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ABSTRAKT 

Zjištění tělesného složení, resp. stanovení množství a rozložení tělesného tuku patří 

do základního klinického vyšetření obézního pacienta. Využívané metody pro stanovení 

množství tuku u obézní populace jsou však často nepřesné. Přitom právě tuková tkáň a její 

měřitelné parametry nám mohou poskytnout řadu informací pro další průběh redukční 

léčby. 

Hlavním cílem práce je posoudit fyziologické aspekty měření tělesného složení 

v několika liniích: (I) Zjistit, zda jsou hodnoty množství tělesného tuku měřeného 

nejčastěji užívanými metodami srovnatelné s hodnotami měřenými metodou DEXA. (II) 

Zjistit, zda se hodnoty množství tělesného tuku naměřené různými metodami liší 

v závislosti na velikosti BMI a množství tukové tkáně v těle a posoudit, zda dostupné 

bioimpedanční metody mohou měřit funkční stav tělesného tuku. (III) Posoudit klidový 

energetický výdej ve vztahu k tělesnému složení a pohybové aktivitě. (IV) Zjistit, 

zda složení těla ovlivní výslednou redukci po pohybovém programu u žen s nadváhou 

a obezitou. (V) Ověřit, zda mohou být změny v hodnotách BOHB (beta hydroxybutyrátu) 

po pohybové aktivitě prediktorem hmotnostních úbytků a změn tělesného složení. 

Na základě našich měření jsme zjistili, že naměřené hodnoty tělesného tuku 

se od sebe významně liší jednak v závislosti na použité metodice a také v závislosti 

na velikosti BMI a množství tukové tkáně měřených subjektů. Množství tukové tkáně 

výrazně ovlivňuje řadu patofyziologických dějů v lidském těle. Tyto děje mohou 

zkreslovat a ovlivňovat přesnost měření tělesného složení moderními bioimpedančnámi 

metodami. Tělesné složení má také významný vliv na variabilitu energetického výdeje 

a klidový energetický výdej (REE). 

Vzhledem ke všem těmto zjištěným okolnostem je potřeba zkoumat spolehlivost 

a další využití těchto měřících metod pro specifické skupiny populace například 

v závislosti na pohlaví, věku, složení těla či výskytu některých onemocnění. 

 

Klíčová slova: tělesné složení, tuková tkáň, DEXA, bioimpedance, obezita 

  



 

ABSTRACT 

Determination of body composition or amount and decomposition of body fat 

belongs to the basic clinical examination of an obese patient. But methods used 

to determine the amount of fat in obese population are often innacurate. And it´s adipose 

tissue and its measurable parameters which can provide us range of information 

for the further process of the reductive treatment. 

The main goal of this work is to evaluate the physiological aspects of body 

composition measurement in several areas: (I) To determine whether the values of body fat 

measured by most commonly used methods are comparable to those measured by method 

DEXA. (II) To determine whether the values of the amount of body fat measured 

by different methods vary depending on the amount of BMI and adipose tissue in the body 

and assess whether the available bioimpendance methods can measure the functional state 

of body fat. (III) To assess the resting energy expenditure in relation to body composition 

and physical activity. (IV) To determine whether the body composition will affect 

the resulting reduction after excercise program for women with overweight and obesity. 

(V) To verify whether changes in the values of BOHB (Beta Hydroxybutyrate) after 

physical activity could be the predictor of weight losses and changes of body composition. 

Based on our measurements we have found out that measured values of body fat 

differ significantly from each other, firstly, depending on the methodology used and also 

depending on the amount of BMI and adipose tissue of measured subjects. The amount 

of adipose tissue distinctly affects a variety of pathophysiological processes in the human 

body and these processes can interfere and influence the accuracy of measurement of body 

composition using modern bioimpendic methods. Body composition also has a siginificant 

impact on the variability of energy expenditure and resting energy expenditure (REE). 

In view of all these identified conditions it is necessary to examine reliability 

and further use of these measuring methods for specific groups of the population, 

for instance, depending on sex, age, body composition or occurrence of certain diseases. 

Keywords: body composition, adipose tissue, DEXA, bioimpedance, obesity 
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1 ÚVOD 

Pohled na tukovou tkáň a její význam se v posledních desetiletích výrazně změnil. 

V první řadě je to díky objevům, které dokazují, že tuková tkáň není jen pasivní zásobárna 

energie, ale aktivní sekreční orgán, jehož produkty zasahují všechny orgánové systémy 

v lidském organismu. Zdá se, že zásadní je jak její endokrinní funkce, tak i její dysfunkce 

spojená s obezitou a dalšími metabolickými komplikacemi např. inzulínovou rezistencí. 

V druhé řadě je to díky velkému rozvoji metod k posuzování tělesného složení 

a určování množství tukové tkáně (1). V oblasti měření množství tělesného tuku se zvýšila 

přesnost, usnadnila použitelnost a zlepšila finanční dostupnost. Tím došlo ke zvýšení 

zájmu o složení těla a tukovou tkáň jako takovou i mezi běžnou populací. 

A ve třetí a neposlední řadě je to zásadní fakt, že došlo k velkému celosvětovému 

nárůstu nadváhy a obezity. V popředí zájmu světové vědecké komunity stojí vzrůstající 

potřeba její diagnostiky, objasnění všech funkcí a mechanismů probíhajících v tukové 

tkáni. 

V dnešní době prevalence nadváhy a obezity dosáhla rozměrů epidemie (2, 3). 

V tomto ohledu se zvýšil i výskyt onemocnění spojených s obezitou. Množství tělesného 

tuku je jeden z rizikových faktorů pro vznik kardiovaskulárních chorob (4). Četné studie 

dokazují, že určité buňky tukové tkáně (adipocyty) u obézních jedinců produkují více 

prozánětlivých (TNF – α, FABP – 4, Resistin, Interleukin 6 a další) a méně 

protizánětlivých (adiponektin) faktorů než u jedinců štíhlých. Přispívají tak ke zhoršené 

produkci inzulinu, IR a endotheliálním dysfunkcím (5, 6, 7, 8). Způsobují také zánětlivé 

stavy a podporují rozvoj aterosklerózy (9). Z dosavadních poznatků tedy vyplývá, 

že s komplikacemi charakterizujícími  celý metabolický syndrom je spojen zánětlivě 

změněný tuk infiltrovaný makrofágy a poruchy energetiky buněk (8). 

Obezita je spojena i s dalšími problémy jako například onemocnění pohybového 

aparátu s bolestivými stavy, poruchy spánku či změny psychických funkcí (10). 

Je známo, že všechny komponenty Metabolického syndromu, jsou různou měrou 

pozitivně ovlivňovány pohybovou aktivitou (11). V této souvislosti nás velmi zajímá 

funkce dalších komponent tělesného složení, zvláště pak kosterního svalu. Sekreční 

aktivita pracujícího příčně pruhovaného svalu a tzv. myokinový koncept by totiž mohl 
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představovat jedno z dalších vysvětlení již dávno známého faktu o prospěšnosti pravidelné 

pohybové aktivity pro udržení či zlepšení lidského zdraví (12, 13). 

Vzhledem k této řadě fyziologických i patofyziologických aspektů spojených 

s jednotlivými komponentami tělesného složení je podstatné, pro posouzení budoucích 

zdravotních rizik, stanovení množství tělesného tuku a odhalení propojení mezi tukovou 

tkání a aktivní tělesnou hmotou nejen obézních jedinců (1). 

Další oblastí našeho zájmu je správná kvantifikace stupně obezity. V běžné praxi 

se nejvíce používá Body Mas Index (BMI). Dle výsledků studií souvisí hodnota BMI 

s množstvím tělesného tuku a je vhodným ukazatelem využívaným v epidemiologických 

studiích. K chybnému hodnocení však dochází u osob s vyšším množstvím svalové hmoty 

či naopak osob se sníženou svalovou hmotou a vyšším množstvím tělesného tuku 

(sarkopenická obezita) nebo např. u pacientů s vyšším množstvím tělesné vody (otoky, 

ascités, lymfedém) (14, 15). 

K posouzení závažnosti obezity je tedy vhodnější zjistit množství tělesného tuku 

a dalších tělesných komponent. Využíváme k tomu, mimo jiné, metody antropometrické 

např. kaliperaci, metody založené na bioimpedanční analýze či metodu, v současnosti 

považovanou za referenční, duální rentgenovou absorpciometrii (DEXA). Měření 

tělesného tuku má zásadní význam při sledování účinnosti léčby obezity 

a je to také důležitá součást pro motivaci pacientů k další spolupráci. Předpokládáme, 

že moderními bioimpedančními metodami můžeme také sledovat některé výše zmíněné 

patofyziologické změny v tukové tkáni (16, 17). 

Zároveň však existují studie, které dokazují, že měření tělesného složení moderními 

přístroji jako bioimpedance není jednoznačné a přesné. Záleží zde na řadě faktorů 

a okolností při měření: od typu přístroje po množství měřené tukové tkáně či například fázi 

redukčního režimu (17, 18, 19, 20). 
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2 CÍLE PRÁCE 

I. Zjistit, zda jsou hodnoty množství tělesného tuku měřeného nejčastěji užívanými 

metodami srovnatelné s hodnotami měřenými metodou DEXA (metoda referenční). 

Na základě výsledků se pokusit sestavit vhodné predikční rovnice pro měření osob 

s nadváhou a obezitou; 

II. Zjistit, zda se hodnoty množství tělesného tuku naměřené různými metodami liší 

v závislosti na velikosti BMI a množství tukové tkáně v těle. Posoudit, 

zda dostupné bioimpedanční metody mohou měřit funkční stav tělesného tuku; 

III. Posoudit klidový energetický výdej ve vztahu k tělesnému složení a pohybové 

aktivitě; 

IV. Zjistit, zda složení těla ovlivní výslednou redukci po pohybovém programu u žen 

s nadváhou a obezitou; 

V. Ověřit, zda mohou být změny v hodnotách BOHB po pohybové aktivitě 

prediktorem hmotnostních úbytků a změn tělesného složení. 
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3 MATERIÁL, METODIKA A VÝSLEDKY STUDIÍ 

3.1 Srovnání různých metod pro stanovení množství tuku 

v těle u žen s nadváhou a obezitou 

Větrovská R., Lačňák Z., Haluzíková D. , Fábin P., Hájek P. , Horák L. , Haluzík 

M., Svačina Š., Matoulek M. Srovnání různých metod pro stanovení množství tuku v těle 

u žen s nadváhou a obezitou. Vnitř Lék 2009; 55(5): 455-461. 

Zjištění tělesného složení, resp. stanovení množství a rozložení tělesného tuku patří 

do základního klinického vyšetření obézního pacienta. Neexistují doporučené metody 

pro stanovení množství tuku u obézní populace. Cílem naší studie bylo srovnání nejčastěji 

užívaných metod v klinické praxi (metody multifrekvenční bioimpedanční analýzy (BIA) 

pomocí přístrojů Bodystat, Omron a Tanita, metoda kaliperace) pro stanovení množství 

tělesného tuku u žen s nadváhou a obezitou s metodou referenční (DEXA). Dalším cílem 

pak bylo sestavení predikčních rovnic pro výpočet % tělesného tuku za použití dostupných 

metod. 

Studie se zúčastnilo 61 žen s nadváhou a obezitou (průměrný věk 48,6 let ± 

13,9 let). Pro stanovení množství tuku v těle byly využity čtyři terénní metody –

 bioimpedanční metoda s tetrapolárním uspořádáním elektrod (přístroj 

Bodystat), bioimpedanční metoda s bipedálním uspořádáním elektrod (přístroj Tanita), 

bioimpedanční metoda s využitím úchopu rukama (přístroj Omron) a antropometrické 

měření – metoda kaliperace. Tyto metody byly srovnány s metodou, která je považována 

za referenční – metoda celotělové denzitometrie (DEXA). 

Pro zjištění míry lineární závislosti naměřených hodnot použitými metodami jsme 

využili korelační analýzu (tabulka č. 1). Čím více se koeficient korelace (Pearsonův 

korelační koeficient) v absolutní hodnotě blíží jedničce, tím více jsou jednotlivé parametry 

vzájemně v korelaci a tedy lineárně závislé. Pro náš výzkum je důležitá lineární závislost 

jednotlivých parametrů na korelačním koeficientu metody DEXA. Dle korelační matice 

vykazuje s touto referenční metodou nejvyšší vzájemnou korelaci metoda BIA pomocí 

přístroje Bodystat (r = 0,9096, p< 0,001). Pro porovnání lineárních závislostí jednotlivých 

parametrů jsme do korelační matice zahrnuli všechna vstupní data. 
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Tabulka č. 1: Korelační matice 

 Věk Výška Hmotnost pas boky BMI Bodystat Omron Kaliper Tanita DEXA 

Věk 1 -0,3166 0,2286 0,4985 0,3064 0,3596 0,6732 0,7028 0,4084 0,5643 0,4975 

Výška -0,3166 1 0,2085 -0,0865 -0,0306 -0,2178 -0,2869 -0,2784 -0,1595 -0,0598 -0,2066 

Hmotnost 0,2286 0,2085 1 0,8454 0,9017 0,9073 0,7422 0,7513 0,8320 0,8162 0,7640 

Pas 0,4985 -0,0865 0,8454 1 0,8211 0,8799 0,8654 0,8527 0,8558 0,8774 0,7634 

Boky 0,3064 -0,0306 0,9017 0,8211 1 0,9114 0,7894 0,7760 0,8333 0,8048 0,8072 

BMI 0,3596 -0,2178 0,9073 0,8799 0,9114 1 0,8615 0,8658 0,8962 0,8448 0,8484 

Bodystat 0,6732 -0,2869 0,7422 0,8654 0,7894 0,8615 1 0,9629 0,8671 0,9154 0,9096 

Omron 0,7028 -0,2784 0,7513 0,8527 0,7760 0,8658 0,9629 1 0,8661 0,9085 0,8988 

Kaliper 0,4084 -0,1595 0,8320 0,8558 0,8333 0,8962 0,8671 0,8661 1 0,8291 0,8942 

Tanita 0,5643 -0,0598 0,8162 0,8774 0,8048 0,8448 0,9154 0,9085 0,8291 1 0,8578 

DEXA 0,4975 -0,2066 0,7640 0,7634 0,8072 0,8484 0,9096 0,8988 0,8942 0,8578 1 

 

U každé z použitých metod měření množství tuku jsme také prověřovali ostatní 

závislosti tj. exponenciální, logaritmické a mocninné. Zjistili jsme však, že koeficient 

determinace se od lineární závislosti výrazně neliší. Proto jsme se rozhodli v našem 

výzkumu využít lineární závislost, která je pro výpočet a interpretaci nejsnadnější 

a k našim účelům dostačující. 

Pro každou použitou metodu/přístroj byla vytvořena pomocí mnohonásobné regrese 

predikční rovnice. Naším cílem bylo dosáhnout co nejvyššího koeficientu determinace 

pro co nejpřesnější odhad metody DEXA. Po zadání všech dostupných parametrů byly 

vyřazeny parametry s hodnotou spolehlivosti vyšší než 0,05. Ze zbylých parametrů byla 

stanovena predikční rovnice s koeficientem determinace R2. Vytvořené predikční rovnice 

s již dosazenými koeficienty pro použité metodiky shrnuje tabulka č. 2. V tabulce 

jsou uvedeny koeficienty korelace (R), determinace (R2) a standardní chyba odhadu 

regrese (S.E. of reg.), pro všechny koeficienty bylo p< 0,001. 
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Tabulka č. 2: Predikční rovnice pro jednotlivé metodiky 

 

BS  - množství tuku naměřené přístrojem Bodystat 

BOKY  - obvod boků 

KAL  - množství tuku naměřené pomocí kaliperace 

OMRON  - množství tuku naměřené přístrojem Omron 

PAS  - obvod pasu 

TANITA  - množství tuku naměřené přístrojem Tanita 

S využitím výše popsaných nově vytvořených predikčních rovnic se výsledky 

měření všemi metodami výrazně přiblíží  referenční metodě DEXA. Zvláště pak metody 

BIA se ukázaly být relativně velmi přesné. 

3.2 Bioimpedanční měřící metody ve vztahu k funkčnímu 

stavu tělesného tuku 

Větrovská R., Vilikus Z., Klaschka J., Stránská Z., Svačina Š., Svobodová Š., 

Matoulek M. Does impedance measure a functional state of the body fat? Physiol Res. 

2014; 63 Suppl 2:S309-20. 

Cílem studie bylo zjistit, zda jsou hodnoty množství tělesného tuku měřeného 

nejčastěji užívanými metodami (BIA metody a metoda kaliperační) srovnatelné 

s hodnotami měřenými metodou DEXA (metoda referenční). Dále zjistit, 

zda se tyto hodnoty množství tělesného tuku liší v závislosti na velikosti BMI a množství 

tukové tkáně. A nakonec posoudit možný vliv funkce tělesného tuku na hodnotu měření 

BIA metodami. 

Zkoumaný soubor tvořilo 130 žen s různými hodnotami BMI v rozmezí 

od normální hodnoty BMI až po třetí stupeň obezity. 

Metoda Predikční rovnice: % tuku = R R2 S.E.of reg. 

Bodystat  
14,6472+0,7181*BS[%]+0,1505*HMOTNOST[kg]-0,1872*PAS[cm] 

 

0,9330 0,8706 2,6348 

Omron 
 

0,549633*OMRON[%]+0,154366*BOKY[cm]  

 

 

0,9155 0,8381 2,4026 

Tanita 
62,8900+0,5696*TANITA[%]+0,2166*HMOTNOST[kg]-0,1423*PA

S[cm]-0,3112*VYSKA[cm] 
0,9029 0,8152 2,6349 

Kaliper 
33,82948+0,696263*KAL[%]+0,100504*VEK[roky]+0,184443*HM

OTNOST[kg]-0,159673*PAS[cm] -0,151710*VYSKA[cm] 
0,9222 0,8505 2,3911 
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Zkoumaným osobám byla měřena výška, hmotnost, vypočteno BMI a zjištěno 

procento tělesného tuku pomocí následujících metod: bioimpedanční metoda 

s tetrapolárním uspořádáním elektrod (přístroj BODYSTAT), bioimpedanční metoda 

s bipedálním uspořádáním elektrod (přístroj Tanita), bioimpedanční metoda s využitím 

úchopu rukama (přístroj Omron), antropometrické měření – kaliperace a metoda celotělové 

denzitometrie (DEXA). 

Průměrný věk, výšku, hmotnost a BMI celého souboru i souboru stratifikovaného 

do jednotlivých skupin ukazuje tabulka č. 3. 

Tabulka č. 3: Průměrný věk, výška, hmotnost a BMI celého souboru i souboru stratifikovaného 

do jednotlivých skupin 

BMI  Počet Pr. věk ± SD Pr.výška ± SD 
Pr. hmot. ± SD 

(KG (( ( 
Pr. BMI ± SD 

Celý soubor 130 46.8±14.7 164.1±6.0 83.9±16.8 31.1±6.7 

18.00 – 24.99 30 34.7±14.7 166.7±5.8 61.9±6.5 22.2±1.7 

25.00 – 29.99 26 44.3±15.8 166.2±6.1 77.4±7.6 27.4±1.4 

30.00 – 34.99 33 51.0±13.0 164.3±6.3 88.2±8.7 32.5±1.4 

35.00 – 39.99 30 53.3±8.9 161.2±4.6 97.1±7.4 37.2±1.3 

≥ 40.00 11 55.1±6.8 159.3±3.5 110.6±7.1 43.4±2.3 

 

Na čtyři dvojice metod, z nichž každá sestávala z metody DEXA (brané jako zlatý 

standard) a jedné ze zbylých metod (Bodystat, Omron, Tanita, Caliper), byla aplikována 

Bland-Altmanova analýza (21), a to jak na celý soubor tak zvlášť na každé z pěti pásem 

BMI (graf 1, 2). 

Rozdíl mezi metodami DEXA a Bodystat statisticky významně (p < 0,0001) závisel 

na průměru jejich hodnot. Metoda Bodystat má u osob s vyšším množstvím tukové tkáně 

tendenci hodnotu nadhodnocovat a naopak nižší množství tukové tkáně znamená nižší 

naměřené hodnoty metodou Bodystat ve srovnání s metodou DEXA. Podobné 

je to i při porovnání metod DEXA a Omron a DEXA a Tanita. 

Vzhledem k těmto výsledkům nebylo vhodné používat meze shody jednotně 

pro celý soubor žen s rozdílným stupněm obezity. Řešením byla tedy stratifikace souboru 

podle BMI a stanovení mezí shody pro každou skupinu žen zvlášť. 



13 

Metoda měření pomocí kaliperace metodu DEXA podhodnocuje v celém rozsahu 

hodnot množství tělesného tuku. Závislost mezi průměrem a rozdílem těchto metod není 

statisticky významná (p = 0,17). 

Bland Altmanova analýza byla dále provedena v jednotlivých pásmech BMI (grafy 

1, 2). 

Všechny výsledky tohoto zkoumání můžeme shrnout takto:  

 V pásmu s nižším BMI než 25 kg/m2 všechny měřící metody ve srovnání s metodou 

DEXA hodnoty tělesného tuku podhodnocují; 

 Měření metodou kaliperační výrazně podhodnocuje výsledky naměřené metodou 

DEXA ve všech pásmech BMI; 

 Pro pásmo BMI nad 30 kg /m2 platí, že všechny bioimpedanční metody hodnoty 

tělesného tuku vůči DEXA nadhodnocují; 

 Ve třetí skupině byl rozdíl mezi metodou Tanita a DEXA statisticky nevýznamný 

a nejmenší ze všech uvažovaných metod (podstatně menší než v případě kaliperace 

ve všech třech skupinách a BODYSTATu ve čtvrté a páté skupině); 

 S výjimkou čtvrté skupiny vykazovala metoda přístrojem Omron relativně malé 

(a statisticky nevýznamné) rozdíly v porovnání s metodou DEXA. Ve skupině 

nejvíce obézních žen (BMI nad 40) však měření přístrojem Omron selhalo 

v 6 z 11 případů; 

 Měřící metoda přístrojem Bodystat statisticky významně nadhodnocovala 

v porovnání s přístrojem DEXA ve všech třech nejvyšších pásmech BMI (BMI 

nad 30 kg/m2). 
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Graf č. 1: Průměrné odchyky od DEXA (symbol ● ) a a Blandovy – Altmanovy meze shody s metodou DEXA 

(úsečky) pro jednotlivá pásma BMI a všechny metody. 

 

Symboly ▲ / ● ... průměrné odchylky od DEXA statisticky významné / statisticky nevýznamné na hladině 5% 

významnosti. Symboly K / T / O / B ...průměrné odchylky od DEXA statisticky významně odlišné (p <0,05) od Kaliper / 

Tanita / Omron / Bodystat. Chybové úsečky ... ± 2 SD jednotlivých průměrných odchylek od DEXA. 

Graf č. 2: Průměrné odchylky všech čtyř metod (Bodystat, Omron, Tanita, Kaliper) od metody DEXA a jejich 

vzájemné srovnání. (Globální test: Dvoufaktorová analýza rozptylu s interindividuálním faktorem pásma BMI 

a intraindividuálním faktorem metody. Porovnání metod po dvojicích: Párové t-testy s Bonferroniho korekcí.) 
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Množství tukové tkáně vyrazně ovlivňuje řadu patofyziologických dějů v lidském 

těle. Domníváme se, že tyto děje, které se s vyšším množstvím tuku stupňují, mohou 

zkreslovat a ovlivňovat přesnost měření tělesného složení moderními bioimpedančnámi 

metodami. Možný vliv funkce tukové tkáně na rozdíly v měření pomocí BIA metod 

shrnuje tabulka č. 4. 

Tabulka č. 4: Možný vliv funkce tukové tkáně na rozdíly v měření pomocí BIA metod 

Funkce tukové tkáně 

Možný vliv funkce 

na rozdíly v hodnotách 

BIA metody  

Zásobní energetická zdroj Ne 

Tepelně izolační funkce Ne 

Mechanická ochrana vnitřních orgánů a kostí před zraněním Ne 

Patologická a fyziologická sekrece hormonů tukové tkáně 

do krevního oběhu Ne 

Ochrana proti ektopickémů uložení tuků Ne 

Imunologická funkce – aktivace makrofágů Pravděpodobně ano 

Skladování toxických látek, např. organické pesticidy a léků Pravděpodobně ano 

Ochrana před endogenními toxiny Pravděpodobně ano 

Parakrinní funkce tukových buněk v orgánech např. v cevní 

stěně, v nadledvinách Ne 

Výstupní energie v hnědé a béžové tukové tkáni Ne 

Vliv kostní tukové tkáně na kostní dřeň Ne 

Patofyziologické děje rostoucí se zvýšeným množství 

tělesného tuku   

Zánět Pravděpodobně ano 

Apoptóza tukových buněk Pravděpodobně ano 

Změny infiltrace makrofágy ( M1 makrofágy nahradí M2) Pravděpodobně ano 

Změny citlivosti na inzulín v tukových buňkách Pravděpodobně ano 

Změny hydratace Ano 

Fibróza Ano 

Změny v krevním zásobení Ano 

Stárnutí organismu Pravděpodobně ano 

Ztráta elasticity Pravděpodobně ano 

Hormonální vlivy tukové tkáně Pravděpodobně ano 

Přeměna bílé tukové tkáně v béžovou a hnědou tukovou tkáň Pravděpodobně ano 
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3.3 Tělesné složení a pohybová aktivita ve vztahu 

ke klidovému energetickému výdeji 

Matoulek M., Slabý K., Radvanský J., Daňková M., Větrovská R., Mikeš O., Svačina 

Š., Tuka V. Modulation of Energy Intake and Expenditure Due to Habitual Physical 

Exercise. Current Pharmaceutical Design. 2016; 22: 000-000. 

Cílem přehledového článku bylo upozornit na vliv pohybové aktivity na změny 

v energetické rovnováze a upozornit na velký význam jednotlivých tělesných komponent 

pro modulace celého energetického metabolismu. 

Komponenty složení těla významně ovlivňují variabilitu energetického výdeje. Vliv 

tělesného složení na klidový energetický výdej (REE – resting energy expenditure) vychází 

ze dvou základních poznatků: 

1) jen metabolicky aktivní komponenty přispívají k velikosti REE; 

2) existuje měřitelný a matematicky odvoditelný vztah mezi REE a metabolicky 

aktivními komponentami. 

Existuje velké množství studií, které dokazují, že FFM je nejsilnějším faktorem 

ovlivňujícím rozdíly v klidovém energetickém výdeji mezi jednotlivci různého pohlaví, 

věku a tělesné hmotnosti (22). Aktivní tělesná hmota vysvětluje 60 – 80 % 

interindividuální variability v množství klidového energetického výdeje. Je to dáno hlavně 

tím, že tukoprostá hmota lidského těla je velmi metabolicky rozmanitá. Například čtyři 

orgány tvořící pouze 6% celkové tělesné hmotnosti (mozek, játra, srdce a ledviny) 

jsou zodpovědné přibližně za 60% REE. Kosterní svalstvo, které představuje přibližně 

40 až 50% tělesné hmotnosti u dospělého jedince, odpovídá cca 18 – 36% REE (23, 24, 

25). 

Někteří autoři tvrdí, že i tělesný tuk je nezávislým prediktorem individuálních 

rozdílů v REE. FM je metabolicky aktivní a tedy spotřebovává určité množství kyslíku 

(oproti tukoprosté tkáni v minimálním množství – cca 0,4 ml.kg/min). Odhaduje se, že FM 

přispívá k hodnotě REE od 5 kcal/kg/den do 10 – 13 kcal/kg/den. Vysvětluje tedy 

variabilitu v REE mezi jednotlivci zhruba z 1 – 10% u osob mladšího a středního věku 

a z 2 – 3% u starších osob (26). Tento rozdíl mezi mladší a starší populací je dán odlišným 

rozložením FM napříč pohlavím a věkem. Svojí roli hrajou i regionální rozdíly 
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ve fyziologických vlastnostech tukové tkáně – např. tuk uložený v oblasti břišní dutiny 

je více metabolicky aktivní než tuk uložený v gluteofemorální oblasti (27). 

Dále byly popsány změny REE v metabolicky aktivních tkáních běhěm vývoje 

jedince od kojeneckého období až do dospělého věku. V raném období života, kdy je tělo 

tvořeno nejvyšším relativním množstvím tukoprosté hmoty v poměru k velikosti 

a hmotnosti těla, je klidový energetický výdej z FFM cca 79,0 kcal/kg/den. V průběhu 

dospívání a v dospělosti se stává převládající složkou FFM kosterní svalovina a klesá 

klidový energetický výdej na 28,3 kcal/kg/den, respektive na 20,9 kcal/kg/den (22). 

V otázce REE a složení těla na buněčné úrovni, můžeme konstatovat, 

že tato úroveň složení těla nám umožňuje identifikovat oddělená místa výroby energie. 

Buněčná úroveň je tedy důležitá pro zkoumání vztahů mezi klidovým energetickým 

výdejem a jednotlivými typy buněk, extracelulární tekutinou a extracelulárními pevnými 

látkami. Buňky jsou metabolicky aktivní součásti této úrovně složení těla a jejich klidový 

energetický výdej se logicky liší podle typu daných buněk (22, 23). 

V úrovni tkáňově – orgánové je zřejmé, že všechny tkáně i orgány 

jsou metabolicky aktivní a výrazně se odlišují svým klidovým energetickým výdejem. 

REE celého těla je pak určen dvěma základními faktory, tedy individuální hmotností 

jednotlivých orgánů a tkání a jejich odpovídajícím REE. Kvantitativní vztahy mezi 

tkáněmi, orgánami a FFM nám umožňují zkoumat další vztahy mezi FFM a REE. 

Celotělová úroveň pak pracuje s jediným parametrem – s celkovou tělesnou 

hmotností a REE je funkcí celkové tělesné hmotnosti (22). 

3.4 Vliv složení těla na výslednou redukci po pohybovém 

programu u žen s obezitou a nadváhou 

Větrovská R., Matoulek M., Vilikus Z., Slabý K. Složení těla neovlivní výslednou 

redukci po pohybovém programu u žen s nadváhou a obezitou. Medicina Sportiva 

Bohemica et Slovaca. 2008; 17 Issue 3, 130-139. 

V této studii jsme přepokládali pozitivní vliv tříměsíčního (12 týdnů) pohybového 

programu aerobního charakteru na změnu vybraných antropometrických parametrů u dvou 

skupin žen s nadváhou a obezitou rozdělených podle množství tělesného tuku. Zajímalo 
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nás ale, zda máme očekávat významný rozdíl ve velikosti redukce mezi ženami 

s rozdílným množstvím tělesného tuku, které vstupují do pohybového programu. 

Studie se účastnilo 49 žen s nadváhou a obezitou, které byly dále rozděleny 

na skupinu žen s množstvím tělesného tuku do 40% a skupinu žen s množstvím tělesného 

tuku nad 40%. Průměrný věk žen s vyšším množstvím tuku byl 47,2 ± 12,3 let a žen 

s nižším množstvím tuku 44,5 ± 9,5 let. Průměrné BMI žen s vyšším množstvím tuku bylo 

40,6 ± 5,1 kg/m2 a žen s nižším množstvím tuku 31,8 ± 4,0 kg/m2. Probandky cvičily třikrát 

až čtyřikrát týdně 60 minut na aerobních strojích, kombinace jízdy na rotopedu a chůze 

na běhacím pásu v předem stanovené intenzitě. 

Naše studie dokazuje nezanedbatelný vliv samotné pohybové aktivity (bez jídelních 

intervencí) na snížení hmotnosti a dalších sledovaných parametrů u všech hodnocených 

skupin žen. Je však nutné poznamenat, že i přesto, že došlo k statisticky významnému 

úbytku průměrné hmotnosti ve všech sledovaných souborech (p<0,001), celkem 11 žen 

svou hmotnost zvýšilo (osm žen ze skupiny žen s nižším podílem tělesného tuku a tři ženy 

ze skupiny žen s vyšším podílem tělesného tuku). Hmotnost se nezměnila jedné probandce 

ze skupiny s nižším podílem tělesného tuku a jedné ze skupiny žen s vyšším podílem 

tělesného tuku. 

Jeden z důvodů, proč nedošlo ke ztrátě hmotnosti, vysvětluje právě námi sledovaný 

parametr – změna tělesného tuku. U obou sledovaných souborů došlo k významnému 

snížení tělesného tuku. Ženy s nižším podílem tuku dosáhly procentuelně stejné relativní 

redukce v množství tuku jako ženy s vyšším podílem tělesného tuku. Pouze pět probandek 

své množství tělesného tuku během pohybového programu zvýšilo (čtyři ženy s nižším 

podílem tuku a jedna žena s vyšším podílem tuku). U jedné ženy s vyšším podílem tuku 

se množství tuku nezměnilo. Znamená to, že i u části těch probandek, u kterých došlo 

k nárůstu hmotnosti, klesl podíl tělesného tuku. Tento výsledek je v souladu s dalšími 

studiemi a dokládá správně preskribovanou pohybovou aktivitu pro redukci tělesného 

tuku – tzn. pohybovou aktivitu aerobního charakteru o správné intenzitě, prováděnou 

po určitý čas. Dokládá také to, že samotné měření hmotnosti při redukčních programech 

není určitě dostačující. 
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3.5 Změny v hodnotách BOHB po pohybové aktivitě jako 

prediktor hmotnostních úbytků a změn tělesného složení 

Matoulek M., Svobodová Š., Větrovská R, Stránská Z., Svačina Š: Post – Exercise 

changes of Beta Hydroxybutyrate as Predictor of Weight Changes. Physiol Res. 

2014;63 Suppl 2:S321-25. 

Dle některých autorů lze hladinu beta hydroxybutyrátu (BOHB) využít jako 

ukazatele utilizace mastných kyselin v těle (28). Zvláště při testech krátkodobého 

hladovění ukazují studie Haluzíka a Svačiny velmi dobré výsledky s touto látkou 

a potvrzují zvýšení ketogeneze u pacientů s metabolickým syndromem (29). 

Je obecně známo, že u lidí existují rozdíly ve schopnostech využití mastných 

kyselin (tzv. rychlí a pomalí spalovači tuků), svojí roli v tom hrají faktory jako např. nízká 

tělesná zdatnost, obezita či přítomnost DM I. nebo II. typu (30, 31). Zdá se, že existují 

také rozdíly v zahájení ketogeneze vlivem účinku fyzické aktivity, a to jednak během PA 

a také po ukončení PA. I zde jsou odlišnosti mezi štíhlými a obézními jedinci či pacienty 

s DM I. nebo II. typu (32). 

V naší studii jsme předpokládali, že i mezi obézními jedinci existují rozdíly 

v iniciaci ketogeneze v raném období po cvičení. Cílem bylo zjistit, zda tyto změny mohou 

případně předpovědět úbytek na hmotnosti po programu fyzické aktivity. 

Projektu se účastnilo 96 žen. Pouze 62 z nich však dokončilo pohybový program 

a jejich výsledky byly tedy statisticky zpracovány. Na začátku pohybového programu byl 

všem účastnicím studie proveden CHR test (Clamped Heart Rate Test tedy sub-maximální 

zátěžový test stanovující výkonnost kardiovaskulárního systému, kde vyšetření jedince 

probíhá se "sevřenou" srdeční frekvencí) a spiroergometrické vyšetření s cílem vytvořit 

srovnatelnou intenzitu cvičení pro všechny probandky. Následně bylo stanoveno VO2 max 

jako ukazatel kardiorespirační zdatnosti. Všem účastnicím byly odebrány krevní vzorky 

pro posouzení hladiny beta-hydroxybutyrátu (BOHB) před PA, bezprostředně po PA 

a 60 min po PA. Dále pacientkám, které podstoupily tříměsíční pohybový program, byla 

měřena hmotnost, výška a obvod pasu. Na základě antropometrických údajů bylo 

vypočteno BMI a pomocí bioimpedanční metody (přístroj BODYSTAT 1500) změřen 

tělesný tuk. Sledovali jsme i ostatní metabolické parametry. Změny v antropometrických 

i metabolických parametrech před a po tříměsíčním pohybovém programu ukazuje tabulka 

č. 5. 
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Tabulka č. 5: Změny v antropometrických a  metabolických parametrech před a po tříměsíčním 

pohybovém programu 

Parametr N měsíc 0 ± SD měsíc 3 ± SD p value 

Věk (roky) 62 46.5 ± 10.9     

Hmotnost (kg) 62 100.73 ± 18.67 96.9 ± 18.6  0.001 

BMI (kg/m2) 62 35.2 ± 6.16 34.1 ± 6.21  0.001 

Obvod pasu (cm) 62 108.42 ± 14.88 104.62 ± 14.31  0.004 

Tělesný tuk (%) 62 36.11 ± 7.16 33.83 ± 7.23  0.001 

VO2max (ml/kg/min) 62 25.05 ± 4.73 28.59 ± 6.79  0.001 

Glukóza (mmol/l) 62 5.14 ± 0.96 5.005 ± 0.731  n.s. 

HBA1c (%) 62 3.91 ± 0.65 3.88 ± 0.531  n.s. 

C peptide (pmol/l) 62 0.98 ± 0.35 0.91 ± 0.39  0.04 

Inzulín – IRI (IU/l) 62 12.36 ± 7.4 12.08 ± 9.1  n.s. 

Cholesterol (mmol/l) 62 5.11 ± 0.98 5.0 ± 0.99  n.s. 

HDL cholesterol (mmol/l) 62 1.29 ± 0.33 1.34 ± 1.31  0.05 

LDL cholesterol (mmol/l) 62 3.16 ± 0.75 3.04 ± 0.76  n.s. 

Triglyceridy (mmol/l) 62 1.425 ± 0.78 1.24 ± 0.64  0.004 

CRP (mmol/l) 62 6.82 ± 7.32 4.71 ± 5.62  0.03 

 

Probandky vykonávaly předepsanou pohybovou aktivitu 3x týdně, z toho 2x týdně 

pod dohledem instruktora v Rekondičním centru VŠTJ Medicina Praha, za monitorace 

jejich intenzity pomocí sporttesteru POLAR S 810i, 1x cvičily účastnice studie v domácím 

prostředí. 

Výsledky studie prokázaly výrazné zvýšení BOHB v 60. minutě po PA, ve srovnání 

s úrovněmi iniciačními (BOHB1 vs. BOHB3; p = 0,03). Toto zvýšení negativně korelovalo 

s procentem tuku (FM) (R = 0,196; p = 0,02), a s věkem (R = 0,147; p = 0,05). Naše 

výsledky ukazují lepší schopnost indukovat ketogenezi po cvičení u mladších osob, u osob 

s nižší hmotností, s nižším množstvím tuku, s menším obvodem pasu a s nižší sérovou 

hladinou triglyceridů. Je tedy pravděpodobné, že zvýšení BOHB po jediném cvičení může 

odhalit jedince se schopností lépe indukovat lipolýzu v programu pohybové aktivity 

u obézních pacientů. 
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4 DISKUZE A ZÁVĚRY 

I) Na základě našeho měření jsme zjistili, že naměřené hodnoty tělesného tuku 

se od sebe významně liší v závislosti na použité metodice. Nicméně nejtěsnější výsledky 

s referenční metodou DEXA vykazuje metoda BIA s tetrapolárním uspořádáním elektrod 

(přístroj Bodystat). 

Podle mnohých zahraničních studií byly u BIA metod zjištěny významné 

nepřesnosti při použití obecné predikční rovnice pro zdravou populaci při měření množství 

tělesného tuku u obézních mužů a žen (14, 19). Dle Deurenberga, který se pokusil shrnout 

hlavní příčiny těchto nepřesností, je důvodem odlišná tělesná stavba obézních. Relativně 

větší množství tělesné vody obsažené v oblasti trupu (zejména u abdominální obezity) 

snižuje impedanci, a tím dochází k nadhodnocení % tělesného tuku (BF). Deurenberg 

dále konstatuje, že podíl vody na tukuprosté hmotě obézních je zřejmě vyšší než u zdravé 

populace. Tím dochází použitím obecné predikční rovnice k nadhodnocení tukuprosté 

hmoty a v důsledku toho k podhodnocení % BF u obézních (14, 19). Nicméně při použití 

vhodné predikční rovnice je BIA akceptovatelnou metodou pro měření % BF obézní 

populace (19). 

I v naší studii lze konstatovat, že s využitím výše popsaných nově vytvořených 

predikčních rovnic se výsledky měření všemi metodami výrazně přiblíží referenční metodě 

DEXA. Zvláště pak metody BIA by díky své snadné dostupnosti měření mohly být vhodné 

k využití kontroly účinnosti redukčního programu u pacientek s nadváhou a obezitou. 

II) Hodnoty množství tělesného tuku naměřené různými metodami se od sebe liší 

v závislosti na velikosti BMI a množství tukové tkáně. 

V pásmu s nižším BMI než 25 kg/m2 všechny měřící metody ve srovnání s metodou 

DEXA hodnoty tělesného tuku podhodnocují. Pro pásmo BMI nad 30 kg /m2 platí, 

že všechny bioimpedanční metody hodnoty tělesného tuku vůči DEXA nadhodnocují. 

Měření metodou kaliperační výrazně podhodnocuje výsledky naměřené metodou DEXA 

ve všech pásmech BMI. 

Množství tukové tkáně také výrazně ovlivňuje řadu patofyziologických dějů 

v lidském těle. Některé tyto děje, které se umocňují se zvýšeným obsahem tělesného tuku 

(např. zánětlivé reakce, změny hydratace, změny v krevním zásobení atd.), mohou 
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pravděpodobně zkreslovat a ovlivňovat přesnost měření tělesného složení moderními 

bioimpedančními metodami (33). 

III) Dle dostupné literatury tělesné složení a pohybová aktivita významně ovlivňují 

variabilitu energetického výdeje a klidový energetický výdej (REE). 

FFM je nejsilnějším faktorem ovlivňujícím rozdíly v klidovém energetickém výdeji 

mezi jednotlivci různého pohlaví, věku a tělesné hmotnosti. Důležitá je i sekreční funkce 

buněk tukové tkáně a kosterní svalové hmoty, která ukazuje na nezanedbatelnou 

metabolickou aktivitu těchto komponent těla a na jejich úlohu v životní prognóze obézního 

člověka. Zásadní je zde role pohybové aktivity, která tyto tělesné složky výrazně ovlivňuje 

(11). 

IV)  Složení těla a vstupní hodnoty tělesného tuku neovlivní výslednou redukci 

po pohybovém program u žen s nadváhou a obezitou.  

Relativní ukazatele redukce (změny ve všech sledovaných parametrech) byly 

u obou souborů velmi podobné. Z toho vyplývá, že při vykonávání dané pohybové aktivity 

nezávisí u žen s nadváhou a obezitou příliš na vstupních hodnotách tělesného tuku. Mění 

se pouze absolutní hodnoty změn, nikoliv relativní. 

V)  Nárůst hladiny BOHB může být použit jako prediktivní faktor redukce 

hmotnosti a změn tělesného složení pohybovou aktivitou. 

Naše výsledky ukazují lepší schopnost indukovat ketogenezi po cvičení u mladších 

osob, u osob s nižší hmotností, s nižším množstvím tuku, s menším obvodem pasu a s nižší 

sérovou hladinou triglyceridů. Je tedy pravděpodobné, že zvýšení BOHB po jediném 

cvičení může odhalit jedince se schopností lépe indukovat lipolýzu v programu pohybové 

aktivity u obézních pacientů. V současné době však není hladina BOHB příliš využívaný 

parametr u obézní populace a nejsou nám známy ani experimentální studie se stanovením 

BOHB na zvířatech. Existují jen některá data, která prokazují, že zvýšení pohybové 

aktivity může způsobit lepší degradaci BOHB v mitochondriích svalu (31).  
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