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Abstrakt
Název práce: Metody hodnocení stupně obezity u jedinců po poranění míchy
Cíl práce: Cílem práce je vyhodnotit stupeň obezity u jedinců po poškození míchy
pomocí hodnot BMI pro běžnou populaci, upraveného BMI pro osoby po poškození
míchy a podle procenta tělesného tuku.
Metoda: Jedná se o empiricko-teoretickou práci, která porovnává různými metodami
hodnocení počet obézních jedinců po poškození míchy. Výzkumný soubor zahrnoval
200 osob po poškození míchy (141 mužů, 59 žen). Hodnocení procenta tělesného tuku
bylo realizováno pomocí přístroje BODYSTAT 1500. Dále bylo vypočítáno BMI z tělesné
výšky a hmotnosti jedinců.

Výsledky: Zpracováním a následným vyhodnocením naměřených dat podle různých
metod bylo zjištěno, že více než polovina probandů spadá do kategorie nadváhy
či obezity. Při rozdělení souboru podle pohlaví bylo zjištěno, že většina mužské populace
po poranění míchy trpí nadváhou či obezitou, převážná část ženské populace spadá do
normální hmotnosti. Dále bylo zjištěno, že paraplegici (paraparetici) jsou více postiženi
obezitou / nadváhou než probandi s tetraplegií (tetraparézou). Porovnání procenta
tělesného tuku s upravenými hodnotami BMI a s hodnotami BMI pro běžnou populaci
poukázalo na lepší korelaci procenta tělesného tuku s upravenými hodnotami BMI.
Pro tuto specifickou skupinu osob je tedy vhodnější používat upravené hodnocení BMI,
případně další antropometrické metody (např. obvod pasu).
Klíčová slova: nadváha, tělesný tuk, BMI, bioimpedance, paraplegie, tetraplegie

Abstract
Name: Methods evaluating obesity degree in subjects with spinal cord injury
The aim of the thesis: The aim of this work is to evaulate the degree of obesity in
individuals after spinal cord injury using BMI for ordinary population, BMI adjusted for
individuals after spinal cord injury and a percentage of body fat.
Metodology: This is an empirical-theoretical work comparing the number of obese
individuals after spinal cord injury with the use of different evaluation methods. 200
subjects after spinal cord injury (141 men, 59 women) were enrolled to the reasearch. The
percentage of body fat was assessed using the BODYSAT 1500 device. BMI was
calculated from body height and weight of the individuals.
Results: The processing and subsequent evaluation of the measured data according to
different methods found that more than half of the subjects fall into the category of
overweight or obesity. In gender comparison, it was found that the majority of male
subjecs are overweight or obese. On the other hand, most of the female subjects showed
normal weight. It has also been found that paraplegics are more affected by obesity than
subjects with tetraplegia (tetraparase). Comparison of percent body fat with adjusted BMI
and BMI for the general population showed a better correlation of percent body fat with
adjusted BMI. It is therefore appropriate to use the adjusted BMI or other anthropometric
methods (e.g. waist circumference) for this specific population.
Keywords: overweight, body fat, BMI, bioimpedance, paraplegia, qudriplegia,
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1 ÚVOD
Přibývající obezita či nadváha je v posledních letech často diskutovaným tématem.
Světová zdravotnická organizace (WHO) upozorňuje, že obezita je nejzávažnější
chronický zdravotní problém lidstva. Tento celosvětový problém je čím dál více řešen
ve všech zemích, avšak bez většího úspěchu (Fořt, 2001).
V Evropské unii žije přibližně 135 milionů obézních obyvatel (BMI nad 30kg/m2)
a až 70 milionů obyvatel brzy tuto hranici nejspíše prolomí (Vítek, 2008). Obezita
s sebou přináší mnoho zdravotních komplikací. Proto je třeba obezitu včas
diagnostikovat.
V dnešní době existuje celá řada metod, které mohou více či méně přesně vyhodnotit
stupeň obezity. Některé metody jsou snadné a můžeme je pomocí matematického
vzorce vypočítat sami (např. body mass index /BMI/, Brocův index atd.). Spolehlivější
jsou ale ty, které pracují za pomoci přístrojů. Oproti prostým výpočtům mohou
vyhodnotit celkové složení těla, což je důležitější.
Problém však může nastat při určení nadváhy (či obezity) u osob po poškození míchy.
V jejich organismu nastávají po úrazu velké fyziologické změny a dochází k rapidnímu
poklesu energetického výdeje. To vše se projevuje nárůstem hmotnosti. Zároveň se však
mění i svalová a kostní hmota a obsah vody v organismu. V dnešní době neexistuje
jednoduchá metoda, která by zahrnovala specifika těchto jedinců a přitom byla snadno
aplikovatelná v praxi. Proto může být výsledek u této skupiny velmi nepřesný.
Cílem práce je nastínit tuto problematiku a prozkoumat, zda je metoda BMI
pro diagnostiku jedinců s míšní lézí využitelná, případně s jakou modifikací.
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2 TEORETICKÁ VÝCHODISKA PRÁCE
2.1 Poškození míchy
Míšní poškození patří kvůli trvalým následkům k velice závažným poraněním. Dochází
k nim neúrazovou příčinou nebo vlivem úrazu. V ČR přibývá za rok 250-300 nových
případů, z toho průměrně 170 pacientů končí na invalidním vozíku. Mezi postiženými
významně převažují muži nad ženami. (Centrum Paraple – Míšní poranění, 2011).
Po poškození míchy dochází k velkým fyziologickým změnám v organizmu, které
s sebou přináší spoustu následků a komplikací. Mezi nejčastější můžeme zařadit
dekubity, poruchy dýchání, močení, termoregulace a spoustu dalších. Postihnuta je
zejména kvalita života člověka. Postižení zasáhne celou rodinu a přináší velkou
psychickou zátěž.
2.1.1 Incidence a etiologie
K poškození míchy dochází nejčastěji při poranění páteře následkem úrazu. Jde
především o skoky do mělké vody, pády z výšky nebo dopravní nehody. Malé procento
zaujímají akutně vzniklé léze neúrazové etiologie, tedy na podkladě zánětlivého,
nádorového, cévního, degenerativního, demyelinizačního nebo jiného onemocnění
(spinalcord.cz).
Poranění páteře postihuje různé segmenty: krční páteř (25%), hrudní a bederní
(75%). Dolní krční páteř bývá poraněna častěji než horní krční páteř (Kočiš,
2012). Obvykle tedy dochází ke zlomení, roztříštění nebo vzájemnému posunutí obratlů,
kterými mícha prochází. Následuje ztráta citlivosti a ochrnutí svalů pod úrovní
poškození (Faltýnková, Kříž, Kábrtová, 2004, spinalcord.cz).
Traumatické poškození míchy dělíme do dvou skupin: částečné (inkompletní)
nebo úplné (kompletní) poranění. U inkompletního poranění je částečně zachována
kvalita čití nebo hybnost. Kompletní poranění je úplná ztráta hybnosti i kvality čití
(Ambler, 2011). Poranění páteře postihuje průměrně 85 lidí z 100 000 obyvatel za rok.
Mladí muži ve věku 30 až 40 let tvoří 2/3 těchto poranění (Kočiš, 2012).
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2.1.2 Klinický obraz
Z hlediska anatomie je klinický obraz míšní léze určen transverzálním rozsahem,
výškovou

lokalizací

patologického

procesu.

Dochází

k poruše

motorických,

senzitivních, i autonomních funkcí (Faltýnková, Kříž, Kábrtová, 2014).
Míšní šok
Ve stavu, kdy mícha přestane vykonávat svou reflexní činnost, začnou být
končetiny nepohyblivé, vzniká porucha citlivosti, chybí pocit tepla, chladu, bolesti,
dochází k tzv. spinálnímu šoku (Faltýnková, 2012). Jedná se o přerušení vedení
aferentních a eferentních vzruchů míchou. Otok, ischémie a vyplavení zánětlivých
mediátorů blokují nervový přenos (spinalcord.cz). Postižený nevnímá, v jaké poloze má
končetiny, chybí reflexní činnost močového měchýře, vyskytuje se zpomalená činnost
střev. Hrozí otlaky kůže a následné proleženiny. Po uplynutí 4-8 týdnů se vrací činnost
míchy, objeví se v určité míře spasticita a nečekané, mimovolní křeče (spasmy) trupu a
končetin. V tento moment je těžké určit prognózu. Pokud se neobjeví aktivní hybnost
pod úrovní léze během 3-4 měsíců od poranění, pravděpodobně se již neobjeví vůbec.
Pokud nemluvíme o neúplných míšních poškození (Faltýnková, 2012).
2.1.3 Výška poškozeného segmentu
Faltýnková, Kříž a Kábrtová (2014) dělí poranění míchy dle výšky segmentu
na tetraplegii, vysokou paraplegii a nízkou paraplegii.
Tetraplegie
U tetraplegie se vyskytuje poškození míchy v krčním segmentu (C4-C7/8), které
způsobuje úplnou ztrátu pohyblivosti těla a dolních končetin. Horní končetiny jsou
postiženy jen částečně. Podle výšky léze se mohou objevit problémy s dýcháním
a kašláním. Tetraplegici mají částečnou citlivost na tváři, šíji, ramenech a rukou.
Vysoká paraplegie
Segment poškození je v horní části hrudní páteře (Th1-Th6) U těchto pacientů
se vyskytuje úplná ztráta pohyblivosti dolních končetin, ale částečná pohyblivost těla.
Od hrudi nahoru má postižený zachovalou citlivost. Na břiše a dolních končetinách není
zachované čití.
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Nízká paraplegie
Pokud má člověk úplnou nebo částečnou ztrátu pohyblivosti dolních končetin, ale
zachovalou citlivost od břicha nahoru, pak mluvíme o nízké paraplegii. Poškození je
v dolní části páteře, Th7 a níže (Faltýnková, Kříž, Kábrtová, 2004).

Pfeiffer (2007) ještě k základnímu rozdělení přidává pentaplegii. Jedná se o vysokou
krční lézi míchy. Poškozeny jsou horní i dolní končetiny a hlavní nádechový sval,
bránice. Ta je nahrazena implantovanými stimulátory (analogie srdečního pacemakeru).
Pentaplegii řadíme k jednomu z nejzávažnějších stavů jak z hlediska zdravotního, tak
i mravního. Velmi žádoucí je zahájení včasné a velmi rozsáhlé rehabilitace. Počet
pacientů tohoto typu poranění míšní léze však není vysoký.

2.1.4 Komplikace a změny zdravotního stavu u osob s míšní lézí
„Když dojde k poškození míchy v krční oblasti, informace o tom, co tělo cítí pod
poškozenou oblastí, se nemohou dostat do mozku. Současně informace, které mozek
postiženého vysílá ke svalům končetin, trupu i k dýchacím svalům, kvůli poškození
míchy k cíli nedorazí a člověk nemůže hýbat končetinami, které obvykle necítí.
Problémy může mít také s dýcháním, s močením a se stolicí a dalšími vnitřními
orgány.“ (Faltýnková, 2012, str. 14)
Komplikace a změny zdravotního stavu u pacientů po míšní lézi závisejí především na
výšce poraněného segmentu a na závažnosti poškození míchy. Mezi nejčastější
komplikace řadíme především osifikace a dekubity, které vznikají proležením. Mezi
časté a závažné zdravotní rizika patří poruchy střevní činnosti, dýchání, termoregulace,
poruchy sexuálních funkcí a autonomní dysreflexie (Faltýnková, 2012).
Změny zdravotního stavu se projevují v krátkém časovém úseku po poranění, ale
i s delší časovou prodlevou. Těm lze předejít pravidelnými návštěvy lékaře nebo
specialisty.

Dekubity, prevence vzniku
Dekubity řadíme mezi nejzávažnější nebezpečí pro osoby s transverzální míšní lézí.
Prodlužují dobu strávenou na nemocničním lůžku a zpomalují a ovlivňují průběh
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rehabilitace (Maschke, 1997). Dekubity jsou proleženiny, poškození v oblasti kůže,
měkkých tkání následkem velkého tlaku na část kůže při dlouhém sezení či ležení ve
stejné poloze. Nejčastěji se objevují za 2-6 hodin tlakové zátěže (Wendsche, 2009).
Proleženiny se objevují nejčastěji na oblastech těla, které jsou nejvíce zatíženy
hmotností. Nejrizikovější místa závisí na pozici klienta. Dekubity mohou výjimečně
vzniknout nošením těsných šatů, popálením kůže horkou vodou nebo ohněm či
pokousáním hmyzem (Faltýnková, Kříž, Kábrtová).
První známka vzniku dekubitů bývá ztmavnutí barvy kůže. Pokud varovný signál
podceníme a neléčíme jej, může se během pár dnů proměnit v otevřený puchýř a poté
v hlubokou ránu. Léčba je náročná a trvá několik měsíců, pokud se proleženina infikuje,
může skončit tento stav i smrtí.
Způsobem prevence je časté polohování s využitím různých pomůcek k odlehčení tlaku,
důkladná hygiena ohrožených částí těla a vhodné, rovné, suché matrace a podložky.
Důležitá je i dostatečná šíře vozíku a správný sed. Pravidelné vyprazdňování moče
a stolice a časté cvičení a rehabilitace jsou také důležitým krokem v prevenci
dekubitů (Faltýnková, 1997).

Osifikace
Po

poškození

míchy

se

někdy

mohou

objevit

v okolí

velkých

kloubů paraartikulární heterotopické osifikace. Objevují se v prvních 4 měsících
po poškození míchy a prvním příznakem bývá omezení pohybu v kloubech. Postupně se
ztrácí schopnost pohybu a v nejhorších případech může dojít až k úplnému ztuhnutí.
Nejčastější místa výskytu jsou především kyčle a kolena. Pacienti mají kvůli tomu
problémy s každodenními běžnými činnostmi. První pomocí je rychlé vyhledání
lékaře, který může předepsat léky proti úplnému zatuhnutí kloubu. Pacient musí
pravidelně cvičit a udržovat co největší pohyb v kloubu, aby předešel nejhoršímu
možnému konci. Dojde-li k zatuhnutí kloubu, je žádoucí rychlé operační řešení
(Faltýnková, 2012).
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Poruchy močení
Lidem s míšním poškozením chybí důležitá informace o naplnění močového
měchýře. Močový měchýř inervují vlákna, která vedou z mozku do míchy a končí ve
výši segmentů S2-S4, kde se nachází míšní centrum pro močení. Podle výšky léze
rozeznáváme dva typy poruch močení. Poruchy v úrovni centra močení a pod ním.
V tomto případě se vytvoří automatický reflexní měchýř, u kterého není možné vědomě
ovlivnit mikci. Pacienti s tímto měchýřem se díky dlouhodobému tréninku mohou
naučit vyprazdňovat v pravidelných intervalech.
Ochablý, roztažený autonomní měchýř vzniká u poruchy nad centrem pro
močení. Schází reflexní vyprazdňování.
Včasným zvládnutím poruchy funkce močového měchýře paraplegici a tetraplegici
zlepší kvalitu života a předejdou komplikacím zdravotního stavu, jako jsou např.
infekce, přílišné roztažení měchýře i močovodů a následné městnání moče v ledvinách,
tvorba kamenů (Faltýnková, 1997).

Poruchy střevní činnosti
U pacientů s míšní lézí velmi často dochází ke zpomalení činnosti střev. V nejhorších
případech může nastat i úplná zástava pohyblivosti střev, tzv. ileus. Poruchami střevní
činnosti jsou nejvíce postiženi pacienti v počátečním období po úraze a s lézí ve vyšších
segmentech. Nácvik vyprazdňování je snazší než v případě močení. Správné
ošetřovatelské postupy však mohou těmto komplikacím zcela zabránit (Faltýnková,
1997).
Podle Faltýnkové, Kříže a Kábrtové (2004) můžeme střeva u pacientů po míšní lézi
rozdělit na dvě skupiny:
Spastická střeva
Spastická střeva najdeme většinou u pacientů, kteří mají lézi nad sakrálními segmenty
a mají časté spasmy v dolních končetinách. U spastických střev je poškozena inervace
do mozku, tudíž mozek není schopen poznat, kdy se střeva potřebují vyprázdnit. Nervy
mezi střevy a míchou jsou však zachované.

13

Ochablá střeva
Najdeme u pacientů, kteří mají lézi v úrovni sakrálních segmentů a pod nimi, nemají
spasmy v dolních končetinách. Inervace mezi střevy a míchou je poškozena
(Faltýnková, Kříz, Kábrtová, 2004).

Poruchy dýchání
Poruchy dýchání řadí Faltýnková (1997) i Pfeiffer (2007) převážně do akutního
poúrazového stádia. Hlavním důvodem je vyřazení hlavního dýchacího svalu – bránice,
která je zvednuta rozepjatými kličkami střevními. Po přerušení míchy nad segmentem
C4 dojde k vyřazení bránice, tudíž pacient není schopen sám dýchat. Osoby s tetraplegií
a vysokou paraplegií mají kromě bránice ochrnuty i svaly, které pomáhají
při vykašlávání. Je tedy nezbytné osvojení techniky vykašlávání pro předcházení
plicních infekcí (Faltýnková, 2012).

Porucha termoregulace
Tetraplegici nemají schopnost regulovat tělesnou teplotu v ochrnutých částech těla jako
běžná populace. U pacientů s poškozením míchy v krčních segmentech nemůže řídící
centrum v mozku teplotu těla regulovat, protože je porušen přenos informací o chladu a
teplu z kožních receptorů. Nedochází k regulaci teploty těla např. pocením, tudíž hrozí
přehřátí (horečky, úžeh) nebo prochlazení ochrnutých částí těla (nachlazení a problémy
s dýcháním). Při horkém počasí se nedoporučuje trávit hodně času na přímém slunci,
vhodné je mít rozprašovač vody, pít dostatek tekutin a ochlazovat se. Při chladnu se
teple obléct (Faltýnková, 2012).
Objevují-li se však problémy s termoregulací u lézí v hrudních a bederních segmentech
mohou za tím být i jiné komplikace, nejčastěji infekčního rázu (Faltýnková, 1997).

Autonomní dysreflexie
Autonomní dysreflexie se projevuje zvýšeným krevním tlakem, snížením srdečního
tepu, zčervenáním v oblasti obličeje, bolestmi hlavy, úzkostí a pocením nad místem
míšní léze. Je způsobena dlouhodobějším drážděním v ochrnuté části těla – autonomní
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dysreflexie je tedy způsob reakce na bolestivý podnět, který pacient necítí. Dysreflexie
patří k životu ohrožujícím akutním stavům, který se objevuje po fázi spinálního šoku,
ve fázi, kdy se navracejí reflexy. Může se však objevit i kdykoli v průběhu života.
Objevuje se u míšní léze v úrovni nebo nad míšním segmentem Th6. Je způsobena
navracejícími se reflexy v ochrnuté části těla. Může se vyskytovat i bolest, kdy
nejčastější příčinou bolesti jsou především roztažený močový měchýř či střeva při velké
náplni, infekce močových cest, onemocnění ledvin, močové kameny, otlaky,
proleženiny. U žen bývá důvodem bolesti menstruace, těhotenství či porod (Faltýnková,
Kříž, Kábrtová, 2004; Faltýnková, 2012).

Poruchy sexuálních funkcí
Po poškození míchy lidská potřeba a touha po sexu zůstává. Pacienti mužského i
ženského pohlaví jsou schopni vyvíjet sexuální aktivitu. Změny se projeví ve schopnosti
fyzického pohybu a vnímání pocitů v genitáliích. Výška poškození segmentu určuje
rozsah těchto změn. Existuje mnoho pomůcek, které se snaží tyto nedostatky
vykompenzovat.
Sexualita u mužů
U mužů jsou největší problémy s ejakulací a erekcí. Tu ale můžeme pozitivně ovlivnit
medikamenty. Prožívání orgasmu je jiné než dřív. Velkou nevýhodou je snížená
plodnost.
Sexualita u žen
U žen změny nastávají v lubrikaci vagíny, kde je schopnost snížena.
Plodnost je zachována a zůstává beze změn. Po obnově menstruace, která trvá několik
měsíců, mohou ženy kdykoli otěhotnět. Těhotenství probíhá normálně avšak lékařská
kontrola je zvýšena. Porod probíhá ve většině případů císařským řezem.
Velkou roli v sexuálním životě hraje psychika, lidé musí znovu získat ztracenou
sebedůvěru a pocit, že je druhými lidmi brán jako rovnocenný sociální partner
(Faltýnková, Kříž, Kábrtová, 2004; Faltýnková, 2012).
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Změny v metabolismu
Kříž a kolektiv (2017) upozorňují na velké zdravotní riziko, kterým je obezita. Dochází
k ní následkem velkých metabolických změn, kvůli nimž se významně snižuje bazální
metabolismus. Metabolické změny se týkají především tělesného složení, pacienti mají
problémy se zpracováním a ukládáním prakticky všech živin. Změny se projevují
zejména ve ztrátě svalové tkáně, v poměru typů svalových vláken, v glukózovém,
lipidovém a bazálním metabolismu. Rozdíl je především v poměru aktivní tělesné
hmoty a tukové tkáně.
Kříž ve své práci mimo jiné zmiňuje i důsledky obezity lidí po poranění míchy.
Po vzniku míšní léze dochází k poruše energetické bilance, kde u většiny pacientů
příjem energie přesahuje jeho výdej. Značně klesá pohybová aktivita, která je
na nejnižší úrovni fyzické aktivity ve srovnání s ostatní populací. To má za následek již
zmíněnou obezitu, zvyšující se riziko diabetes mellitus 2. typu a kardiovaskulárních
onemocnění, které se během posledních let řadí mezi nejčastější příčiny úmrtí pacientů
po poranění míchy (Kříž et al. 2014; Kříž a Hlinková 2017).
V následující kapitole bude problematika nadváhy a obezity (obecně) představena
podrobněji.
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2.2 Nadváha a obezita
V posledních letech lidí s nadváhou či obezitou rapidně stoupá (Fořt, 2001; Roschinský,
2006). Označení lidí trpících nadváhou či obezitou se může na první pohled zdát jako
velmi jednoduché, avšak opak je pravdou. V obou případech je vznik stejný, jde
o následek energetické nerovnováhy. Existuje mnoho názorů a kritérií pro hodnocení
tohoto problému.

2.2.1 Definice nadváhy a obezity
Tyto dva pojmy jsou často zaměňovány, je mezi nimi však značný rozdíl, proto je nutné
je od sebe odlišovat. Podle indexu BMI (body mass index), který používá WHO, je
2

2

nadváha definována pro hodnoty BMI v rozmezí od 25kg/m – 29,9 kg/m ; obezita pak
2

v hodnotách BMI 30 kg/m a vyšší (Bouchard, 2000).

Roschinský (2006) ve své knize uvádí definici nadváhy jako tělesnou hmotnost vyšší
než normální (optimální). Oproti tomu obezita je zvýšení objemu tukové tkáně
(Matoulek2006). Bouchard (2000) uvádí, že nadváha se od obezity liší v různých
směrech. To, že je obezita charakteristická větším množstvím tělesné hmoty nežli
nadváha, je známo. Rozdíl je ale především ve vyšším procentuálním podílu tuku v těle.
Další rozdíl je v energetické nerovnováze (energetický příjem převyšuje energetický
výdej člověka), která je u obézních jedinců znatelně výraznější a je přítomna v delším
časovém úseku.

2.2.2 Dělení obezity a nadváhy
Fořt (2001) a Svačina (2008) ve svých knihách uvádí dva základní typy nadváhy a
obezity: typ mužský neboli androidní a ženský neboli gynoidní.
Mužský typ je charakteristický hromaděním tuku na břiše. Tento typ je více zdravotně
rizikový než typ ženský. U gynoidní obezity (ženské) se tuk ukládá především v oblasti
hýždí a končetin. Výsledky nových výzkumů tvrdí, že ženy trpící nadváhou jsou méně
náchylné k onemocnění angínou a chřipkou (Fořt, 2001, Svačina, 2008).
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Stupně obezity
Podle Středy, Marádové a Zimy (2010) můžeme obezitu počítat podle hodnoty BMI
nebo

podle

procenta

navýšení

hodnoty

ideální

tělesné

hmotnosti,

viz Tabulka č. 1.

Tabulka č . 1 Obezita podle procenta navýšení hodnoty ideální tělesné hmotnosti
(Středa a spol. 2010)
Lehčí obezita

100% až 120% ideální hmotnosti

Velká obezita

120% až 140% ideální hmotnosti

Výrazná obezita

140% až 200% ideální hmotnosti

Morbidní obezita

Nad 200 % ideální hmotnosti

Středa

a

spol.

(2010)

uvádějí

ještě

rozlišení

podle

hodnot

BMI,

viz Tabulka č. 2.
Tabulka č. 2 Hodnoty obezity podle BMI (Středa a spol. 2010)
Nadváha

BMI od 25 do 30

První stadium obezity

BMI od 30 do 35

Výrazná obezita

BMI od 35 do 40

Morbidní obezita

BMI je vyšší než 40

Způsobů a výpočtů na hodnocení obezity a nadváhy je celá řada a proto jsme se jim
věnovaly podrobněji v dalších kapitolách.

2.2.3 Příčiny obezity
Hlavní příčinou vzniku obezity je kombinace životního stylu (prostředí) a genetických
dispozic. Zjednodušeně můžeme říct, že životní styl jsme schopni ovlivnit, dědičné
predispozice nikoli. Máme-li v rodině většinu obézních lidí, je pak pravděpodobné,
že genetickou vlohu pro obezitu budeme mít také. Za vznikem obezity může ve velmi
malém procentu stát i jiné onemocnění (Matoulek, 2006).
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Nejčastěji je s narůstající hmotností spojována nefunkční štítná žláza (hypotyreóza),
která je charakteristická snížením hormonů štítné žlázy. Výsledkem je snížení
a zpomalení metabolických procesů (Roschinský, 2006).
Určitou roli může hrát i stres a následné zajídání. Z 90% však za obezitu může
převyšující příjem energie nad výdejem (Matoulek, 2016).

2.2.4 Rizika obezity
Mezi největší rizika obezity patří především riziko zdravotní. V poslední době se ale
zvyšují i rizika estetického hlediska, které mají převážně společenský dopad (Středa a
spol., 2010). Již mnohé odborné studie potvrdili úzký vztah nadváhy a obezity se
zvýšenou nemocností. Čím víc je člověk obéznější, tím stoupá i riziko úmrtnosti
(Mastná, 1999). Výzkumy z posledních let vypovídají o tom, že zdravotní rizika souvisí
s akumulací tuku především v oblasti pasu, podle jiných prací v obvodu krku
(Středa a spol., 2010). K nejčastějším zdravotním rizikům a komplikacím patří
především onemocnění srdce a cév, diabetes mellitus, vysoký krevní tlak a poruchy
pohybového aparátu.

Onemocnění srdce a cév
Onemocnění vychází z nevhodného metabolického ladění organismu v pásmu
tukovitých látek v krvi. Hladina cholesterolu bývá u obézních lidí zvýšena. To může
vést k onemocnění věnčitých tepen srdce, které mohou vyvolat např. cévní mozkové
příhody, onemocnění cév dolních končetin či srdeční infarkt (Mastná, 1999).

Cukrovka, diabetes mellitus
Cukrovka 2. typu se řadí k nejčastějším komplikacím obezity. S přibývajícím počtem
obézních lidí přibývá počet lidí se zvýšenou hladinou glukózy v krvi. Dříve tímto
onemocněním trpěla spíše populace kolem šedesáti let, proto byla nazývána
cukrovkou stařeckého typu. Nyní tomu tak již není a s cukrovkou 2. typu se můžeme
setkat již okolo 30. roku. Diabetes mellitus postihuje až 8 % dospělé populace. Častější
je výskyt tzv. cukrovky 2. typu, která je často spojena s nadváhou a obezitou.
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U obézních pacientů je výskyt až 6 krát vyšší než u osob s normální
hmotností (Matoulek, 2016).
Neměla by se podceňovat ani preventivní vyšetření. U obézní osoby, která má v rodině
přítomného ,,cukrovkáře‘‘, je riziko vzniku diabetu vysoké. K pozdějším komplikacím
patří postihnutí např. ledvin, srdce, cév či oční sítnice (Matoulek, 2016).

Vysoký krevní tlak
Vysoký krevní tlak je charakteristický opakovaným zvýšením klidového krevního tlaku,
který má hodnoty: 120/80 mmHg. Hypertenze se objevuje až u 50 % obézních pacientů.
Vyšší číslo označuje fázi vypuzovací v srdečním cyklu a je označována za hodnotu
systolického tlaku. Plnící fáze je označována za hodnotu diastolického tlaku, kde je
číslo nejnižší.
Hypertenze je rozdělena do 3. stupňů podle závažnosti: 1. stupeň má hodnoty v rozmezí
140-159/90-99, 2. stupeň 160-179/ 100-109 a poslední, nejvážnější 3. stupeň, má
hodnoty ≥ 180/≥ 110. Čím je krevní tlak vyšší, tím stoupá riziko rozvoje aterosklerózy a
kardiovaskulárních onemocnění (Matoulek, 2016).

Poruchy pohybového aparátu
Se stoupající váhou stoupají i rizika rozvoje funkčních poruch pohybového aparátu.
Zvýšení tukových zásob v těle vede k přetížení pohybového aparátu. Přetížení dělíme
do dvou základních skupin. Přetížení svalového systému a přetížení kosterního systému.
Nejčastěji se potkáváme s vadným držením těla, skoliózou, poruchami v postavení
kolenních kloubů a s plochýma nohama (Pastucha, 2011).
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2.3 Metody určující tělesnou stavbu a tělesné složení jedince
V současnosti existuje mnoho metod a výpočtů, kterými můžeme zjistit tělesnou stavbu
či tělesné složení. Můžeme si je rozdělit do dvou skupin podle toho, které informace si
přejeme zjistit. K vyšetření tělesné stavby nám postačí hmotnostní indexy, které nám
vypočítají množství tělesného tuku. K nejznámějším a nejpopulárnějším patří BMI
a Brocův vzorec. Pokud si však přejeme zjistit tělesné složení jedince, neobejdeme se
bez pomocných přístrojů.
Vyzkoušet můžeme jak metody jednoduché, tak i složité, probíhající v laboratořích.
Mezi složitější zařazujeme např. počítačovou tomografii, rentgen, denzitometrii
(podvodní vážení). Mezi jednoduché a levné metody patří bioimpedanční analýza
(BIA), spektroskopie blízkého infračerveného pásma nebo kaliperace. Měření by mělo
probíhat ráno před jídlem a nejlépe po vyprázdnění, vždy stejnou metodou
(přístrojem). Je možné se také setkat s hodnocením optimální hmotnosti podle
subjektivního pocitu pohody. Neřeší se čísla, avšak značnou nevýhodou jsou špatné
pohybové a stravovací návyky, byť se člověk může cítit dobře.
2.3.1 Metody určující tělesné složení jedince
Podvodní vážení
„Při podvodním vážení vydechne testovaná osoba všechen vzduch z plic a pak je
zvážena zcela ponořená v nádrži s vodou.“ (Clark, 2009, str. 234).
Ponořením do vody zjistíme hustotu těla, která je ovlivněna věkem, pohlavím a rasou.
Procento tělesného tuku se poté dopočítává matematickým výpočtem, ten je ale zčásti
založen na odhadu. Výpočet může být ovlivněn plyny ve střevech nebo strachem
jedince zcela vydechnout vzduch z plic před ponořením. Rovnice je určena
pro specifickou skupinu populace, nejpřesnější je pro „standartní“ muže a ženy, nikoli
pro velmi štíhlé jedince (Clark, 2009).
Kaliperace
Díky jednoduchosti a snadné přístupnosti patří tato metoda k nejpoužívanějším. Měření
probíhá kleštěmi, tzv. kaliperem, na různých částech těla. Následuje výpočet množství
podkožního tuku pomocí vzorce, který zahrnuje údaje o tloušťce jednotlivých řas
a pohlaví testované osoby. Podmínkou pro správné měření je zaškolená osoba a správně
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kalibrovaný kaliper. Avšak i dobré měření nemusí znamenat přesný výpočet. Důležitý je
správný výběr přepočtového vzorce (Clark, 2009; Roschinský, 2006).
Bioelektrická impedance
Bioelektrická impedance vyhodnocuje složení těla za použití počítačového systému,
který pomocí elektrod vydává do těla elektrické, nevnímatelné impulsy. Tok
elektrického proudu závisí na množství vody v těle. Ta je obsažena pouze ve tkáních
bez tuku, a tak tok může být převeden na procenta tuku. Podmínkou pro relativně
přesnou metodu měření je přiměřeně hydratovaný organismus. Je-li člověk
dehydratován, např. z důvodu měření po výkonu či konzumaci alkoholu, výsledky jsou
nepřesné. Mezi další faktory ovlivňující měření zařazujeme: etnikum, předmenstruační
nadýmání, potravu nacházející se v žaludku a svaly nasycené sacharidy. Výpočet však
počítá s tělem standardní osoby, která má přibližně 73 % vody v těle. Avšak výzkumy
z posledních let prokazují jiné procento vody v těle u seniorů a mladé populace,
respektive 71 % u seniorů a 77 % u mladých lidí (Clark, 2009). Roschinský (2006)
uvádí, že měření probíhá za pomoci 4 elektrod připevněných na zápěstí a chodidlech.
Elektrody procházejí jak do buněčného prostoru, tak i do mimobuněčného prostoru.
V nich proudí střídavý proud 500-800 uAs frekvencí 50kHz. Vyšetřovaná osoba bývá
nejčastěji v poloze na zádech. Novější přístroje již počítají s úrovní tělesné aktivity, tím
výsledky získávají větší přesnost (Roschinský, 2006).

2.3.2 Metody určující tělesnou stavbu jedince

Brocův vzorec
Byl vytvořen francouzským lékařem Pierrem Brocaem v 19. století. Po mnoho let patřil
k nejpopulárnějším vzorcům pro výpočet tělesné hmotnosti. Vzorec byl odvozen
z výzkumu prováděného na vojácích, kde si Broca všiml, že průměrná hmotnost
přibližně odpovídala průměrné tělesné výšce minus 100.
normální hmotnost (kg) = výška (cm) – 100
Velká kritika proběhla především ze strany dietologů, kteří podotýkali především
na nezohlednění pohlaví a tělesné konstituci člověka ve výpočtu. Dalo by se říct, že
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tento vzorec je vhodný pouze pro jedince s průměrnou hmotností, jelikož výsledná
hodnota je pro většinu lidí vysoká.
Lepších a reálnějších výsledků dosahují modifikované vzorce, které berou v potaz
pohlaví.
ženy:

optimální tělesná hmotnost (kg) = (výška [cm] – 100) x 0.85

muži:

optimální tělesná hmotnost (kg) = (výška [cm] – 100) x 0.90

Středa (2009) upozorňuje, že tento výpočet je vhodný spíše pro muže vzhledem k jejich
silnější kostře.

Body mass index (BMI)
BMI, neboli hmotnostní index autora A. Qeutela, je používán častěji než předchozí
Brocův (Středa a spol., 2010). Opakované studie potvrdily, že při BMI nad 25 rostou
některá zdravotní rizika, jako jsou např. poruchy pohybového aparátu, vysoký krevní
tlak, diabetes mellitus či onemocnění srdce a cév. Významně je zdraví ohroženo při
hodnotách BMI nad 27. Mezi negativa patří jednoznačně to, že metoda nepodává zcela
spolehlivou informaci o optimální hmotnosti jedince. Nerespektuje množství tělesného
tuku, robusticitu kostry atd. Můžeme se pak například setkat s případem, kdy obézní
jedinec s vysokým množstvím tělesného tuku bude mít stejnou hodnotu BMI jako
člověk s minimálním množstvím tělesného tuku, ale svalnaté postavy. Odborníci proto
doporučují brát výsledky s rezervou. Správných a reálných hodnot BMI dosáhneme
pouze u obézních osob, nikoli u běžné populace. (Svačina, 2001)
V tabulce č. 3 jsou uvedeny hodnoty BMI podle mezinárodní klasifikace.
Tabulka č. 3 Mezinárodní klasifikace nadváhy a obezity podle BMI (Hainer, 2011)
Klasifikace

Riziko zdravotních komplikací obezity

18,5

Podváha

nízké (riziko jiných chorob)

18,5 – 24,5

normální hmotnost

průměrné

25,0 – 29,9

Nadváha

mírně zvýšené

30,0 - 34,5

obezita I. stupně

středně zvýšené

35,0 – 39,9

obezita II. stupně

velmi zvýšené

≥40

obezita III. stupně

vysoké
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Stejného≥ názor je i Svačinová (2005), která uvádí, že pokud budeme hodnotit pouze
podle BMI, můžeme dospět k chybné diagnóze, protože není definován podíl tuku
a tukuprosté hmoty. Svačinová dále popisuje, že lepší vypovídající hodnotu má
procento tělesného tuku než pouhý BMI výpočet. Díky procentu tělesného tuku lze
přesněji stanovit zdravotní rizika související se zmnožením tukové tkáně (Svačinová,
2005).
Výpočet je podíl hmotnosti v kilogramech k druhé mocnině výšky jedince v metrech,
jednotkou je tedy kg/m².
BMI = m (kg ) / h² (m)
(Mastná, 1999)
Kritéria hodnocení nadváhy se liší podle etnik. Např. Australané mají zvýšené riziko
komplikací již při zvýšení BMI nad 22 kg/m² (Vítek, 2008).
Rozdílné hodnoty BMI mají i děti, viz tabulka č. 4
Tabulka č. 4 Hodnoty BMI pro chlapce a dívky (Kleinwachterová,2001)
Věk Chlapci

Dívky

11

16 – 19

16 – 19

12

16,5 – 19,5 17 – 20,4

13

17 -20

18 – 21

14

18 – 21

18,5 – 22

15

19 - 21,5

19 – 22

16

19,5 – 22

19,5 -23

17

20 – 23

20 – 23

BMI je jedna z nejčastěji používaných metod k určení obezity, avšak pro populaci
po poranění míchy není vhodná, jak o tom vypovídají některé studie, které se touto
problematikou již zabývaly. Buchholz a Bugaresti (2005) například uvádějí, že BMI
u lidí po poranění míchy neukazuje skutečný rozdíl mezi obezitou a normální
hmotností. Navrhují, aby se do budoucnosti vymyslel specifický výpočet BMI pro
osoby po tomto poranění. Jako náhradní a lepší variantu prosazují určení obezity
pomocí obvodu pasu, která je jak pro muže, tak pro ženy s paraplegií a tetraplegií
daleko lepší než již zmiňované BMI (Buchholz a Bugaresti, 2005). Na tyto reakce
zareagoval Gater (2007) a přišel s novými, upravenými hodnotami pro osoby
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po poškození míchy. Úpravy se týkají nadváhy, která z původních hodnot
25,0 – 29,9 kg/m² klesla na 22,0 – 24,9 kg/m². Hodnoty obezity byly
sníženy z ≥ 30 kg/m² na ≥ 25kg/m² (Groah et al. 2009), viz tabulka č. 5.
Tabulka č. 5 Upravené hodnocení BMI pro osoby po poškození míchy (Gater, 2007,
Groah et al. 2009)
BMI (kg/m²) Klasifikace
18,5

Podváha

18,5 – 21,9

Normální hmotnost

22 – 24,9

Nadváha

≥40

Obezita

Waist-to-hip ratio (WHR)
Typ obezity je posouzen výpočtem z poměru obvodu pasu k obvodu boků. Přínosné je
i zohlednění vlivu distribuce tukové tkáně. Mužský (abnominální, centrální, androidní)
typ obezity s ukládáním tuku především do oblasti břicha je udávaný jako rizikovější
než typ obezity ženské (gynoidní, periferní) s hromaděním tuku v oblasti boků. Pro
každé pohlaví najdeme odlišné „fyziologické“ hodnoty. U mužů je pak tento poměř
vyšší než u žen. Přesná kritéria viz tabulka č. 6. Je prokázán těsnější vztah mezi WHR a
rizikem cukrovky, než pokud byl použit jako marker obezity BMI (Vítek, 2008).
Problematika hodnocení je však složitější. Břišní (abnominální) tuk se dále ještě
rozděluje na subkutánní (podkožní) a tuk viscelární (útrobní). Pro posouzení
kardiovaskulárních a jiných nemocí, zejména cukrovky a poruch metabolismu tuků, je
tento vzájemný poměr velmi důležitý (Vítek, 2008).
„Tento fakt také vysvětluje známou zkušenost, že někteří lidé, kteří mají BMI ještě
v normálním rozmezí, ale většina jejich tuku se nachází v oblasti útrobní, jsou podstatně
více ohroženi rozvojem těchto nemocí ve srovnání s lidmi s vyšším BMI, ale příznivější
distribucí tukové tkáně v těle.“ (Vítek, 2008, str. 11)
Tabulka č. 6 Obezita podle indexu WHR (Vítek 2008)
WHR
Muži

<0,95

Ženy

<0,85
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Měření obvodu pasu
Poslední studie prokazují, že měření obvodu pasu pro hodnocení obezity je dostačující.
Jedná se o jednu z nejčastěji využívaných metod, hlavně díky své jednoduchosti.
Vystačíme si s pouhým změřením obvodu pasu. Z možného rozvoje metabolického
syndromu je dnes za rizikovou hranici brán obvod pasu 88 cm u žen a 98 cm u mužů.
Pro rozvoj kardiovaskulárních nemocí je riziková hranice ještě přísnější a tudíž snížená.
Obvod pasu 80 – 87 cm u žen a 94 – 101 cm u mužů. Tyto uvedené hranice platí pouze
pro evropskou populaci. Například Asiaté se svou konstitucí mají měřítka ještě přísnější
(Vítek, 2008).
Stanovení poměru obvodu pasu k výšce jedince
V praxi je tato metoda používaná jen výjimečně. Kvůli svým kladům, mezi které
můžeme zařadit určení rizika vzniku hypertenze, cukrovky či metabolického syndromu,
je pravděpodobné že v budoucnu ji budeme vídat častěji (Vítek, 2008).
Výpočet ideální tělesné hmotnosti
Tento způsob hodnocení se zdá být přesnější, než některé výpočty předešlé. Avšak, do
praxe se moc nerozšířili. Jsou poměrně složité. Vítek (2008) poukazuje na fakt, že tyto
výpočty jsou různými autory často pozměňovány. To poté vnáší do vzorců ještě větší
zmatek. Nejideálnější je v literatuře uváděn způsob podle Robinsona. Vzorce jsou
následující:
Výpočet ideální tělesné hmotnosti (v kg) podle Robinsona (1983) pro muže:
(výška (v cm) – 152,4) x 0,728 + 51,65
Výpočet ideální tělesné hmotnosti (v kg) podle Robinsona (1983) pro ženy:
(výška (v cm) – 152,4) x 0,650 + 48,67
(Vítek, 2008)
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3 VÝZKUMNÁ ČÁST
3.1 Cíl práce
Hlavním cílem práce je vyhodnotit stupeň obezity u vybraných jedinců po poškození
míchy pomocí různých metod (dle procenta tuku v těle, podle hodnot BMI pro běžnou
populaci a upravených hodnot BMI pro tuto skupinu). Dílčím cílem je porovnat
množství jedinců s obezitou u paraplegiků (paretiků) a tetraplegiků (paretiků).

3.2 Úkoly práce
1. Provést rešerši odborné literatury, vztahující se k problematice míšní léze,
obezity a nadváhy, a metod zjišťování obezity a tělesného složení.
2. V rámci odborné praxe v centru Paraple vyzkoušet hodnocení tělesného složení
pomocí různých metod u několika probandů.
3. Získat z dokumentace centra Paraple data relevantní pro bakalářskou práci.
4. Analyzovat a vyhodnotit data a vyvodit závěry pro praxi.

3.3 Stanovení hypotéz
1. Předpokládáme, že většina hodnocených probandů bude na základě nejméně
jedné z použitých metod klasifikovatelná jako jedinec s nadváhou/obezitou(tzn.
nad normou).
2. Předpokládáme,

že

jedinci

s tetraplegií / tetraparézou

dosáhnou

většího

průměrného BMI a většího naměřeného průměrného % tělesného tuku než
probandi s paraplegií/ paraparézou.
3. Předpokládáme, že upravené BMI bude lépe vystihovat rozdělení jedinců do
kategorií (dle norem) dle tělesného složení hodnoceného pomocí bioimpedance.
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4 METODIKA PRÁCE
Jedná se o empiricko-teoretickou průřezovou práci, která je zaměřena na porovnání
počtu obézních osob či osob trpících nadváhou po poranění míchy různými metodami
hodnocení. Jde o kvantitativní výzkum zaměřující se na vztahy mezi proměnnými
a skupinové srovnání.

4.1 Charakteristika zkoumaného souboru
Výzkumný soubor tvořilo 200 osob po poškození míchy pobývajících v Centru Paraple
na

ambulantním

či

týdenním

pobytu.

Jednalo

se

tedy

o

nenáhodný,

nepravděpodobnostní výběr. Skupina probandů se skládala ze 141 mužů a 59 žen.
Věkové rozmezí se pohybovalo od 18 do 86 let, kde průměrný věk (SD) byl 41,16
(14,39)

let.

Průměrná

tělesná

hmotnost

u

mužů

byla

85,12

(7,67)

kg,

u žen 69,41 (7,15) kg. Průměrnou tělesnou výšku mužského výzkumného souboru
charakterizuje výsledek 181,56 (16,34) cm, ženského souboru pak 168,24 (15,59) cm.
Výška poraněného segmentu byla u této skupiny různá, viz tabulka č. 7 uvádějící počty
klientů v jednotlivých kategoriích. Z tabulky je patrné, že ve skupině převažovali
tetraplegici/paretici.
Tabulka č. 7 Počet osob dle pohlaví a výšky poškozeného segmentu
Muži
Paraplegie

34

Paraparéza

14

Tetraplegie

69

Tetraparéza

24

Ženy
48

24

Celkem
39

87

20

113

15
93

14
6
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4.2 Metoda
Pro diagnostiku tělesného složení byla zvolena metoda bioimpedanční, pomocí přístroje
Bodystat 1500.
Jedná se o jednofrekvenční analyzátor, který se skládá ze dvou hlavních kabelových
přívodů. Každý z nich má ještě dvě krokosvorky červené a černé, které se přichytí
na exponované zarážky na elektrodách na ruce a noze. Pomocí tří kláves na přístroji se
pro měření zadá pohlaví, věk, výška, váha, volitelná úroveň aktivity, pas a boky daného
jedince. Přístroj funguje na základě signálu o síle baterie, který projde tělem a změří
bioelektrickou impedanci při stálé frekvenci 50 kHz. Po provedení testu se během
tří sekund zobrazí na LCD displeji kompletní analýza složení těla, která zahrnuje
skladbu tělesného tuku, aktivní tělesné hmoty, celkové tělesné hmoty, celkové tělesné
vody a optimální rozsahy. Dále zobrazí BMI a poměr obvodu pasu a boků (Bodystat,
2013).
Přístroj tedy měří a vypočítá:


Procentuální podíl tělesného tuku v těle a celkovou hmotnost tuku



Procentuální podíl aktivní tělesné hmoty a celkovou hmotnost aktivní tělesné
hmoty (svalstvo + kostní hmota)



Celkovou hmotnost



Procentuální podíl vody v těle a celkovou hmotnost tělesné vody



Bazální metabolismus BMR



BMR / Tělesnou hmotnost



Průměrnou denní potřebu kalorií



Body Mass Index

Nejdříve je třeba do přístroje zadat tělesnou výšku, hmotnost a věk probandů. Tělesná
výška probandů byla zadávána ta, která byla naposledy naměřena před zraněním,
případně byla měřena vleže na lůžku s využitím antropometru (s přesností na 0,5 cm).
Hmotnost byla určena na decimální váze (s přesností 0,1 kg), na kterou probandi najeli i
se svým vozíkem, poté byl zvážen pouze vozík a následně hmotnost klienta dopočítána.
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4.3 Organizace sběru dat
Sběr dat probíhal od dubna 2013 do srpna 2016 v Centru Paraple. Klienti pobývající
v Centru Paraple v delším časovém úseku, byli změřeni během svého pobytu v ranních
hodinách na lůžkách. Měření probíhalo na lačno, před vyprázdněním.
Všichni probandi byli den předem informováni o tom, že budou následující den změřeni
a zároveň byli požádáni, aby nepožívali žádné nápoje, které způsobují dehydrataci,
např. alkohol, kávu a čaj.
Projekt byl schválen etickou komisí Centra Paraple, viz příloha č. 1.

4.4 Statistické zpracování
Data byla analyzována deskriptivními statistickými metodami (průměry, směrodatné
odchylky), pro hodnocení vztahů mezi proměnnými byla využita korelační analýza a
pro rozdíly mezi skupinami t-test pro nezávislé vzorky. Pro vyhodnocení byly použity
programy Statistica, verze 7.0 a Microsoft Excel 2010
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5 VÝSLEDKY
V následující kapitole jsou vyhodnoceny a porovnány počty probandů podle různých
metod - běžné BMI, upravené BMI, procento tělesného tuku.
Výsledky jsem rozdělila do tří částí, které jsou vyhodnoceny každá zvlášť.
V první části jsem probandy vyhodnocené různými druhy hodnocení rozřadila
do kategorií: (podváha) - normální hmotnost - nadváha - obezita (grafy 1, 2, 3).
Následující grafy 4, 5 a 6 nás informují o poměru normální hmotnosti (podváhy)
a nadváhy (obezity) dle pohlaví a celkového počtu probandů.
V druhé oblasti (grafy 7, 8 a 9) jsou probandi rozděleni dle výšky poraněného segmentu
a pomocí průměrného BMI a procenta tělesného tuku je znázorněno, která výška
poraněného segmentu (paraplegie, paraparéza nebo tetraplegie, tetraparéza) dosahuje
vyšších hodnot.
V třetí oblasti je prezentováno, zda s naměřenými hodnotami tělesného tuku, pomocí
bioimpedance, lépe koreluje BMI pro běžnou populaci či BMI upravený pro osoby
po poškození míchy (grafy 10, 11 a 12).
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5.1 Počty probandů v kategoriích dle různých hodnotících metod
Vyhodnocením podle běžného BMI jsme zjistili, že největší počet probandů žen i mužů
spadá do kategorie s normální hmotností, následuje kategorie nadváhy, obezity
a podváhy (graf 1). U žen je viditelný větší rozdíl mezi normální hmotností a nadváhou,
u mužů jsou hodnoty téměř totožné.
Graf č. 1 Počet probandů v dané kategorii (podváha, norma, nadváha, obezita) dle BMI
vyhodnoceného běžným způsobem (viz tab. 3)
90
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Graf č. 2 ukazuje, že obě pohlaví dosahují největšího počtu v kategorii obezita oproti
předešlému grafu č. 1, kde největšího počtu bylo dosaženo v kategorii normální
hmotnosti. U mužů je pak druhá nejpočetnější kategorie nadváhy oproti ženám, kde
druhého největšího počtu má kategorie normální váhy.
Graf č. 2 Vyhodnocení BMI upraveného pro populaci po poškození míšní léze
(viz tab. 5)
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Muži + ženy
12
39
45
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V grafu č. 3 můžeme vidět, že při vyhodnocení procenta tělesného tuku nejpočetnější
skupina probandů spadá do hodnot nad běžnou normu. Oproti grafu č. 1 a 2 je rozdíl
mezi zbylými kategoriemi markantní. V celkovém počtu mužů i žen je počet „nad
normou“ několikanásobně větší než v ostatních kategorií. Při kategorizaci podle
procenta tělesného tuku jsem vycházela z nastavených údajů přístroje Bodystat 1500
(viz tab. 8).
Graf č. 3 Vyhodnocení podle procenta tělesného tuku
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Tabulka č. 8 Rozdělení osob dle procent tělesného tuku (norma dle Bodystat 1500)

Pod normu
V normě
Nad normu

Muži

Ženy

Do 12 %

Do 20 %

Od 12 – do 20 %

20 – 25 %

Nad 20 %

Nad 25 %
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5.2 Porovnání nadváhy a normální hmotností dle různých metod
Graf č. 4 znázorňuje rozdíly mezi obezitou (nadváhou) a normální hmotností
(podváhou) dle pohlaví. V celkovém počtu 200 probandů (žen i mužů) dosáhlo
106 osob na hodnoty obezity či nadváhy podle běžného vyhodnocení BMI a 94 osob
pak má normální hmotnost či podváhu. Graf vypovídá o tom, že u mužské populace je
počet obézních (či trpících nadváhou) vyšší než počet probandů s normální váhou
z celkového počtu 141 mužů. U žen je tomu jinak. Z celkového počtu 59 žen má
31 normální hmotnost či podváhu a 28 žen pak trpí obezitou či nadváhou, což jsou
hodnoty více méně srovnatelné. Nicméně nelze tvrdit, že u obou pohlaví spadá většina
do hodnot nadváhy či obezity.
Graf č. 4 Porovnání nadváhy a normální hmotnosti podle BMI vyhodnoceného pro
běžnou populaci
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Podle BMI upraveného pro zkoumanou skupinu vyšla vyšší hodnota vždy u kategorie
nadváhy a obezity než u podváhy s normální hmotností (graf č. 5). V celkovém počtu je
téměř trojnásobný počet probandů s nadváhou (obezitou) než s hodnoty pro normální
hmotnost (podváhu).
Graf č. 5 Porovnání obezity a normální hmotností u BMI s upravenými hodnotami pro
populaci po poškození míšní léze
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Graf č. 6 srovnává počet probandů vyhodnocených podle procenta tělesného tuku
spadající do kategorie nad normální hodnoty a téměř kopíruje předchozí graf č. 5, který
počítá s upravenými hodnotami BMI. Počet nad normou zcela přesahuje počet v normě
či pod normou u obou pohlaví i u celkového počtu.
Graf č. 6 Porovnání obezity a normálního habitu podle % tělesného tuku
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5.3 Porovnání BMI a procenta tělesného tuku podle výšky míšní léze
V grafu č. 7 vidíme probandy mužského pohlaví rozdělené podle výšky poškozeného
segmentu. Podle naměřených hodnot jsme zjistili, že průměrná hodnota celkového
procenta tělesného tuku je u tetraplegie (tetraparézy) srovnatelná s hodnotami klientů
s paraplegií (paraparézou). U hodnot vypočítaných pomocí BMI jsme zjistili, že vyšší
průměrné BMI mají paraplegici (paraparetici), přičemž rozdíl byl statisticky významný
(p<0,01).
Graf č. 7 Porovnání průměru BMI a procento tělesného tuku u paraplegie / paraparézy a
tetraplegie / tetraparézy – muži
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V grafu č. 8 jsme porovnávali opět BMI a procento tělesného tuku dle výšky léze u žen.
U obou proměnných byl zjištěn vyšší průměr u žen s paraplegií (paraparézou), avšak
nebyl statisticky významný.
Graf č. 8 Porovnání průměru BMI a procenta tělesného tuku u paraplegie / paraparézy a
tetraplegie / tetraparézy – ženy
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Graf č. 9 vyhodnocuje průměrné hodnoty BMI a procenta tělesného tuku u celé skupiny.
Jak vidíme, tak oběma vyhodnoceními vyššího průměru dosáhli ženy/muži s paraplegií
(paraparézou). Statisticky významný rozdíl (p<0,05) mezi skupinami podle výšky
poškozeného segmentu byl zjištěn u BMI.
Graf č. 9 Porovnání průměru BMI a procenta tělesného tuku u paraplegie / paraparézy a
tetraplegie / tetraparézy u všech probandů
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5.4 Porovnání výsledků BMI s procentem tělesného tuku
Graf č. 10 porovnává všechny tři způsoby vyhodnocení obezity (resp. kategorie pod
normou, v normě a nad normou). Se sloupcem procenta tělesného tuku nejlépe
„koreluje“ sloupeček s upraveným hodnocením BMI pro jedince s míšní lézí. Hodnoty
BMI (pro běžnou populaci) s porovnáním procentem tuku v těle podhodnocují jedince
nad normou a nadhodnocují počty jedinců v normě. Pro lepší porovnání BMI
s procentem tělesného tuku byly sloučeny kategorie nadváhy a obezity (označeny
„nad normu“).
Graf č. 10 Srovnání všech metod hodnocení (BMI, upravené BMI, procento tělesného
tuku) u mužské části probandů
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Z grafu č. 11 vidíme, že nejlépe „koreluje“ upravené BMI s hodnoty vyhodnocenými
u procenta tělesného tuku. Oproti grafu č. 10 jsou viditelné větší rozdíly, kde u BMI
s upravenými hodnotami jsou hodnoty pod normu značně nižší a naopak hodnoty
v normě jsou vyšší než u procenta tělesného tuku. U BMI (s normami pro běžnou
populaci) jsou výrazně zvýšeny počty v normálu oproti zbylým hodnocením.
Graf č. 11 Srovnání všech metod hodnocení (BMI, upravené BMI, procento tělesného
tuku) u ženského pohlaví
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V celkovém hodnocení všech probandů (graf č. 12) nejlépe „korelují“ počty získané
z upraveného BMI a procento tělesného tuku jako tomu bylo v předchozích grafech.
U BMI (s normami pro běžnou populaci) je znatelný rozdíl v počtu jedinců, který dosáhl
hodnot v normě. Oproti ostatním metodám je výrazně nadhodnocen.

Graf č. 12 Srovnání všech metod hodnocení (BMI, upravené BMI, procento tělesného
tuku) v součtu mužů i žen
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O tom, že BMI neodráží u této populace zcela správně míru obezity, svědčí i fakt, že
vztah těchto proměnných není tak silný. Korelace mezi BMI a procentem tuku byla
u naší skupiny sice statisticky významná (p<0,05), ale pouze střední síly: r = 0,56.
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6 DISKUZE
Cílem této bakalářské práce bylo různými metodami vyhodnotit a porovnat nadváhu,
obezitu a normální hmotnost u jedinců po poškození míchy.
Důvodem vzniku této práce bylo zjištění, že obezitou či nadváhou trpí více než polovina
jedinců po poškození míchy (Rajan, 2008). Proto byla hypotéza č. 1 zaměřena
na ověření tohoto tvrzení. Předpokládali jsme, že alespoň jedna z použitých metod
potvrdí vysokou prevalenci obezity u této populace. Na základě provedených měření
a jejich analýzy můžeme hypotézu potvrdit. U mužské populace vyhodnocené podle
norem BMI pro běžnou populaci se sice největší počet mužů pohyboval v rozmezí
normální hmotnosti, avšak po sečtení (sloučení) kategorií (normální hmotnost
a podváha vs. nadváha a obezita) počet jedinců s nadváhou a obezitou převažoval. Žen
s normální hmotností bylo více než těch, které byly klasifikovány jako ženy trpící
nadváhou či obezitou, a to i v případě sloučení kategorií. V celé skupině po sloučení
převažovala o 12 osob kategorie jedinců s normální hmotností či podváhou.
Proč výsledky ukázaly větší počet obézních jedinců u mužů, by mohl odůvodnit
výsledek americké studie Groada et. al. (2006), která se zabývala nutričním příjmem
osob po poškození míchy. Zjistila, že muži s míšní lézí mají zvýšen příjem tuků oproti
denní doporučené dávce. Podle upraveného hodnocení BMI pro tuto specifickou
skupinu (viz Gater, 2007, Groah et al. 2009) byla hypotéza potvrzena u mužů, žen,
i v celkovém součtu. U obou pohlaví spadal největší počet osob do kategorie obézních.
V celkovém počtu a při sloučení kategorií nadváhy a obezity, byl rozdíl téměř
trojnásobný. Při hodnocení podle procenta tělesného tuku bioimpedanční metodou,
která je považována za zlatý standard v hodnocení tělesného složení, byly výsledky
téměř stejné jako u již zmiňovaného upraveného vyhodnocení BMI. Hodnoty nad
normou převyšovaly téměř trojnásobně hodnoty pod normou a v normě.
Obezita a nadváha u osob po poškození míchy je způsobena sníženým energetickým
výdejem organismu vznikajícím omezením pohybu a změnami metabolismu základních
živin. Primárním limitujícím faktorem pohybové aktivity je plegie kosterních svalů
pod úrovní poškození (Kříž, 2009, 2017), respektive ztráta funkčnosti svalů pod úrovní
poškozeného segmentu (Eriks-Hoogland, 2011).
Hypotéza č. 2 předpokládala, že jedinci s tetraplegíí / tetraparézou dosáhnout většího
BMI a procenta tuku než probandi s paraplegií / paraparézou. Vyšších hodnot
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dosahovali jedinci s paraplegií / paraparézou, přičemž statisticky významný rozdíl
(p<0,05) mezi skupinami podle výšky poškozeného segmentu byl zjištěn u BMI.
Hypotézu tedy nelze potvrdit. Podobné výsledky popsali autoři Yarar-Fisher et al.
(2013), kdy v jejich skupině testovaných žen bylo BMI paraplegiček vyšší než BMI
tetraplegiček. Autoři této studie to vysvětlují tím, že v tetraplegické skupině bylo více
žen s nekompletní lézí, což mohlo způsobit vyšší úroveň motorických funkcí a
zachování části aktivní tělesné hmoty v dolních končetinách. Další vysvětlení může být
to, že jedinci s nižší lézí mají nejen zachovalou, ale také často hypertrofickou svalovou
hmotu nad lézí. BMI počítá pouze s hmotností a výškou a nerozlišuje tělesné složení, co
se týče tuků a svalové hmoty.
Míšní léze je spojena s vyšší incidencí ischemické choroby srdeční a cukrovky.
Ty se objevují u těchto klientů již v nižším věku než u nepostižených (Jones et al.
2003). Rajan (2008) vzhledem k velkému počtu postižených doporučuje vypracovat
praktické pokyny a opatření k snižování hmotnosti. Uvádí, že v potaz by se měly brát
všechny překážky, jak v dietě, tak v nízké fyzické aktivitě. Pro úspěšnou intervenci je
třeba stav obezity včas diagnostikovat, a to validní v praxi jednoduše využitelnou
metodou.

Čeští

i zahraniční

odborníci však

poukazují

na

chybějící

úpravy

ve vyhodnocování obezity (Pokuta, 2017, ústní sdělení). K úpravě hraničních hodnot
(cut-off pointů) BMI pro osoby s míšní lézí se přiklánějí mnohé studie, které se touto
problematikou zabývaly (Gorgey a spol., 2007; Bucholz a spol, 2005; Ashraf a spol,
2007). Vzhledem k rychle rostoucí obezitě u této skupiny apelovali na specifickou
úpravu BMI i Gorgey s Gaterem (2007). Uvedli, že úpravy by měly brát v potaz
především složení těla, a to konkrétně zvýšení tukové hmoty a procentuálního tělesného
tuku. Dále by se s četností obezity měla propojit i klasifikace (ASIA) a doba od úrazu.
Yarar-Fisher et al. (2013) také potvrzuje omezené využití BMI u měření obezity u žen
s míšním poškozením, zvláště mezi těmi s tetraplegií. Navrhují snížení hodnot BMI pro
definici obezity podle výšky léze (28 kg/m2 pro paraplegii a 21 kg/m2 pro tetraplegii).
Že je třeba hranice BMI posunout potvrzuje i hypotéza č. 3, která se zabývala
srovnáním procenta tělesného tuku s BMI pro běžnou populaci a s nově upraveným
vyhodnocováním BMI pro jedince s míšní lézí. Bioimpedanční metoda poskytuje
spolehlivý přehled tělesného složení člověka. Je využívaná u zdravých jedinců, ale
i u pacientů trpících různými onemocněními (Riegerová a kol., 2006). Proto byla použita
jako referenční vůči BMI. Oproti tomu BMI je vyhodnocováno pouze pomocí tělesné
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váhy a výšky jedince. Z naměřených výsledků je patrné, že mnohem lépe popisují stav
nadváhy/obezity (vůči procentu tělesného tuku) kategorie stanovené na základě
upravených hranic BMI („cut off pointů“) pro osoby po poškození míchy. To bylo
potvrzeno jak v ženské, tak v mužské části skupiny. Lepší „korelace“ byla dosažena
u mužů, kde počty byly téměř totožné ± 4 osoby. O tom, že BMI neodráží u této
populace zcela správně míru obezity, svědčí i fakt, že vztah těchto proměnných není tak
silný. Korelace mezi BMI a procentem tuku byla u naší skupiny sice statisticky
významná (p<0,05), ale relativně slabá oproti korelaci uváděné pro běžnou populaci.
Podobné výsledky ukazuje i studie autorů Eriks-Hoogland, et al. (2011), kde bylo
měření prováděno na 23 mužích s výškou léze mezi Th2 a L1. Korelace BMI s metodou
BIA (bioelektrická impedanční analýza) u těchto autorů byla 0,51. Další studie hovořící
v náš prospěch (Jones et al., 2003) se zabývala podhodnocováním BMI

u mužů

po poškození míchy. Výsledky prokázaly velmi špatnou korelaci BMI s metodou BIA.
Proto autoři nedoporučují používat BMI k odhadování obezity u lidí po poškození

míchy a neužívat ho ani jako výsledek k určování obezity v klinické praxi a výzkumu.
Z dosažených výsledků lze odvodit, že obezita u osob po poškození míchy by neměla
být vyhodnocována normami pro běžnou populaci. Ve většině případů totiž neodpovídá
skutečnosti. Laughton et al. (2009) navrhují snížení referenčních hodnot BMI s ohledem
na procento tělesného tuku a také podle hodnot C-reaktivního proteinu (CRP) jako
specifického zánětlivého biomarkeru, který může také upozorňovat na vysoké riziko
kardiovaskulárních

a

metabolických

onemocnění.

Ve

studii

těchto

autorů

až 74 % jedinců s míšní lézí nebylo vyhodnoceno jako obézní (vzhledem k běžné
hranici obezity při BMI 30), přestože obézní ve skutečnosti byli. Jako kandidáty na
intervenci, která bude redukovat riziko onemocnění souvisejících s obezitou (nebo
alespoň pro sledování vybraných parametrů), navrhují jedince již s BMI vyšším než
22,1 kg/m2. Další možností je dle Eriks-Hoogland et al. (2011) použít pro odhad obezity
obvod pasu, případně antropometrický index (anthropometric index – AI), který je
založen na hustotě těla s využitím obvodu hrudníku, subskapulární kožní řasy a obvodu
pasu a lýtka.
Jsme si vědomi limitů, které tato práce má, a které mohly ovlivnit naše výsledky. Ty mohly

být ovlivněny časem měření tělesného složení, kdy určitá část ambulantních pacientů
byla měřena v odpoledních hodinách oproti většině, která byla měřena ráno.
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Další

možné

chyby,

které

mohly

nastat

v měření

pomocí

bioelektrické

impedance, uvádí Lohman (1992):

-

stav hydratace organismu (± 2 – 4 %),

-

svod mezi měřeným subjektem a zemí (± 1 – 2 %),

-

měřící frekvence (± 1 – 2 %),

-

chyba vlastního měřícího zařízení (± 1,5 %),

-

přechodový odpor mezi kůží a elektrodou (je možné zanedbat, ± 0,5 %),

-

strana těla (rozdíly mezi pravou a levou stranou těla ± 1 - 2%, z důvodů
standardizace se BIA měří vždy na pravé straně).

Dalším limitem může být nepoměr mužů a žen (141 mužů, 59 žen). Nicméně tento
„nepoměr“ odráží reálnou situaci v problematice klientů s míšní lézí. Podle statistik
z roku 2013 se muži zraní 3 krát častěji než ženy (SPINALCORD, 2013). Nepoměr byl
také v počtu tetraplegiků (paretiků) 113 a paraplegiků (paretiků) 87. Zjištěné výsledky
také mohly být ovlivněny rozdílnou dobou od zranění, odlišným stylem života, motivací
ke sportu, stravovacími návyky a v neposlední řade i psychickým vyrovnáním se
zraněním.
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7 ZÁVĚR
Bakalářská práce zaměřená na problematiku obezity a nadváhy u osob po poškození
míchy se zabývala vyhodnocením stupně obezity pomocí různých metod (dle procenta
tuku v těle, podle hodnot BMI pro běžnou populaci a upravených hodnot BMI pro tuto
skupinu). Jejím hlavním cílem bylo zjistit, zda BMI s upravenými hodnotami bude lépe
vypovídat o skutečném počtu osob trpících obezitou a nadváhou a je tedy vhodné pro
vyhodnocování v praxi. Vedlejším cílem práce pak bylo poukázat na alarmující počet
osob po poškození míchy trpící obezitou. Upozornit na tento vážný a rozsáhlý problém,
který sebou přináší spoustu rizik a do budoucna mu věnovat větší pozornost, než tomu
bylo doposud.
Na základě provedeného šetření lze říci, že upravené hraniční hodnoty BMI mnohem
lépe odpovídají skutečnému stavu obezity těchto osob. To je důležité i proto, že počet
obézních jedinců po poškození míchy je opravdu alarmující, jak bylo potvrzeno i v této
práci. Dalším zjištěním bylo, že vyšší BMI i procento tělesného tuku měli jedinci s
paraplegií (parézou) oproti tetraplegikům (paretikům).
Upravené hranice BMI, stejně jako další navrhované metody je však třeba ověřit v praxi
na velkých souborech. Také by mělo dojít k proškolení lékařů, kteří se zabývají
obezitou u osob po poškození míchy a kteří potřebují znát jejich specifické problémy.
Právě to by mohlo mít pozitivní efekt na snížení obezity u těchto jedinců.
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