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BARIATRICKÝCH PACIENTŮ 



- podrobné sledování 12 měsíců

odběry krve,

měření složení těla,

magnetická rezonance,

dotazníkové šetření (kvalita života, strava)

nošení Fitbit náramku.

CO VÁS VE STRUČNOSTI ČEKÁ?
 

Klinické vyšetření

Zařazení do projektu

Podstoupení bariatrického výkonu

Pravidelné kontroly

1.

2.

3.

4.

Hlavním cílem projektu je sledování změn
antropometrických, klinických a biochemických dat
pacientů po bariatricko-metabolickém výkonu se
zaměřením na svalovou tkáň a sarkopenickou obezitu.
Přidanou hodnotou projektu bude využití pokročilých metod

magnetické rezonance zaměřené na kosterní svalovinu a

korelace těchto hodnot s vyšetřením na kostním

denzitometru. Budou sledovány změny tělesného složení,

změny biomechaniky chůze, pohybových abnormalit a

vnitřních struktur kolenní chrupavky.

 



Náš výzkumný tým
Odborný personál Nemocnice AGEL - lékaři

Odborný personál Katedry studií lidského pohybu – vedoucí

Odborný personál Katedry studií lidského pohybu –
studenti doktorského studia

Doc. MUDr. Pavol Holéczy, CSc. MUDr. Matej Pekař, Ph.D., MBA

Doc. Mgr. Marek Bužga, PhD. Mgr. Jaroslav Uchytil, PhD.

Mgr. Markéta Rygelová Mgr. Veronika Horká, DiS.



Bude probíhat v obezitologicko-chirurgické ambulanci Nemocnice

AGEL Ostrava-Vítkovice.

Vyšetření k rozhodnutí o operaci pod vedením obezitologa.

V rámci vstupního měření a všech dalších kontrolních měření bude

prováděna biochemická analýza v odběrovém místě nemocnice.

Hospitalizace v Nemocnici AGEL Ostrava-Vítkovice.

Nutriční poradenství bude probíhat standardně v nemocnici

(hrazené zdravotní pojišťovnou) před a po bariatrické operaci. V

rámci studie budete požádáni o zápis pár dnů vašeho stravování a

také vyplněním dotazníků.

1. Klinické vyšetření, hodnocení způsobilosti pro zařazení do studie

2. Krevní odběry

3. Bariatrický výkon

4. Nutriční poradenství

JAK BUDE VŠE PROBÍHAT

Co Vás čeká v Nemocnici AGEL Ostrava-Vítkovice?



JAK BUDE VŠE PROBÍHAT

Co Vás čeká na Katedře studií lidského pohybu při každé kontrole?
 

Pomocí denzitometrie (Dual Energy X-Ray Absorpcinometry - DEXA), proběhne

20 minutové měření složení těla. Jedná se o metodu, při které lidským tělem

prochází proud nízké intenzity, který nemá ŽÁDNÉ negativní účinky na lidský

organismus. Měření bude probíhat ve spodním prádle a bez jakýchkoli kovů. Dále

proběhne měření tlaku, tělesných obvodů, hmotnosti, výšky či síly stisku ruky. 

Na magnetické rezonanci bude provedeno měření chrupavky kolenního kloubu a

svalové hustoty stehenního svalu po dobu 60 minut.

Magnetická rezonance je zobrazovací vyšetřovací metoda, u které nebyly

doposud prokázány žádné biologické negativní účinky, je tedy bezpečná a

neinvazivní. Při vyšetřování je využito silné magnetické pole, a tudíž na Vás

nebude působit žádné rentgenové nebo jiné záření. 

Jedná se o kompletně neinvazivní metodu, při které se bude zaznamenávat

pouze chůze. Měření bude probíhat bez obuvi. Na lidské tělo budou umístěny

reflexní markery, které odráží infračervené záření do kamer. Nebude

zaznamenávám obrazový záznam, ale pouze odraz pohybu jednotlivých markerů.

Účastníci provedou 6-12 přechodů po laboratoři.

V rámci každé kontroly budete požádáni vyplnit 4 dotazníky. Pomocí dotazníků
bude sledována kvalita života a fyzická aktivita probanda. Dále dotazníky

spojené se stravovacími zvyklostmi a 3-denní záznam stravování. Dotazníky bude

možno vyplit doma a přinést je na další plánavanou kontrou v Centru diagnostiky

lidského pohybu PdF. Vyplnění všech dotazníků bude trvat do 30 minut a může

být provedeno kdykoli během dne dle Vaší preference.

5. Antropometrické měření 

6. MRI

6. Biomechanická analýza. 

8. Dotazníkové šetření



S sebou v den ko
ntroly: 

Krátké kraťasy (nejlépe přiléhavé

bez zipů a reflexních prvků-není

podmínkou).

Ženy sportovní podprsenku.



Denzitometrie – DEXA)

den před vyšetřením by měl být bez intenzivní fyzické aktivity spojené s velkým pocením, 

pro správnost měření je nutný oděv bez kovových součástí (knoflíky, patentky, zipsy,

hodinky, kovové šperky) => ženám proto doporučujeme přinést sportovní podprsenku,

při vyšetření mohou působit rušivě vodiče kardiostimulátoru, kovové implantáty,

chirurgické svorky, cizí tělesa (střepiny), katetry a trubičky pohlcující rentgenové paprsky,

umělé kloubní náhrady – informujte pracovníka centra,

poloha na vyšetřovacím stole je vleže na zádech, 

během vyšetření je nutné se nehýbat,

délka vyšetření je cca 20 minut,

vyšetřované oblasti těla jsou v rámci projektu: bederní páteř, krčky, celotělový snímek.

těhotenství,

léčba s využitím jódu, baria, radioizotopů v uplynulých 7

při vyšetřování bederní páteře nesmí být v této oblasti

neschopnost vyšetřované/ho/ vydržet v klidu vleže na 

hmotnost > 200kg.

Denzitometrický přístroj je určen primárně ke zjištění hustoty (denzity) kostí. Používá velmi

malého množství rentgenového záření o dvou energiích. Každá energie záření je jinak

absorbována kostí a jinak tukem a svalovinou. Tento princip zajišťuje přesné odlišení kosti

od okolní měkké tkáně a umožňuje měřit prakticky jakoukoli část skeletu, zpravidla to bývá

bederní páteř a horní část stehenní kosti vč. krčku. Tímto je zásadní vyšetřovací metodou při
diagnostice a léčbě osteoporózy. Dále je možno stanovit podíl tělesných tkání – zejména

tkáně tukové.

Příprava k vyšetření: 

Kontraindikace vyšetření: 

      dnech,

       přítomna kontrastní látka (například v důsledku 

       vyšetření trávicího traktu),

      zádech nejméně 5 minut, 

Dávky rentgenového záření jsou mnohem nižší než při klasickém rentgenovém vyšetření. Pro
srovnání, efektivní dávka pro snímek hrudníku je cca 0,1 mSv. Dávka při DEXA je velice nízká –

0,001 – 0,0015 mSV a odpovídá méně než dvoudennímu přírodnímu ozáření v ČR.



Pro měření metodou Magnetické rezonance platí vyřazovací kritéria. Pokud nesplňujete některé z

vyřazovacích kritérií, nemůžete být do projektu zapojeni. Položky uvedené v tabulce mohou být

interferující s magnetickou rezonancí, v takovém případě by pro Vás mohlo být vyšetření nebezpečné. 

Magnetická rezonance je zobrazovací vyšetřovací metoda, která využívá magnetického pole,

nebudete tedy vystaveni rentgenovému ani jinému záření. Při vlastním vyšetření budete ležet na

vyšetřovacím stole v silném magnetickém poli. Okolo vyšetřované části těla Vám bude umístěna

cívka, která přijímá odezvu z vyšetřované tkáně (pravá dolní končetina). Během vyšetření

budete požádáni se nehýbat a uslyšíte hluk, který MR přístroj vydává, a také můžete mít pocit

mírného tepla ve vyšetřované oblasti Vašeho těla. Před vstupem do vyšetřovací kabiny MR

musíte odstranit všechny kovové a elektronické předměty (naslouchadla, klíče, mince, mobil,

sponky do vlasů, brýle, zubní náhrady, šperky, hodinky, platební karty, datové nosiče, opasek,

pero, obuv, oblečení s kovovými částmi, podprsenku, magnety).

Magnetická rezonance – MRI



V biomechanické laboratoři bude probíhat analýza chůze pomocí

optoelektronické stereofotogrametrie, neboli pomocí infračervených kamer a

reflexních bodů „markerů“. Na lidské tělo, na přesná anatomická místa na

chodidle, bérci, stehnu a pánvi budou umístěny reflexní markery, které musí

být po celou dobu měření viditelné. Infračervené kamery vysílají záření, které

odrážejí reflexní markery a tudíž snímají pouze pohyb markerů. V laboratoři
Vás čeká 6-12 přechodů o délce přibližně 10 metrů.
 

Biomechanika chůze

!!!Kvůli tomuto měření budete požádáni, abyste si
vždy přinesli krátké sportovní kraťasy a kotníkové

ponožky!!!



Pacienti jsou rozděleni do dvou skupin - s pohybovou intervencí a

bez pohybové intervence. Je na Vás, do jaké skupiny byste chtěl/a

být zařazena. Všechna měření jsou u obou skupin totožná. Jen jedna

obsahuje probandy, kteří aktuálně docházejí každý čtvrtek cca od

17:45 do 19:30 do City Campusu, kde probíhá řízená pohybová aktivita

pod dohledem odborníka. Intenzita a charakter cvičení je zajištěno

standardizovaným protokolem, ale intenzita je individuální, jednotlivé

cviky se vždy odvíjí od možností pacienta a uplynulé doby od

provedeného bariatrického výkonu. 

Každý čtvrtek probíhá řízená pohybová aktivita
pod dohledem odborníka. Cvičení je 1x týdně

po dobu jednoho roku. 
 

 Pravidelná
fyzická aktivita



Před první návštěvou naší katedry budete
požádáni stáhnout si do svého mobilního
telefonu aplikaci Fitbit pro propojení s

náramkem. 

Náramek Fitbit 

Na dobu studie Vám zapůjčíme chytrý

náramek Fitbit Charge 4. V rámci studie

budete požádáni jej nosit v období

plánovaných kontrol a kontrolovat

synchronizaci s mobilní aplikací, která

nám bude zasílat Vaše data (kroky, tep,

aktivita, spánek) k analýze. Pokud budete

chtít, můžete tento náramek sloužící jako

chytré hodinky využívat nonstop.
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Projekt SarxOB

Tel: 732 698 478

Email: sarx@osu.cz

          Veronika.Horka@osu.cz

Jak se v nám dostat?

Linka  1, 2, 8 –  Elektra
Linka 4, 10, 12 – Výstaviště
Linka  1, 2, 4, 8, 10, 12 – Karolina

Černá louka
3397 

Ostrava


