0,0014 0,63 Kontrolní 

skupina 
36 37,2 6,6 

Vysvětlivky: d = Cohen's d; p = p-value 

Při zjišťování množství viscerálního tuku jsme zjistili u obou skupin, že se nejedná 

o normální rozložení dat, a proto jsme pro analýzu dat použili Mann-Whitney U test a 

pro výpočet věcné významnosti eta-squared. Zjistili jsme, že absolutní množství 

viscerálního tuku zjišťovaného metodou DEXA se statisticky významně neliší 

u probandů z obou skupin (byl pozorován trend k nižší hodnotě viscerálního tuku u SSc 

oproti zdravým jedincům, který však hraničně nedosáhl statistické významnosti na 

hladině α=0,05), dle věcné významnosti se však jedná o malý efekt faktoru způsobující 

rozdíl. 
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Tabulka 17: Výsledky a porovnání množství viscerálního tuku zjištěného 

metodou DEXA 

DEXA – VISCERÁLNÍ TUK [kg] 

Skupina N 
Průměr 

[kg] 

Směrodatná 

odchylka 

[kg] 

Mann-

Whitney U 
T-test p  

Pacienti SSc 59 0,54 0,5 

773 x 0,0670 0,085 Kontrolní 

skupina 
36 0,90 0,9 

Vysvětlivky: η2 = eta-squared; p = p-value 

Při zjišťování množství aktivní tělesné hmoty jsme zjistili normální rozložení dat 

u skupiny zdravé kontroly, ale u skupiny pacientů se SSc jsme normální rozložení dat 

nezjistili, proto jsme pro analýzu dat použili Mann-Whitney U test a pro výpočet věcné 

významnosti eta-squared. Zjistili jsme, že průměrné množství LBM zjišťované metodou 

DEXA je statisticky významně nižší u pacientů se SSc než u zdravých jedinců, dle 

věcné významnosti se jedná o malý efekt faktoru způsobující rozdíl. 

Tabulka 18: Výsledky a porovnání množství aktivní tělesné hmoty zjištěné 

metodou DEXA 

DEXA – LBM [kg] 

Skupina N 
Průměr 

[kg] 

Směrodatná 

odchylka 

[kg] 

Mann-

Whitney U 
T-test p  

Pacienti SSc 59 40,9 6,8 

548 x 0,0003 0,12 Kontrolní 

skupina 
36 46,6 7,5 

Vysvětlivky: η2 = eta-squared; p = p-value 

Při zjišťování hustoty kostního minerálu jsme zjistili normální rozložení dat u obou 

skupin, a proto jsme pro analýzu dat použili nepárový T-test a pro výpočet věcné 

významnosti Cohen’s d. Zjistili jsme, že průměrná hodnota hustoty kostního minerálu 

zjišťovaného metodou DEXA je statisticky významně nižší u pacientů se SSc než 
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u zdravých jedinců, dle věcné významnosti se jedná o velký efekt faktoru způsobující 

rozdíl. 

Tabulka 19: Výsledky a porovnání hustoty kostního minerálu zjištěné metodou DEXA 

DEXA – BONE MINERAL DENSITY [g/cm3] 

Skupina N 
Průměr 

[g/cm3] 

Směrodatná 

odchylka 

[g/cm3] 

Mann-

Whitney U 
T-test p d 

Pacienti SSc 59 1,05 0,11 

x -4,704 <0,0001 1,00 Kontrolní 

skupina 
36 1,16 0,10 

Vysvětlivky: d = Cohen's d; p = p-value 

5.4 Dotazník Human Activity Profile 

Při zpracování adjustovaného skóre (AAS) jsme zjistili normální rozložení dat u obou 

skupin, a proto jsme pro analýzu dat použili nepárový T-test a pro výpočet věcné 

významnosti Cohen’s d. Zjistili jsme, že průměrná hodnota AAS je statisticky 

významně nižší u pacientů se SSc než u zdravých jedinců, dle věcné významnosti se 

jedná o velký efekt faktoru způsobující rozdíl. 

Tabulka 20: Výsledky a porovnání dotazníku HAP 

Dotazník Human Activity Profile 

Skupina N Průměr 
Směrodatná 

odchylka 

Mann-

Whitney U 
T-test p d 

Pacienti SSc 59 64,1 17,2 

x -5,478 <0,0001 1,59 Kontrolní 

skupina 
36 84,7 6,6 

Vysvětlivky: d = Cohen's d; p = p-value 
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5.5 Asociace klinických parametrů s parametry tělesného složení a 

pohybovou aktivitou 

Dále nás zajímal vliv některých vybraných klinických parametrů u pacientů se SSc na 

detekovanou variabilitu sledovaných parametrů tělesného složení stanovených pomocí 

metod iDXA, BIA a na pohybovou aktivitu zhodnocenou pomocí dotazníku HAP 

(AAS). Nalezli jsme, že věk pacientů se SSc statisticky signifikantně koreluje pozitivně 

s BMI (p = 0,033, r = 0,278) a negativně s BMD (p < 0,0001, r =  –0,576). Doba trvání 

nemoci neměla statisticky významný vliv na sledované parametry tělesného složení ani 

na HAP skóre. Aktivita nemoci reprezentovaná pomocí EUSTAR skóre aktivity SSc 

(pozn. čím vyšší skóre, tím větší aktivita nemoci) negativně korelovala se skóre 

pohybové aktivity HAP (p = 0,005, r = –0,369) i s BF % detekovaného pomocí iDXA 

(p = 0,014, r = –0,324). Podobně i zvýšené zánětlivé parametry (CRP, FW) byly 

asociovány s nižší pohybovou aktivitou dle HAP skóre (CRP: p = 0,001, r = –0,429; 

FW: p = 0,023, r = –0,296). Pohybová aktivita dle HAP skóre korelovala pozitivně 

s BMD detekovaným pomocí iDXA (p = 0,034, r = 0,276), dále pozitivně s parametry 

detekovanými pomocí BIA (BCM: p < 0,0001, r = 0,478; BCM z FFM%: p < 0,0001, 

r = 0,624; BMR: p < 0,0001, r = 0,478), a negativně s poměrem ECM/BCM 

detekovaným pomocí BIA (p < 0,0001, r = –0,625). Dále jsme nalezli statisticky 

významné rozdíly v některých parametrech detekovaných pomocí BIA u pacientů 

s mírnější formou SSc (lcSSc, n = 37) oproti pacientům se závažnější formou SSc 

(dcSSc, n = 23): pacienti s lcSSc měli oproti pacientům s dcSSc vyšší BCM 

((průměr ± SD) 22,3 ± 5,1 kg vs. 20,0 ± 4,9 kg, p = 0,030), BCM z FFM % 

(46,4 ± 6,9 % vs. 42,1 ± 6,3 %, p = 0,010) a BMR (1321 ± 161 kcal 

vs. 1249 ± 154 kcal, p = 0,026) a nižší poměr ECM/BCM (1,20 ± 0,31 vs. 1,43 ± 0,42, 

p = 0,017). 
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6. DISKUZE 

V naší výzkumné práci jsme při porovnání některých sledovaných parametrů u pacientů 

se SSc a zdravých jedinců nalezli signifikantní statistické rozdíly, rovněž byla 

prokázána síla vlivu faktoru na diference v některých komparovaných parametrech.  

V porovnání relativního množství tukové tkáně v organizmu jsme zjistili významně 

vyšší hodnoty u kontrolní skupiny než u pacientů se SSc (viz. graf 1) na hladině 

významnosti α = 0,001 s využitím BIA a na hladině α = 0,01 s využitím metody DEXA, 

toto je zajímavé protože ze zjištěných AAS hodnot dotazníku HAP vyplývá že zdraví 

jedinci vykazují více fyzické aktivity. Obecně je známo, že u zdravých jedinců vede 

zvýšená pohybová aktivita k nižšímu podílu tukové tkáně (BF%). U pacientů se SSc 

pravděpodobně převažují jiné faktory (například malabsorpce a malnutrice) nad 

pohybovou aktivitou a jejím vlivem na BF%. Nalezli jsme, že na podíl tělesného tuku 

má vliv aktivita nemoci (sledována pomocí EUSTAR skóre aktivity SSc) – vyšší 

aktivita nemoci (reprezentována vyšším EUSTAR skóre aktivity) byla asociována se 

statisticky sníženým BF% detekovaného pomocí iDXA. Při testování faktoru 

způsobující rozdíl v hodnotách BF% jsme zjistili středně velký (při měření DEXA) a 

velký (při měření BIA) vliv na zjištěné rozdíly. Tímto se nám potvrdila H3: pacienti se 

SSc budou mít nižší podíl tělesného tuku oproti zdravé kontrole. Zjištěné hodnoty % BF 

se liší dle využité metody zhruba o 6–8 %. Nicméně naměřený rozdíl % BF je 

v porovnání u pacientů se SSc a zdravé kontroly podobný. 

 

Graf 1: Porovnání průměrných hodnot % BF 
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DEXA nám na rozdíl od metody BIA poskytuje informaci i o viscerálním tuku, který je 

specifickou složkou tělesného tuku. Chen et al. (2007) použil obvod pasu k měření 

viscerální tukové tkáně u lidí s normální váhou, nadváhou a obézních. Park et al. (2011) 

hodnotil viscerální tuk podle tomografie u korejské populace nekuřáků ve věku mezi 

18–85 let a obě tyto studie prokázaly negativní dopad viscerálního tuku na plicní 

funkce. Caramaschi et al. (2014) prokázali, že viscerální tuk (měřený metodou DEXA) 

koreluje se vznikem rizika vzniku kardiovaskulárních chorob a snížením plicního 

objemu. U pacientů se SSc jsme nalezli trend k nižším průměrným hodnotám 

viscerálního tuku než u zdravých jedinců, který však hraničně nedosáhl statistické 

významnosti na hladině α < 0,05, viz. graf 2. Při testování věcné významnosti a faktoru 

způsobující diference v množství viscerálního tuku jsme však zjistili malý efekt na 

zjištěné rozdíly. 

 

Graf 2: Porovnání průměrných hodnot viscerálního tuku [kg] zjištěných 

metodou DEXA 
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potvrdili (viz výše). Vzhledem k základnímu dvoukomponentovému modelu tělesného 

složení (viz. str. 22) potom vyplývá, že čím vyšší je podíl tuku v organismu, tím nižší je 

podíl tukuprosté hmoty, ve které je započítána i voda a vice versa. Podle vypočtené 

věcné významnosti má diagnóza SSc velký vliv na zjištěné rozdíly v relativním 

množství tělesné vody mezi kontrolní skupinou a pacienty s diagnózou SSc.  

 

Graf 3: Porovnání průměrných hodnot % TBW zjištěných metodou BIA 
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hmotnosti a tělesné výšky (kontrolní skupina) bude pravděpodobně vykazovat i vyšší 

průměrnou hodnotu absolutního množství LBM, než skupina pacientů 

s diagnostikovanou SSc, která vykazuje průměrně nižší tělesnou hmotnost a tělesnou 

výšku.  

 

Graf 4: Porovnání průměrných hodnot LBM [kg] 

Důležitou součástí aktivní tělesné hmoty je buněčná hmota (body cell mass). 

V porovnání absolutního množství buněčné hmoty v organizmu jsme zjistili významně 

vyšší hodnoty u kontrolní skupiny než u pacientů se SSc (viz. graf 5) na hladině 

významnosti α < 0,001 s využitím metody BIA. Při testování faktoru způsobující rozdíl 

jsme zjistili středně velký vliv na zjištěné rozdíly mezi kontrolní a experimentální 

skupinou.  

Krause et al. (2010) se ve své studii dopracovali k závěru, že pacienti se SSc dosahovaly 

nižších průměrných hodnot BCM než zdravé kontroly. To se rovněž může odvíjet od 

snížené pohybové aktivity a výše zmíněným faktorům vedoucím k postupné atrofii 

svalů. Toto tvrzení potvrzují i naše výsledky, ale opět je nutné podotknout, že naše 

výsledky jsou absolutním množství, které nezohledňuje rozdílné průměrné hodnoty 

tělesné hmotnosti a výšky u našich dvou skupin.  
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Graf 5: Porovnání průměrných hodnot BCM [kg] zjištěných metodou BIA 

Daleko spolehlivějším ukazatelem je ukazatel BCM z FFM, který ukazuje relativní 

množství buněčné hmoty přímo z aktivní tělesné hmoty. Detekovali jsme rovněž 

statisticky významně nižší BCM z FFM % u pacientů se SSc oproti zdravým jedincům 

((průměr ± SD) 44,8 ± 7,0 % vs. 49,4 ± 3,1 %, p < 0,0001, η2 = 0,123, tj. malý efekt 

faktoru způsobující rozdíl), (viz. graf 6). Navíc jsme nalezli významně nižší hodnoty jak 

absolutního BCM, tak BCM z FFM % u závažnějšího podtypu SSc (dcSSc) oproti 

mírnějšímu podtypu (lcSSc). 

 

Graf 6: Porovnání podílu BCM z FFM u pacientů se SSc a zdravé kontroly 
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Z tohoto důvodu se stává velmi důležitým a validním kvalitativním ukazatelem poměr 

mimobuněčné hmoty a buněčné hmoty, ECM/BCM, který je zobrazen v grafu 7. 

V porovnání koeficientu ECM/BCM stanoveném bioelektrickou impedanční metodou 

jsme zjistili významně vyšší hodnoty u pacientů se SSc než u kontrolní skupiny na 

hladině významnosti α < 0,001.  Stejné výsledky publikují Krause et al. (2010) ve svém 

výzkumu. Podle nich se koeficient mění s rostoucím množstvím mimobuněčné hmoty 

(ECM), na kterou má vliv značný vliv fibrotizace tkáně, a zároveň sníženou hodnotou 

BCM.  

Při zjišťování asociací s tímto parametrem vůči skóre z dotazníku HAP jsme zjistili 

poměrně velkou negativní korelaci (r = –0,625, p < 0,0001). To znamená, že čím méně 

pohybové aktivity pacienti s diagnózou SSs vykazují, tím vyšší je hodnota parametru 

ECM/BCM.  Dále jsme zjistili, že u závažnějšího podtypu nemoci (dcSSc) více roste 

hodnota tohoto parametru.   

Na základě výpočtu věcné významnosti můžeme usuzovat, že tato nemoc má jako 

faktor způsobující rozdíl velký vliv na sledovaný parametr ECM/BCM. Tím jsme 

potvrdili hypotézu H1. Autoři Bunc et al., (2000) a Heller, Vodička, (2011) se shodují, 

že koeficient ECM/BCM slouží k hodnocení předpokladů k vykonávání tělesných 

cvičení, aerobní výkonnosti a zdatnosti, pak je tento parametr důležitý v otázce 

soběstačnosti pacientů. Nicméně je třeba brát v úvahu, že parametry BCM a ECM 

vypovídají také o stavu výživy Shizgal (1987), proto by bylo vhodné do příštích 

výzkumů zahrnout i stravovací zvyklosti pacientů. Vzrůstající ECM/BCM index může 

znamenat zhoršující se nutriční stav. (Pelzer et al., 2010; Riegerová et al., 2010) 

Bunc (2006) doplňuje, že koeficient ECM/BCM je rovněž závislý na genetických 

predispozicích, pohlaví a věku. 
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Graf 7: Porovnání průměrných hodnot koeficientu ECM/BCM zjištěných metodou BIA 

Zajímavým parametrem při hodnocení tělesného složení metodou DEXA je zjišťování 
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faktorem rozvoje osteoporózy v běžné populaci.. Podle vypočteného Cohen’s d můžeme 

potvrdit, že diagnóza SSc má velký vliv na rozdíl v průměrných hodnotách BMD 

u našich dvou skupin, což potvrzuje hypotézu H2.  
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Graf 8: Porovnání průměrných hodnot BMD [g/cm3] zjištěných metodou BIA 

Aktivita nemoci reprezentovaná pomocí EUSTAR skóre aktivity SSc negativně 

korelovala (r = –0,369, p = 0,005) se skórem pohybové aktivity AAS v dotazníku HAP, 
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zánětlivými parametry (CRP, FW) a skóre AAS z dotazníku HAP – jinými slovy čím 

vyšší zánět u pacientů se SSc, tím nižší pohybová aktivita dle skóre AAS. 
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nefarmakologickými intervencemi lze zpomalit postup nemoci. Z naší výzkumné práce 
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7. ZÁVĚR 

Hlavním cílem této práce bylo porovnat vybrané parametry tělesného složení u pacientů 

se systémovou sklerodermií a u skupiny zdravých jedinců se srovnatelným věkem a 

zastoupením pohlaví s využitím metod BIA a DEXA k diagnostice tělesného složení. 

Z hlediska tělesného složení jsme porovnávali parametr ECB/BCM, který může 

reflektovat predispozice, stav výživy, ale i schopnost pacientů postarat se o sebe 

v běžném životě. Pacienti se SSc mají významně vyšší průměrné hodnoty koeficientu 

ECM/BCM než zdravá kontrola, čím se nám potvrdila hypotéza č. 1. Dále jsme 

porovnávali hustotu kostního minerálu, přičemž jeho snížené množství může vést ke 

zvýšenému riziku rozvoje osteoporózy a jejich komplikací (např. patologické fraktury), 

které dále imobilizují pacienta. V naší práci jsme naměřili významně nižší průměrné 

hodnoty u pacientů se SSc než u zdravé kontroly, čímž jsme potvrdili hypotézu č. 2. 

Hypotézu č. 3 jsme též potvrdili, pacienti se SSc mají významně nižší průměrné 

relativní zastoupení tělesného tuku. Při sledování dílčího cíle jsme dotazníkem HAP 

prokázali nižší pohybovou aktivitu u pacientů se SSc než jakou vykazuje skupina 

zdravé kontroly, ale také jsme prokázali, že čím je nemoc v pokročilejším stádiu, tím je 

více omezena pohybová aktivita pacientů se SSc, což potvrzuje hypotézu č. 4. 

Tento výzkum může být přínosný pro účely běžné klinické praxe. Zjišťování tělesného 

složení u pacientů se SSc bylo do nedávna opomíjeným tématem výzkumu a i nyní 

existuje jen pár publikací, které se touto problematikou zaobírají. Vzhledem 

k nedostatečné účinnosti dosavadních farmakologických postupů a chybění univerzální 

terapie lze v odborné veřejnosti pozorovat trend ke zvýšení zájmu o nefarmakologické 

intervence za účelem zlepšení kvality života pacientů, Hodnocení tělesného složení 

u SSc může pomoci k poznání této nemoci, ale také ke stratifikaci této heterogenní 

skupiny pacientů a ke zvolení vhodné nefarmakologické (například nutriční a 

pohybové) intervence za účelem zmírnění průběhu nemoci a zlepšení kvality života. 

Hlavní limitací této práce je relativně malý vzorek probandů, nicméně by mělo být 

zdůrazněno, že SSc je vzácné onemocnění, ke kterému je další šetření nutné. Vhodné by 

bylo doplnit šetření o měření silového a pohybového charakteru. 
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2. Aktivitu jsem přestal/a provozovat (jestliže jste danou aktivitu provozoval/a nebo 

vykonával/a v minulosti, ale dnes byste pravděpodobně tuto aktivitu nevykonal/a nebo 

nedokázal/a provozovat, ani kdybyste měl/a tu příležitost) 
3. Aktivitu jsem nikdy neprovozoval/a (jestliže jste danou aktivitu nikdy neprovozoval/a 

nebo nedokázal/a provozovat) 

 

Typ aktivity 

Aktivitu 

stále 

provozuji 

 

Aktivitu 

jsem  

přestal/a 

provozovat 

Aktivitu jsem 

nikdy 

neprovozoval/a 

1.  Vstávání ze židle anebo postele a usedání na židli anebo uléhání do 

     postele (bez pomoci druhé osoby) 
   

2.  Poslouchání rádia    

3.  Čtení knih, časopisů nebo novin    

4.  Psaní (dopisů, poznámek)    

5.  Práce za pultem (přepážkou) nebo za stolem    

6.  Stání (déle než 1 minutu)    

7.  Stání (déle než 5 minut)    

8.  Oblékání nebo svlékání (bez pomoci druhé osoby)    

9.  Vyndávání oblečení ze šuplíků nebo ze skříně    

10. Nasedání do auta a vystupování z auta (bez pomoci druhé osoby)    

11. Poobědvat nebo povečeřet v restauraci    

12. Hraní karet nebo stolních her    

13. Vykoupat se (bez pomoci druhé osoby)    

14. Obouvání bot, natahování punčoch nebo ponožek ( bez pauzy nebo 

oddechu) 
   

15. Zhlédnout film v kině, hru v divadle, jít na mši do kostela, jít na 

      sportovní utkání 
   

16. Chůze na vzdálenost 27 m    

17. Chůze na vzdálenost 27 m (bez zastavení)    

18. Oblékání nebo svlékání (bez pauzy nebo oddechu)    

19. Jízda hromadnou dopravou nebo autem (156 km a méně)    

20. Jízda hromadnou dopravou nebo autem (160 km a více)    

21. Vaření jídla pro vlastní potřebu    

22. Mytí a utírání nádobí    

23. Ukládání potravin na poličky    



 

 

Typ aktivity 

Aktivitu 

stále 

provozuji 

 

Aktivitu 

jsem  

přestal/a 

provozovat 

Aktivitu jsem 

nikdy 

neprovozoval/a 

24. Žehlení a skládání oblečení    

25. Utírání prachu/leštění nábytku anebo leštění auta    

26. Sprchování    

27. Vyjít 6 schodů    

28. Vyjít 6 schodů (bez zastavení)    

29. Vyjít 9 schodů    

30. Vyjít 12 schodů    

31. Chůze po rovině na vzdálenost půlky délky běžného panelového domu 

     (přibližně 50 m) 
   

32. Chůze po rovině na vzdálenost půlky délky běžného panelového domu 

     (přibližně 50 m) (bez zastavení) 
   

33. Ustlat postel (bez výměny prostěradla)    

34. Mytí oken    

35. Klek nebo dřep za účelem lehké práce    

36. Nést lehký nákup potravin    

37. Vyjít 9 schodů (bez zastavení)    

38. Vyjít 12 schodů (bez zastavení)    

39. Chůze do kopce na vzdálenost půl délky běžného panelového domu 

     (přibližně 50 m) 
   

40. Chůze do kopce na vzdálenost půl délky běžného panelového domu 

     (přibližně 50 m) (bez zastavení) 
   

41. Nakupovat (bez pomoci druhé osoby)     

42. Prát oblečení (bez pomoci druhé osoby)    

43. Chůze po rovině na vzdálenost délky běžného panelového domu 

     (přibližně 100 m) 
   

44. Chůze po rovině na vzdálenost délky 2 běžných panelových domů 

     (přibližně 200 m) 
   

45. Chůze po rovině na vzdálenost délky běžného panelového domu 

     (přibližně 100 m) (bez zastavení) 
   

46. Chůze po rovině na vzdálenost délky 2 běžných panelových domů 

     (přibližně 200 m) (bez zastavení) 
   

47. Drhnutí (podlahy, zdi nebo auta)    

48. Ustlat postel (s výměnou prostěradla)    

49. Zametání    

50. Zametání (5 minut v kuse)    

51. Nést velký kufr nebo jedna hra bowlingu     

52. Vysávání koberců     

53. Vysávání koberců (5 minut v kuse)    

54. Malování (interiéru/exteriéru)    

55. Chůze po rovině na vzdálenost délky 6 běžných panelových domů 

     (přibližně 600 m) 
   

56. Chůze po rovině na vzdálenost délky 6 běžných panelových domů 

     (přibližně 600 m) (bez zastavení) 
   



 

 

Typ aktivity 

Aktivitu 

stále 

provozuji 

 

Aktivitu 

jsem  

přestal/a 

provozovat 

Aktivitu jsem 

nikdy 

neprovozoval/a 

57. Vynést odpadky    

58. Nést těžký nákup potravin    

59. Vyjít 24 schodů    

60. Vyjít 36 schodů    

61. Vyjít 24 schodů (bez zastavení)    

62. Vyjít 36 schodů (bez zastavení)    

63. Chůze na vzdálenost 1,6 km    

64. Chůze na vzdálenost 1,6 km (bez zastavení)    

65. Běh na 100 m anebo hrát softball/baseball/badminton/golf/házet na  

      basketbalový koš/jízda na skateboardu 
   

66. Tanec (ve společnosti)    

67. Lehké kondiční cvičení anebo taneční aerobik     

68. Sekání trávníku (pomocí elektrické nebo benzínové sekačky, nejde o 

      jízdu na zahradním sekacím traktoru) 
   

69. Chůze na vzdálenost 3,2 km    

70. Chůze na vzdálenost 3,2 km (bez zastavení)    

71. Vyjít 50 schodů    

72. Házení lopatou, kopání jámy nebo rytí rýčem    

73. Házení lopatou, kopání jámy nebo rytí rýčem (5 minut v kuse)    

74. Vyjít 50 schodů (bez zastavení)    

75. Chůze na vzdálenost 4,8 km anebo odehrání 18 jamek golfu bez jízdy  

      na golfovém vozíku 
   

76. Chůze na vzdálenost 4,8 km (bez zastavení)    

77. Plavání na vzdálenost 23 m (téměř jedna délka standardního bazénu)    

78. Plavání na vzdálenost 23 m (téměř jedna délka standardního bazénu) 

      (bez zastavení) 
   

79. Jízda na kole na vzdálenost 1,6 km    

80. Jízda na kole na vzdálenost 3,2 km    

81. Jízda na kole na vzdálenost 1,6 km (bez zastavení)    

82. Jízda na kole na vzdálenost 3,2 km (bez zastavení)    

83. Běh nebo rekreační běh na vzdálenost 0,5 km    

84. Běh nebo rekreační běh na vzdálenost 0,8 km    

85. Hrát tenis nebo squash    

86. Hrát basketbal nebo fotbal (jedná se o hru v rámci utkání/zápasu)    

87. Běh nebo rekreační běh na vzdálenost 0,5 km (bez zastavení)    

88. Běh nebo rekreační běh na vzdálenost 0,8 km (bez zastavení)    

89. Běh nebo rekreační běh na vzdálenost 1,6 km    

90. Běh nebo rekreační běh na vzdálenost 3,2 km    

91. Běh nebo rekreační běh na vzdálenost 4,8 km    



 

 

Typ aktivity 

Aktivitu 

stále 

provozuji 

 

Aktivitu 

jsem  

přestal/a 

provozovat 

Aktivitu jsem 

nikdy 

neprovozoval/a 

92. Běh nebo rekreační běh na vzdálenost 1,6 km za 12 minut a méně    

93. Běh nebo rekreační běh na vzdálenost 3,2 km za 20 minut a méně    

94. Běh nebo rekreační běh na vzdálenost 4,8 km za 30 minut a méně    

 

 

 

Skóre (vyplní lékař):  

 

Maximum activity score (MAS)  ________ 

(nejvyšší číslo aktivity označené jako „Aktivitu stále provozuji“) 

 

Adjusted activity score (AAS) ________ 

(= MAS mínus celkový počet aktivit umístěných pod hodnotou MAS označených jako „Aktivitu 

jsem přestal/a provozovat“) 

Příklad: MAS = 90, a možnost „Aktivitu jsem přestal/a provozovat“ je zaškrtnutá u č. 82, 78, 65. 

AAS = 90 – 3 = 87 
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Příloha č. 4: Informace pro zdravého dobrovolníka o výzkumném projektu 

INFORMACE PRO ZDRAVÉHO DOBROVOLNÍKA O VÝZKUMNÉM PROJEKTU 

Projekt: Ateroskleróza a kardiovaskulární riziko u vybraných revmatických onemocnění 
 
Vážená paní/slečno, vážený pane,  
obracíme se Vás s možností zapojit se do nově začínajícího projektu „Ateroskleróza a kardiovaskulární riziko u 
vybraných revmatických onemocnění“. 
 
Co projekt znamená? Onemocnění systémová sklerodermie a idiopatické zánětlivé myopatie jsou vzácná 
chronická revmatická onemocnění postihující kůži, pohybový aparát a vnitřní orgány. Jejich příčina není dosud 
zcela známá. Mnoha pokroků v medicíně bylo dosaženo sběrem a hodnocením souborů dat od pacientů s 
těmito onemocněními. V současnosti máme nové znalosti o ateroskleróze (tj. kornatění tepen) a riziku vzniku a 
rozvoje kardiovaskulárních chorob (tj. postihujících srdce a tepny) které analyzujeme u nemocných s těmito 
chorobami.  
 
Co bude Vaše účast v projektu obnášet?  
1. Pokud budete souhlasit s účastí, podstoupíte vyšetření lékařem (revmatologem a internistou), ultrazvukové 
vyšetření tepen krčních a pažních, vyšetření krevního tlaku na pažích a kotnících, měření obvodu pasu a boků a 
vyšetření tělesného složení (metodou iDEXA a bioimpedance) – tj. vše neinvazivní nebolestivá vyšetření. 
2. Pokud budete souhlasit s účastí, některé údaje týkající se Vašeho celkového zdravotního stavu, včetně 
podávané léčby, budou zaneseny do výzkumné databáze. Údaje budou zařazeny a dále zpracovávány bez 
Vašeho jména, rodného čísla či bydliště pod přiděleným identifikačním číslem a nikdo kromě hlavních řešitelů 
projektu nebude schopen Vaše údaje přiřadit.  
3. V rámci výzkumného projektu budete také požádán o vyplnění dotazníků týkajících se faktorů zevního 
prostředí a Vašeho zdravotního stavu, včetně rodinné anamnézy. Budete poskytovat tyto osobní údaje: 
demografické údaje (pohlaví, datum narození, iniciály, etnická skupina, rasa), anamnézu (včetně diagnózy, 
údaje o nemoci, údaje o výskytu onemocnění v rodině), údaje o Vašem zdravotním stavu.  
4. Při běžných odběrech bude část vzorků vaší krve zajištěna pro zpracování k výzkumným účelům následujícím 
způsobem: při vyšetření budou odebrány zkumavky krve (max. 30 ml). Jedna z odebraných zkumavek bude 
použita k izolaci DNA - to znamená deoxyribonukleové kyseliny, nositelky genetického kódu a RNA, 
ribonukleové kyseliny. V rámci studie budeme sledovat prozánětlivé, proaterogenní geny a/nebo geny 
oxidačního stresu (např. S100A4, HSP90, CXCL4, apoA1, SOD, atd.). Dále bude biochemicky vyšetřována v krvi 
hladina složek lipidového spektra, prozánětlivých proteinů a/nebo markerů oxidačního stresu (např. S100A4, 
HSP90, CXCL4, cholesterol, HDL, LDL, TG, SOD, atd.).  
 
Jaká jsou možná rizika a nežádoucí účinky spojené s odběrem?  
Odběr krve může být provázen tvorbou modřiny nebo krvácením v místě vpichu, točením hlavy a vzácně 
infekcí. Kdykoliv to bude možné, bude odběr krve pro tento výzkum proveden společně s odběry požadovanými 
v průběhu standardní léčby. S odběrem moči nejsou spojena žádná rizika.  
1. Byl (a) jsem podrobně informován (a) o cílech a postupech projektu a beru na vědomí, že jde o výzkumnou 
činnost (prosím zaškrtněte):  

o Souhlasím  

o Nesouhlasím  
 
2. Porozuměl (a) jsem tomu, že z mé účasti v tomto projektu mohu kdykoliv odstoupit, aniž by to jakkoliv 
ovlivnilo průběh mého dalšího léčení (prosím zaškrtněte):  

o Souhlasím  

o Nesouhlasím  
 
3. Porozuměl (a) jsem, že v databázi budou uchovány mé osobní a zdravotní údaje pod číselným kódem 
(anonymní data) a jako taková mohou být dále zpracovávána pro výzkumné a vědecké účely. S mojí účastí ve 
studii není spojeno poskytnutí žádné odměny (prosím zaškrtněte):  

o Souhlasím  

o Nesouhlasím  
 



Revmatologický ústav, Na Slupi 4, 128 50 Praha 2                                            Tel. č.: 234075111 

 

 

4. Souhlasím s odběrem (prosím zaškrtněte):  

o krve k izolaci DNA  

o krve k izolaci RNA  

o krve pro separaci séra  

o krve pro separaci plasmy  

o krve pro separaci jaderných buněk (leukocytů) 

o moči 

 
5. Souhlasím s odběrem klinického materiálu (prosím zaškrtněte):  

o Jednorázově  

o Opakovaně po dobu mého vyšetření v RÚ  
 
6. Souhlasím s uložením uvedeného biologického materiálu a jeho použitím ke studiu systémových 
autoimunitních, zánětlivých a nezánětlivých revmatických onemocnění na dobu 20 let od skončení projektu, 
včetně genetických analýz (prosím zaškrtněte):  

o Souhlasím  

o Nesouhlasím  
 
7. Souhlasím se zasíláním vzorků do spolupracujících zahraničních laboratoří k výzkumným účelům (prosím 
zaškrtněte):  

o Souhlasím  

o Nesouhlasím  
 
8. Souhlasím s vyšetřením lékařem (revmatologem a internistou), s ultrazvukovým vyšetřením tepen krčních a 
pažních, s vyšetřením krevního tlaku na pažích a kotnících, s měřením obvodu pasu a boků a s vyšetřením 
tělesného složení (metodou iDEXA a bioimpedance): 
o Souhlasím  

o Nesouhlasím  
 
Veškeré informace shromažďované v průběhu řešení výzkumného projektu budou získávány v souladu s 
platnými právními předpisy. Během řešení výzkumného projektu budou Vaše osobní údaje zpracovávány v 
souladu se Zákonem č.101/2000 sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění. Platnost Vašeho souhlasu s 
využíváním Vašich osobních údajů a odebraných biologických vzorků bude po dobu 20 let od ukončení projektu, 
pokud svůj souhlas neodvoláte dříve.  
Máte právo požadovat informace o zpracování Vašich údajů a správce je povinen Vám takové informace 
poskytnout bez zbytečného prodlení. Máte také právo upozornit správce na případný rozpor mezi skutečností a 
zpracovanými osobními údaji a požadovat opravu chyby. Osobní údaje budou chráněny pomocí kódu, což bude 
jedinečné číslo, které bude přiděleno pouze Vám. Vedoucí výzkumného projektu bude mít klíč, podle kterého 
bude moci zjistit, komu dané údaje patří. Nahlížet do osobních údajů jsou oprávněny osoby jmenované 
vedoucím výzkumného projektu (spoluřešitelé výzkumného projektu), členové dohlížející nad řešením 
výzkumného projektu, členové Etické komise RÚ a případně spolupracující pracoviště. Upozorňujeme Vás také, 
že výsledky klinického hodnocení mohou být publikovány v odborné literatuře, avšak bez uvedení Vaší 
totožnosti.  
 
 
.........................................................................................................................................  
jméno zdravého dobrovolníka (čitelně) podpis zdravého dobrovolníka datum  
 
......................................................................………………………………………….……………………..  
jméno lékaře (čitelně)    podpis lékaře    datum  
 

MUDr. Michal Tomčík, Ph.D.  

hlavní řešitel projektu  
 

Prof. MUDr. Jiří Vencovský, DrSc. 

řešitel projektu, vedoucí Oddělení pro vědu a výzkum
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Příloha č. 5: Informace pro pacienta o výzkumném projektu 

INFORMACE PRO PACIENTA O VÝZKUMNÉM PROJEKTU 

Projekt: Vliv pohybové intervence na průběh a aktivitu vybraných revmatických onemocnění 
Vážená paní/slečno, vážený pane,  
obracíme se Vás s možností zapojit se do nově začínajícího projektu „Vliv pohybové intervence na průběh a 
aktivitu vybraných revmatických onemocnění“. 
 
Co projekt znamená? Vaše onemocnění, systémová sklerodermie, je vzácné chronické systémové onemocnění 
pojiva postihující kůži, pohybový aparát a vnitřní orgány. Jeho příčina není dosud zcela známá. Mnoha pokroků 
v medicíně bylo dosaženo sběrem a hodnocením souborů dat od pacientů s Vaším onemocněním. V 
současnosti máme nové znalosti o vlivu fyzioterapie a pohybové intervence, které analyzujeme u nemocných se 
systémovou sklerodermií.  
 
Co bude Vaše účast v projektu obnášet?  
1. Pokud budete souhlasit s účastí, podstoupíte v případě zařazení do intervenční skupiny pravidelný 
rehabilitační program pod vedením zkušeného fyzioterapeuta (trvání cvičení půl roku, frekvence 1 hod. 2x 
týdně) a zkušeného ergoterapeuta (trvání půl roku, frekvence 0,5 hod. 2x týdně) s kontrolním vyšetřením 2 
fyzioterapeuty a lékařem (v měsíci 0,3,6,12). V případě zařazení do kontrolní skupiny podstoupíte jen výše a 
níže zmíněná vyšetření. 
2. Pokud budete souhlasit s účastí, některé údaje týkající se Vašeho onemocnění a celkového zdravotního 
stavu, včetně podávané léčby, budou zaneseny do výzkumné databáze. Údaje budou zařazeny a dále 
zpracovávány bez Vašeho jména, rodného čísla či bydliště pod přiděleným identifikačním číslem a nikdo kromě 
hlavních řešitelů projektu nebude schopen Vaše údaje přiřadit.  
3. V rámci výzkumného projektu budete také požádán o vyplnění dotazníků týkajících se faktorů zevního 
prostředí a Vašeho zdravotního stavu, včetně rodinné anamnézy. Budete poskytovat tyto osobní údaje: 
demografické údaje (pohlaví, datum narození, iniciály, etnická skupina, rasa), anamnézu (včetně diagnózy, 
údaje o nemoci, údaje o výskytu onemocnění v rodině), údaje o Vašem zdravotním stavu.  
4. Pokud budete souhlasit s účastí, podstoupíte v měsíci 0,3,6,12 vyšetření tělesného složení (metodou iDEXA a 
bioimpedance, tj. neinvazivní nebolestivá vyšetření běžně používaná na hodnocení osteoporózy a tělesného 
složení) a vyšetření stability (metodou stabilometrie, tj. neinvazivní nebolestivé vyšetření). 
5. Při běžných odběrech (v měsíci 0,3,6,12) bude část vzorků vaší krve zajištěna pro zpracování k výzkumným 
účelům následujícím způsobem: při vyšetření budou odebrány zkumavky krve (max. 30 ml). Jedna z odebraných 
zkumavek bude použita k izolaci DNA - to znamená deoxyribonukleové kyseliny, nositelky genetického kódu a 
RNA, ribonukleové kyseliny. V rámci studie budeme sledovat prozánětlivé a/nebo profibrotické geny (např. 
S100A4, HSP90, CXCL4, atd.). Dále bude biochemicky vyšetřována v krvi hladina prozánětlivých a/nebo 
profibrotických proteinů (např. S100A4, HSP90, CXCL4, atd.).  
 
Jaká jsou možná rizika a nežádoucí účinky spojené s odběrem?  
Odběr krve může být provázen tvorbou modřiny nebo krvácením v místě vpichu, točením hlavy a vzácně 
infekcí. Kdykoliv to bude možné, bude odběr krve pro tento výzkum proveden společně s odběry požadovanými 
v průběhu standardní léčby. S odběrem moči nejsou spojena žádná rizika.  
1. Byl (a) jsem podrobně informován (a) o cílech a postupech projektu a beru na vědomí, že jde o výzkumnou 
činnost (prosím zaškrtněte):  

o Souhlasím  

o Nesouhlasím  
 
2. Porozuměl (a) jsem tomu, že z mé účasti v tomto projektu mohu kdykoliv odstoupit, aniž by to jakkoliv 
ovlivnilo průběh mého dalšího léčení (prosím zaškrtněte):  

o Souhlasím  

o Nesouhlasím  
 
3. Porozuměl (a) jsem, že v databázi budou uchovány mé osobní a zdravotní údaje pod číselným kódem 
(anonymní data) a jako taková mohou být dále zpracovávána pro výzkumné a vědecké účely. S mojí účastí ve 
studii není spojeno poskytnutí žádné odměny (prosím zaškrtněte):  

o Souhlasím  
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o Nesouhlasím  
 
4. Souhlasím s odběrem (prosím zaškrtněte):  
o krve k izolaci DNA  

o krve k izolaci RNA  

o krve pro separaci séra  

o krve pro separaci plasmy  

o krve pro separaci jaderných buněk (leukocytů)  

 
5. Souhlasím s odběrem klinického materiálu (prosím zaškrtněte):  

o Jednorázově  

o Opakovaně po dobu mé léčby v RÚ  
 
6. Souhlasím s uložením uvedeného biologického materiálu a jeho použitím ke studiu systémových 
autoimunitních, zánětlivých a nezánětlivých revmatických onemocnění na dobu 20 let od skončení projektu, 
včetně genetických analýz (prosím zaškrtněte):  

o Souhlasím  

o Nesouhlasím  
 
7. Souhlasím se zasíláním vzorků do spolupracujících zahraničních laboratoří k výzkumným účelům (prosím 
zaškrtněte):  

o Souhlasím  

o Nesouhlasím  
 
8. Souhlasím s vyšetřením 2 fyzioterapeuty a lékařem a s vyšetřením tělesného složení (iDEXA, biompedance) a 
stability (stabilometrie) v měsíci 0,3,6,12: 

o Souhlasím  

o Nesouhlasím  
 
Veškeré informace shromažďované v průběhu řešení výzkumného projektu budou získávány v souladu s 
platnými právními předpisy. Během řešení výzkumného projektu budou Vaše osobní údaje zpracovávány v 
souladu se Zákonem č.101/2000 sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění. Platnost Vašeho souhlasu s 
využíváním Vašich osobních údajů a odebraných biologických vzorků bude po dobu 20 let od ukončení projektu, 
pokud svůj souhlas neodvoláte dříve.  
Máte právo požadovat informace o zpracování Vašich údajů a správce je povinen Vám takové informace 
poskytnout bez zbytečného prodlení. Máte také právo upozornit správce na případný rozpor mezi skutečností a 
zpracovanými osobními údaji a požadovat opravu chyby. Osobní údaje budou chráněny pomocí kódu, což bude 
jedinečné číslo, které bude přiděleno pouze Vám. Vedoucí výzkumného projektu bude mít klíč, podle kterého 
bude moci zjistit, komu dané údaje patří. Nahlížet do osobních údajů jsou oprávněny osoby jmenované 
vedoucím výzkumného projektu (spoluřešitelé výzkumného projektu), členové dohlížející nad řešením 
výzkumného projektu, členové Etické komise RÚ a případně spolupracující pracoviště. Upozorňujeme Vás také, 
že výsledky klinického hodnocení mohou být publikovány v odborné literatuře, avšak bez uvedení Vaší 
totožnosti.  
 
.........................................................................................................................................  
jméno pacienta (čitelně)    podpis pacienta    datum  
 
......................................................................………………………………………….……………………..  
jméno lékaře (čitelně)    podpis lékaře    datum  
 

MUDr. Michal Tomčík, Ph.D.  

hlavní řešitel projektu  
 

Prof. MUDr. Jiří Vencovský, DrSc. 

řešitel projektu, vedoucí Oddělení pro vědu a výzkum 


