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Nezbytnost analýzy složení těla

2

Lidské tělo se skládá z vody, proteinů, tuku, minerálů a dalších důležitých látek. Tyto složky jsou zastoupeny v
určitém poměru. Zdraví lidé mají tento poměr vyvážený. Jestliže provedeme analýzu složení těla, můžeme
zjistit, zdali je složení těla vyvážené či nikoliv. Bioimpedanční analýza může sloužit i k určení stavu obezity,
otoků, nedostatku proteinů (nedostatek proteinů ve stravě; malnutrice), odhadnout a zhodnotit stav
metabolismu apod. Díky výsledkům, získaných měřením tělesného složení, můžeme nalézt cestu, jak uvést
tělo zpět do rovnováhy. Analyzátor složení těla tak slouží jako základní nástroj pro testování zdraví
organismu, k prevenci a sledování průběhu nemocí.

Poznámka: Tento dokument slouží jako pomůcka výhradně pro uživatele přístrojů firmy Jawon Medical Co.,
LTD. Část použitých obrázků a textu vznikla autorovou úpravou a jazykovou lokalizací originálů uveřejněných
na internetových stránkách firmy Jawon Medical Co., LTD.. Zbývající část obrázků a odborného textu byla
vytvořena autorem tohoto dokumentu.

Je zakázáno tento manuál šířit a rozmnožovat jakoukoliv cestou. Kopírování jeho částí je povoleno pouze
majitelům přístrojů Jawon Medical Co., LTD pro účely práce s klientem či marketingu.
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A

4

Osobní informace

Jméno a Identifikační číslo ID slouží k identifikaci klienta. Při měření s připojeným počítačem jsou pod tímto
Jménem a Identifikačním číslem ID uloženy veškeré aktuální i dříve provedené výsledky. Software umožňuje
znázornit vývoj hmotnosti a dalších parametrů v průběhu času.
„Pohlaví a věk nejsou jen měřítkem zkušeností, ale jsou to faktory, které zpřesňují měření.“
Údaje Výška, Hmotnost, Věk a Pohlaví jsou potřebné pro zvýšení přesnosti měření.

Měření složení lidského těla pomocí bioimpedance
Lidské tělo může v závislosti na pohlaví, věku, fyzické aktivitě či vnějším prostředí nabývat různých tvarů,
různého složení a například i hustoty. Při měření složení těla metodou bioimpedanční analýzy (BIA) mohou
tyto faktory ovlivňovat výsledky měření a vést tak k mylným interpretacím získaných výsledků. Pro vyloučení
tohoto rizika byly vyvinuty a firmou Jawon Medical Co., LTD. jsou používány ty faktory, které nepracují pouze
s impedancí a výškou člověka, ale pro zpřesnění výsledků využívají i další faktory, jako jsou hmotnost,
pohlaví a věk jedince. Díky těmto pěti faktorům je dosaženo maximální přesnosti měření. Analyzátory
složení lidského těla společnosti Jawon Medical Co., LTD jsou vyvinuty tak, aby jejich výsledky byly v souladu
s výsledky získanými vyšetřením lékařskou metodou izotopického zředění. Tato metoda je v současnosti
© vlastimil dohnal, 2014 | www.e-bonanza.cz
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považována za „zlatý standard“. Na štítku svého přístroje proto najdete označení „Gold Standard“, který
garantuje přesnost Vašeho měření.

B

5

Složení těla

Udává výsledky měření složení těla klienta a porovnává je s rozsahem optimálních hodnot, které jsou
definovány pro osobu se standardní hodnotou body mass indexu (BMI = 22).

Z čeho se tělo skládá?
Z pohledu BIA se tělo skládá z jednotlivých složek, které mají různou vodivost, respektive kladou různý odpor
procházejícímu střídavému proudu. Tyto složky lze rozdělit do dvou skupin: tělesný tuk a tukuprosté tkáně.
Tukuprostou tkáň lze rozdělit na svalovinu a minerální látky. Hodnota udávaná přístroji Jawon pro hmotnost
svaloviny v sobě zahrnuje hmotnost bílkovin (proteinů) a celkové tělesné vody. Některé přístroje
společnosti Jawon Medical umožňují rozlišit celkovou tělesnou vodu na vnitrobuněčnou vodu, která je
přítomna v buňkách, a extracelulární vodu (mimobuněčnou vodu). Vnitrobuněčná voda dává buňkám
objem, extra-celulární voda tvoří krev, lymfu apod.
Na níže uvedeném obrázku jsou k dispozici informace, které jsou poskytovány přístroji pro analýzu
složení těla na principu BIA včetně optimálních hodnot pro muže a ženy (hodnota za lomítkem). Obsah
vnitrobuněčné vody a extracelulární tekutiny je možný pouze při použití měření při více frekvencích
(multifrequence bioimpedance analysis, MF-BIA).

Celková hmotnost člověka
(optimálně muž/žena, BMI = 22)
WEIGHT
hmotnost tukuprosté tkáně

hmotnost tuku
(15-20/20-30 %)

L.B.M.

M.B.F.

hmotnost svaloviny

minerály
(5,8-6,0/5,5-6,0 %)

S.L.M.

MINERAL

celková tělesná voda

bílkoviny

(55-65 %)

(16-18 /14-16 %)

T.B.W.

PROTEIN

vnitrobuněčná

extracelulární

voda

voda

I.C.W.

E.C.W.
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Obrázek: Vzájemné vztahy mezi jednotlivými měřenými údaji.
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Obrázek: Složení těla v závislosti na pohlaví.

V tabulce je uvedeno vysvětlení jednotlivých pojmů.

Složení těla
Vnitrobuněčná voda
(intracellular water, I.C.W.)
Mimobuněčná voda
(extracellular water, E.C.W.)
Tělesná voda
(total body water, T.B.W.)
Proteiny (bílkoviny)
Hmotnost svaloviny
(soft lean mass, S.L.M.)

Minerály (minerals)
Hmotnost těla neobsahující tuk
(lean body mass, L.B.M.)
Tělesný tuk
(mass of body fat, M.B.F.)
Procento tělesného tuku
(percentage of body fat, P.B.F.)
Celková hmotnost člověka
(weight)
Standardní hmotnost
(standard weight)

Složky a funkce
Tělesná voda přítomná uvnitř buněk
Tělesná voda mimo buňky (například krev, lymfa apod.)
Součet vnitro a mimobuněčné vody
Společně s vodou jsou hlavní složkou svalové tkáně
Skládá se z celkového množství vody a proteinů a některých
vnitřních orgánů, např. srdce, žaludku, střev apod. (obojí pak
značeno jako „soft lean mass“ - S.L.M.)
S.L.M. obsahuje přibližně 72-73 % vody
Zahrnuje kosti a elektrolyty
Tělesná hmotnost mínus tuk. Obsahuje S.L.M. a minerály.
Hmotnost tělesného tuku
Procentuální obsah tělesného tuku)
Tělesná hmotnost (součet hmotnosti těla neobsahující tuk a
hmotnosti tukové tkáně
Hmotnost vypočtená pro BMI = 22
St. hmotnost = výška (m) x výška (m) x 22

Tabulka: Význam jednotlivých pojmů a zkratek používaných přístroji Jawon Medical.
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C

Hodnocení složení těla

Je velmi důležité rozpoznat, jakým směrem se má ubírat práce s klientem – zda zvýšit hmotnost svalové
hmoty, snížit hmotnost tělesného tuku, udržet si stávající kompozici těla apod. Pro větší názornost jsou
všechny tyto údaje vyjádřeny formou čárových grafů, hodnot jednotlivých parametrů včetně uvedení
jednotlivých hranic (Pod, Optimální, Nad).
Přesnost stanovení hmotnosti tukové tkáně přístroji Jawon Medical je ověřena pomocí lékařské metody
využívající dvojitě značenou vodu, tzv. „Gold standard“ („zlatý standard).

Procento tělesného tuku (P.B.F.) je vyjádřením hmotnosti tukové tkáně (M.B.F.) v procentech vzhledem
k celkové tělesné hmotnosti (WEIGHT).

Podle procentuálního obsahu tělesného tuku rozlišujeme 5 kategorií. Kritéria jsou zvlášť pro muže a pro
ženy.
Procento tělesného tuku (P.B.F.)
Klasifikace
nízký tuk

PBF
[%]

normál

vyšší tuk

obezita

obezita II

muž

< 15,0

15 – 19,9

20,0 – 24,9

25 – 29,9

> 30

žena

< 20,0

20 – 29,9

30,0 – 34,9

35 – 39,9

> 40

Index tělesné hmotnosti (body mass index, B.M.I.) charakterizuje přiměřenost hmotnosti klienta k jeho
tělesné výšce.

Na základě hodnoty B.M.I. rozlišuje Světová zdravotnická organizace (WHO) různé kategorie jedinců. Díky
odlišné stavbě těla se kritéria liší i mezi rasami. Pro asiaty platí tvrdší kritéria v oblasti hodnocení nadváhy a
obezity.
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Body mass index (B.M.I.) [kg/m2]
vyhladovění
podváha
EU, USA

<15,0

Asiaté

15,0 – 18,5

normál

nadváha

obezita
I. stupně

obezita
II. stupně

obezita
III. stupně

18,5 – 24,9

25,0 – 29,9

30,0 – 34,9

35 – 39,9

>40

18,5 – 22,9

23,0 – 24,9

25 – 29,9

>30

8

Zákonitosti ve složení těla
Hmotnost těla neobsahující tuk (L.B.M.) spolu v součtu s hmotností tukové tkáně (M.B.F.) tvoří celkovou
hmotnost těla (WEIGHT). Čím vyšší je hmotnost těla neobsahující tuk (L.B.M.), tím vyšší je hmotnost
svaloviny (S.L.M.) a celkové tělesné vody (T.B.W.); naopak hmotnost tělesného tuku (M.B.F.) klesá.
Jestliže klesá obsah tělesného tuku (M.B.F.), vzrůstá poměrné zastoupení tělesné vody (T.B.W.), hmotnosti
svaloviny (S.L.M.) a hmotnosti těla neobsahující tuk (L.B.M.)

D

Břišní analýza

Model ioi 353 a vyšší řady přístrojů firmy Jawon Medical přehledně znázorňují úroveň vnitrobřišního
(viscerálního) tuku v souvislosti s celkovým tukem uloženým v oblasti trupu. Hladina viscerálního tuku je
hodnocena pomocí V.S.R., poměrem mezi hmotností viscerálního tuku a součtem hmotností podkožního a
viscerálního tuku. Výsledná hodnota je porovnána s hodnotami klinických studií. Díky tomu přístroje
poskytují mnoho informací o abdominálním tuku.
Nejvíce používaným kritériem pro hodnocení množství vnitrobřišní tukové tkáně je plocha
vnitrobřišního tuku (visceral fat area, V.F.A.). V klinické lékařské praxi jsou tyto údaje získávány na
specializovaných pracovištích například pomocí počítačové tomografie (computer tomography, CT). Přístroje
Jawon Medical jsou schopny změřit tento údaj s velkou přesností a jejich výsledky jsou v dobré shodě s tímto
sofistikovaným lékařským vyšetřením.
Plochu viscerálního tuku si lze představit jako řez břišní krajinou v oblasti mezi 3. a 5. bederním obratlem. Jak
výsledek takového vyšetření na CT vypadá, je znázorněno níže.

8

Obrázek: Poloha řezů mezi L3 a L5 bederním obratlem (vlevo) a ukázkový řez (vpravo).
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Na dalším obrázku je zde uvedeno srovnání CT vyšetření s výsledky přístrojů Jawon Medical. Tuk je
znázorněn černou barvou. Světle šedou barvou je označena svalová tkáň, bílou barvou kostní tkáň. Na horní
části obrázku je výsledek měření ženy s depozicí velkého množství tuku právě v břišní oblasti a to zejména
vnitrobřišní.

9

Vnitrobřišní tuk utlačuje orgány, snižuje jejich prokrvení, prorůstá do nich a tím zhoršuje jejich
funkci. Vyšší obsah vnitrobřišního tuku vede ke zvýšené hladině lipidů (tuků) a volných mastných kyselin
v krvi a jejich následné ukládání v cévách a orgánech, jako jsou játra či srdce. Postupem času dochází vlivem
nedostatečné funkce těchto orgánů ke zdravotním komplikacím. Lidé s vyšším množstvím viscerálního tuku
mají vyšší pravděpodobnost vzniku diabetu II. typu oproti jedincům s nižší plochou viscerálního tuku.
Vyšší obsah vnitrobřišního (viscerálního) tuku představuje mnohem větší zdravotní riziko než podkožní tuk.
Obrázek vpravo ukazuje výstup z měření osoby s nízkým podílem viscerálního tuku. Orgány jsou
zřetelné a mají dostatek prostoru v břišní dutině. Na obou obrázcích je evidentní uložení podkožního tuku
v oblasti ledvin a břicha. Podkožní tuk není však takovou hrozbou pro zdraví člověka jako tuk viscerální.

Obrázek: Porovnání výsledků přístrojů Jawon (vlevo) a počítačové tomografie (vpravo)

9
Hodnota plocha viscerálního tuku získaná měřením přístroji Jawon je ve vysoké shodě se zavedenou
lékařskou metodou počítačovou tomografií (CT).
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Zhodnocení rozložení tělesného tuku z pohledu poměru pas/boky.
Na základě poměru pas/boky rozlišujeme tři typy rozložení tuku.

10

(A) Horní polovina těla s nízkým množstvím tuku a dolní polovina těla s vysokým obsahem tuku. Toto
rozložení tuku se nazývá obezita gluteální/gynoidní/typu hruška. Tuk je uložen zejména v oblasti hýždí a
stehen. Velmi často se vyskytuje u žen.
(B) Horní polovina těla s vyšším obsahem tuku a dolní polovina těla s nízkým obsahem tuku. Toto rozložení
tuku se nazývá obezita abdominální/androidní/typu jablko. Tuk je uložen v oblasti pasu či břicha. Tento
typ obezity je mnohem rizikovější než typ hruška.
(C) Tuk je rovnoměrně distribuován v horní i dolní polovině těla.

Břišní (abdominální) tuk
Pro prevenci nemocí spojených se životním stylem je třeba detailní a přesná analýza břišního tuku.
Analyzátory složení těla firmy Jawon Medical Co., LTD rozlišují hmotnost viscerálního a podkožního tuku.
Abdominální tuk je vyhodnocen údajem zobrazeným jako hladina viscerálního tuku a každý tak může snadno
porozumět výsledkům. Detailní analýza abdominálního tuku obsahuje informace o současné ploše
vnitrobřišního tuku a u vybraných přístrojů také graf, který ukazuje pravděpodobný vývoj změny jeho
množství v budoucnosti. Je to tedy velmi užitečná pomůcka při práci s klientem a prevenci vzniku
onemocnění spojených s nevhodným životním stylem.
Břišní tuk je často důsledkem nesprávných životních návyků, nadměrného pití nápojů s vysokým
energetickým obsahem, západními stravovacími návyky, přejídáním, nevyváženou stravou atd. Důvodem,
proč se břišní tuk stává zvláštním zdravotním problémem pro civilizaci je, že většina zaměstnanců přijímá
velké množství kalorií v odpoledním a večerním čase na různých pracovních večeřích a party, zatímco jejich
energetický výdej nestačí na spálení nadbytečných kalorií. Tyto nadbytečné kalorie jsou pak uloženy mimo
jiné i v oblasti břicha. Abdominální tuk snižuje i prokrvení orgánů a tím narušuje jejich funkci. Sekrece
některých enzymů a hormonů klesá v průběhu noci a proto je nadbytečná energie ukládána ve formě tuku.
Snížení hladiny těchto hormonů, společně se stárnutím, vede k postupnému dlouhodobému ukládání tuku.
Například hladina růstového hormonu se snižuje v průběhu stárnutí na 30-50 % hodnoty naměřené
v průběhu dospívání. Snížení hladiny růstového hormonu vede ke zvýšení hmotnosti tělesného tuku a
zvětšení břicha. Proto není vhodné jíst ve večerních hodinách vysoce energetické potraviny a přijímat tak
nadměrné množství energie.
V kombinaci se snížením hmotnosti svalové hmoty na rukou a nohou se snižuje i tělesná síla.
Postupně se tento kruh (více vnitrobřišního tuku – nižší sekrece hormonů – nižší svalová síla – nižší
energetický výdej) uzavírá.
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Diagnostika břišního tuku
Poměr obvodu pasu a boků (Waist to Hip Ratio, W.H.R.) je obecně používaným kriteriem k hodnocení
množství tuku v oblasti břicha. Počítá se jako poměr mezi těmito dvěma obvody. WHR však neumí odlišit
podkožní tuk od viscerálního.
Viscerální typ je také nazýván břišní tučností. To je patrné z počítačové tomografie (CT). Na obrázku
tvoří podkožní typ silnou vrstvu tuku pod kůží a viscerální typ je shromážděn uvnitř břišní dutiny.

11

Obrázek: Poloha řezů mezi L3 a L5 bederním obratlem (vlevo) a ukázkový řez (vpravo).

Viscerální typ zvyšuje riziko hypertenze a srdeční choroby, díky vysokým koncentracím krevní
glukózy, sérového cholesterolu a triglyceridů. Proto je třeba tomuto údaji věnovat velkou pozornost.
Břišní tloušťka je vážnější se stárnutím a častější u mužů než u žen stejné věkové skupiny. Ženy mají tendenci
přibírat na hmotnosti nejprve na kyčlích a stehnech, nakonec i na břiše v důsledku neustálého zvyšování
hmotnosti. Zvlášť, když se dostanou do období menopauzy a sekrece ženských pohlavních hormonů se
zastaví, tělesná konstituce se mění a začíná se hromadit viscerální tuk.
Nebezpečí viscerálního typu břišního tuku
Viscerální typ tloušťky břicha je hlavní příčinou různých kardiovaskulárních onemocnění, která jsou
nejčastější příčinou úmrtí lidí ve středním věku. Výskyt onemocnění dospělých, jako hypertenze, diabetes,
hyperlipidémie, srdeční choroby a cévní mozkové příhody atd. je mnohem vyšší u lidí, kteří mají viscerální typ
tučnosti břicha, i když mají stejný Body Mass Index (BMI) jako ostatní. Podkožní typ zahrnuje nahromaděný
tuk pod kůži a viscerální typ ve vnitřních orgánech. Viscerální typ má vyšší riziko civilizačních onemocnění,
než typ podkožní. Důvodem, proč viscerální typ je nebezpečný je v tom, že lipoproteinové lipázy (LPL) jsou
velmi aktivní ve viscerálním tuku. LPL jsou enzymy, které hydrolyzují triglyceridy z lipoproteinů. Vzhledem k
vysoké aktivitě LPL v oblasti viscerální tuku, triglyceridy z lipoproteinů jsou snadno metabolizovány na
glycerol a volné mastné kyseliny. Následně jsou volné mastné kyseliny transportovány prostřednictvím
krevních cév břicha a do jater. Zvýšená hladina viscerálního tuku zvyšuje příliv volných mastných kyselin do
jater. Následkem toho množství lipoproteinů s velmi nízkou hustotou (VLDL) roste. VLDL jsou produkovány v
játrech a jsou konjugovanou formou lipidů a proteinů. Lipid sám o sobě je nerozpustný ve vodě, ale jakmile
je konjugován s proteinem, stává se rozpustným a je možné jej přepravovat krví, jako VLDL. Hladina lipidů v
krvi se zvyšuje s nárůstem VLDL a pravděpodobnost vyvolání hyperlipidemie se stává vysokou. Proto jsou
množství viscerálního tuku a míra ztučnění jater používány jako markery metabolického onemocnění u
mužů.
© vlastimil dohnal, 2014 | www.e-bonanza.cz
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Interpretace výsledků měření přístroji Jawon
Hladina viscerálního tuku (Visceral Fat Level, V.F.L.)
V.F.L: indikuje poměr zastoupení viscerálního a podkožního tuku uloženého v oblasti břicha.

12

a. podkožní typ (úroveň 1-4): má malé množství viscerálního tuku.
b. vyvážený typ (úroveň 5-8): poměr mezi hmotností viscerálního a podkožního tuku je 4:6, což je v pořádku.
c. hraniční typ (úroveň 9-10): poměr mezi hmotností viscerálního a podkožního tuku přesahuje příslušnou
hranici. Viscerální tuk je velmi těžké běžnými metodami detekovat a velmi málo zvyšuje tělesnou hmotnost. I
proto klienti z této skupiny vyžadují důkladnou kontrolu.
d. typ visceral I (úroveň 11-15) a visceral II (úroveň 16-20): poměr hmotnosti viscerálního a podkožního tuku
je nad příslušnou hranicí. Podle úrovně, v jaké tuto hranici překračuje, se dělí na dva typy – visceral I a
visceral II. Je velmi důrazně doporučováno skončit s pitím alkoholu, kouřením, přejídáním a zvýšením tělesné
aktivity.

Plocha viscerálního tuku (Visceral Fat Area, V.F.A.)
Plocha viscerálního tuku se vyjadřuje ve čtverečních centimetrech (cm2). Je zde velmi dobrá shoda
v porovnání s CT (více jak 95%). Optimální hodnota je ukázána společně s hodnotou aktuální plochy
viscerálního tuku. Doporučený poměr mezi viscerálním a podkožním tukem je 4:6. Běžně mají zdraví dospělí
jedinci obsah viscerálního tuku nižší než 10 % celkové hmotnosti tuku a méně než 40 % celkového
abdominálního (břišního) tuku. Jestliže je hodnota plochy viscerálního tuku větší než 100 cm2 pro muže a 80
cm2 pro ženy, je klasifikována jako viscerální obezita.
Tabulka kriterií V.F.A.
Pohlaví
Muž
Žena

Optimum VFA
50~100 cm2
40~80 cm2

Viscerální obezita
> 100 cm2
> 80 cm2

A.C.
Obvod pasu (malé riziko: muži < 102 cm; ženy < 88 cm)
W.H.R. Poměr pas/boky (malé riziko viscerální obezity: muži < 0,90; ženy < 0,85)

Hodnota plocha viscerálního tuku získaná měřením přístroji Jawon je ve vysoké shodě se zavedenou
lékařskou metodou počítačovou tomografií (CT).

12
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13
Kontrolní průvodce

Na základě analýzy kompozice těla znázorňuje kontrolní průvodce cílové hodnoty hmotnosti, hmotnosti
tělesného tuku a svalové hmoty. Uvádí doporučený příjem energie (v kcal) a energetický výdej pohybovou
aktivitou v souladu s cílovými hodnotami redukce hmotnosti tukové tkáně či zvýšení hmotnosti svalové
hmoty. Doporučený energetický příjem a energetický výdej cvičením je nastaven tak, aby redukce tuku byla
přibližně 0,5 kg za týden. Tato hodnota je optimální. Rychlejší hubnutí zvyšuje riziko vzniku jo-jo efektu a
možnost vzniku zdravotních komplikací.
Hodnoty energií udávané přístroji Jawon jsou v kcal. Pro přepočet na kJ vynásobte tuto hodnotu 4,185.
Poznámka: Údaje v kolonce Control uváděné s kladným znaménkem znamenají vyšší hodnotu tělesné
hmotnosti (Weight), hmotnosti tělesného tuku (Body Fat) a svalové hmoty (S.L.M.). Záporné znaménko u
těchto údajů značí naopak nižší hodnoty v porovnání s jedincem o optimálním BMI = 22.
Target to control: označuje hmotnost tukové tkáně, o kterou se měřená osoba liší od standardní hmotnosti
(BMI 22). Kladné znaménko udává vyšší hmotnost tuku, záporné znaménko nižší obsah tuku.
Control/week: udává optimální rychlost hubnutí tukové tkáně 0,5 kg/týden.
Duration to control: Doba trvání hubnutí k cíli (k množství tukové tkáně osoby s BMI 22).
B.M.R.: Hodnota bazálního metabolismu. Jedná se o výdej energie, kterou tělo spotřebuje každý den
k udržení základních životních funkcí. Příjem energie potravou by neměl dlouhodobě být nižší, než je
hodnota B.M.R..
T.E.E.: Odhad celkového energetického výdeje klienta se středně náročnou pohybovou aktivitou. Jedná se
pouze o orientační údaj. Přesnější hodnotu celkového energetického výdeje doporučujeme vypočítat pomocí
jiných metod, jako jsou zápis a následné zhodnocení pohybové aktivity pomocí vhodného programu,
například FitLinie.
A.M.B. Odhad biologického věku dle stavby těla. Přístroj na základě Vašich zadaných údajů a skutečně
naměřených hodnot impedance vypočítá Váš biologický věk. Sportující lidé mají větší množství svalové
hmoty a méně tukové tkáně než standardní populace, proto je jejich biologický věk nižší než věk kalendářní.
Naopak u populace s nízkou pohybovou aktivitou, tedy i nižší hmotností svalové hmoty a vyšší hmotností
tukové tkáně, je indikován biologický věk vyšší než ten kalendářní. Tento údaj může sloužit k motivaci klienta.
Impedance: Hodnota elektrického odporu při průchodu proudu měřenou osobou. Vyšší hodnota obecně
udává více tukové tkáně. V průběhu hubnutí dochází k úbytku tukové tkáně a tím i ke snížení hodnoty
impedance.

© vlastimil dohnal, 2014 | www.e-bonanza.cz
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Interpretace výsledků měření přístroji Jawon
You need to control … kcal from T.E.E…. : Hodnota změny v energetické bilanci (příjem a výdej). Hodnota
By diet udává doporučený energetický příjem stravou (při hubnutí se energetická hodnota nového jídelníčku
počítá snížením T.E.E. zpravidla o 220 kcal denně) a By Exercise doporučený energetický výdej (při hubnutí se
jedná zpravidla o zvýšení energetického výdeje o 330 kcal denně pohybem).

14

nový celkový energetický výdej (T.E.E.)
By exercise: zvýšení výdeje energie
celkový energetický výdej (T.E.E.)
ENERGIE [kcal] By diet: příjem energie stravou
energetický příjem stravou

bazální metabolismus (B.M.R.)

Obrázek: Grafické vyjádření nastavení nového energetického výdeje a příjmu. Hodnota T.E.E. udávaná
přístrojem je pouze odhadem. Přesnou hodnotu celkového energetického výdeje je nutno zjistit jinou
metodou.

F

Tělesný typ

Podle hmotnosti tukové tkáně a svalové hmoty rozeznáváme 9 různých tělesných typů. Tabulka velmi
názorným způsobem zobrazuje jejich rozdělení. Hodnoty na vodorovné ose jsou odvozeny od velikosti body
mass indexu (BMI). Zleva doprava vzrůstá BMI. Svislá osa je vyjádřením procentuálního obsahu tukové
tkáně (PBF). Čím je obsahu tuku v těle vyšší, tím výše je měřený jedinec promítnut v tomto grafu. Optimální
hodnotou je míněn standard, který odpovídá jedinci o BMI = 22, průměrné hmotnosti svalové hmoty a
tukové tkáně. Lidé, kteří se od standardu odlišují a jsou znázorněni vlevo od něj, mají nižší BMI než standard.
Z hlediska umístění na svislé ose pak rozeznáváme typ s nízkou hmotností a nízkým množstvím tuku, nízkou
hmotností respektive nízkou hmotností a vyšším obsahem tuku (skrytá obezita, nízký podíl svalové hmoty,
často modelky). Lidé, kteří jsou v tabulce napravo od standardu, mají vyšší BMI než je standardní hodnota.
Podle procenta tukové tkáně pak rozlišujeme typ obézní (vyšší BMI, vyšší PBF), svalově nehmotnostní (vyšší
BMI, standardní PBF i hmotnost svalové hmoty) a typ atletický (vyšší BMI, vyšší hmotnost svalové tkáně,
nízké PBF – lidé s nadměrně vyvinutou svalovou tkání, například kulturisté). Lidé s vyšším BMI než je
standard by tedy měli redukovat svoji hmotnost, lidé s nižší hmotností přibrat. Z pohledu PBF je doporučeno
pro jedince s vyšší hodnotou PBF její redukce úpravou stravovacího režimu a pohybové aktivity.

© vlastimil dohnal, 2014 | www.e-bonanza.cz
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Interpretace výsledků měření přístroji Jawon
Obezita a posouzení indexu obezity
Existuje celá řada indexů, které jsou používány k posouzení obezity. Podíváme-li se na obezitu důkladněji,
zjistíme, že není otázkou nadměrné hmotnosti, ale nadměrným obsahem tukové tkáně. Z tohoto důvodu je
potřebné určit složení těla. Analyzátor tělesného složení nám řekne množství tuku, svalové hmoty a vody v
těle. Jestliže používáme tradiční metodu „body mass indexu“ (BMI), kdy se k výpočtu používá pouze výška
člověka a jeho hmotnost, nemáme žádnou informaci o tom, zda-li má náš klient hodně svalů či tukové tkáně.
Také pokud se zaměřujeme na množství tuku, rozlišujeme jedince s nízkým, středním a vysokým obsahem
tuku. Neuvažujeme však fyzickou konstituci jedince. Zejména obezita, kdy jedinec má malé množství svalové
hmoty je velmi těžko identifikovatelná běžnými metodami. Tento typ tzv. skryté obezity je charakterizován
normální hmotností, malou muskulaturou a relativně vysokým obsahem tělesného tuku. Přístroje firmy
Jawon zobrazují a vyhodnocují typ těla graficky s použitím BMI na jedné ose a procentem tělesného tuku na
ose y. Tímto způsobem maximálně popisuje fyzický stav organismu a složení těla. Běžně používané indexy
obezity jsou uvedeny níže:
Obsah tuku: (aktuální hmotnost – standardní hmotnost)/standardní hmotnost x 100
Klasifikace
Silná podváha
Podváha
Normál
Nadváha
pod 20 %
-20 % až -10 %
-10% až +10%
+10 % až +20 %

Body mass index: BMI = hmotnost (kg) / výška (m) x výška (m)
Klasifikace
Podváha
Normál
pod 18,5
18,5-25

Nadváha
25-30

Procento tělesného tuku (PBF): (hmotnost tělesného tuku / aktuální hmotnost) x 100
Klasifikace
Malé množství Normální
Nadváha
Obézní
tuku
Muži
pod 15
15-20
20-25
25-30
Ženy
pod 20
20-30
30-35
35-40

G

15

Obezita
více jak 20 %

Obezita
více jak 30

Velmi obézní
nad 30
nad 45

Segmentové hodnocení

Udává rozložení tukové tkáně a svalové hmoty v 5 částech těla: levá a pravá ruka, trup, levá a pravá noha.
Veškeré výsledky jsou porovnány s optimálními hodnotami (BMI 22). Získané údaje podávají informaci nejen
o rozložení tukové/svalové tkáně, ale i o vyváženosti postavy. Například lidé, kteří více zatěžují pravou ruku,
mají více svalové hmoty právě na této ruce. Obdobně je tomu i u nohou. Velmi dobrou pomůckou je tato
analýza pro dlouhodobá sledování, kde je zjišťováno, ve kterých partiích dochází k redukci tukové tkáně.

© vlastimil dohnal, 2014 | www.e-bonanza.cz
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M.B.F.: Hmotnost tělesného tuku v kg
S.L.M.: Hmotnost svalové tkáně v kg
Lt.Arm: Levá ruka

H

Rt.Arm: Pravá ruka

Trunk: Trup

Lt.Leg: Levá noha

Rt.Leg: Pravá noha

Změny kompozice těla

Zobrazuje změny hmotnosti, tělesného tuku a svalové hmoty aktuálního a předchozího měření.

16
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Interpretace výsledků měření přístroji Jawon
Příloha 1: Význam jednotlivých údajů tištěných termotiskárnou přístroje Jawon
ioi 353 Professional

DATE: Datum

TIME: Čas

GENDER: Pohlaví

Weight: celková hmotnost [kg]
L.B.M.:
M.B.F.: hmotnost tělesného tuku [kg]
S.L.M.:
Mineral: hmotnost minerálů (elektrolyty + kosti) [kg]

AGE: Věk

17

HEIGHT: Výška

hmotnost beztukové tkáně [kg]
hmotnost svalové tkáně [kg]

17
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PROTEIN: Bílkoviny (proteiny) T.B.W.: Celková tělesná voda P.B.F.: Procento tělesného tuku
B.M.I.: Index tělesné hmotnosti
FATNESS: poměr aktuální tělesné hmotnosti ke standardní

Level: Poměr mezi viscerálním a podkožním tukem
V.F.A.: Plocha viscerálního tuku [cm2]
A.C.: Obvod pasu (malé riziko: muži < 102 cm; ženy < 88 cm)
W.H.R.: Poměr pas/boky (malé riziko viscerální obezity: muži
< 0,90; ženy < 0,85)
STD. WT.: Standardní hmotnost (BMI = 22)

Level

Typ tuku

1-4

podkožní tuk

5-8

podkožní a viscerální tuk jsou v rovnováze

9-10

hraniční úroveň

11-15

viscerální tloušťka typu I

16-20

viscerální tloušťka typu II

Pohlaví

Optimum VFA

Viscerální obezita
18

Muž

50-100 cm

Žena

40-80 cm2

2

> 100 cm

2

> 80 cm2
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Lt.Arm: Levá ruka

Rt.Arm: Pravá ruka

Trunk: Trup

Lt.Leg: Levá noha

Rt.Leg: Pravá noha

Target to control: označuje hmotnost tukové tkáně, o kterou se
měřená osoba liší od standardní hmotnosti (BMI 22). Kladné
znaménko udává vyšší hmotnost tuku, záporné znaménko nižší
obsah tuku.
Control/week: udává optimální rychlost hubnutí tukové tkáně
0,5 kg/týden.
Duration to control: Doba trvání hubnutí k cíli (k množství
tukové tkáně osoby s BMI 22).
B.M.R.: Hodnota bazálního metabolismu. Jedná se o výdej
energie, kterou tělo spotřebuje každý den k udržení základních
životních funkcí. Příjem energie potravou by neměl dlouhodobě
být nižší, než je hodnota B.M.R..
T.E.E.: Odhad celkového energetického výdeje klienta se středně náročnou pohybovou aktivitou. Jedná se
pouze o orientační údaj. Přesnější hodnotu celkového energetického výdeje doporučujeme vypočítat pomocí
jiných metod, jako jsou zápis a následné zhodnocení pohybové aktivity pomocí vhodného programu,
například FitLinie.
A.M.B. Odhad biologického věku dle stavby těla. Přístroj na základě Vašich zadaných údajů a skutečně
naměřených hodnot impedance vypočítá Váš biologický věk. Sportující lidé mají větší množství svalové
hmoty a méně tukové tkáně než standardní populace, proto je jejich biologický věk nižší než věk kalendářní.
Naopak u populace s nízkou pohybovou aktivitou, tedy i nižší hmotností svalové hmoty a vyšší hmotností
tukové tkáně, je indikován biologický věk vyšší než ten kalendářní. Tento údaj může sloužit k motivaci klienta.
Impedance: Hodnota elektrického odporu při průchodu proudu měřenou osobou. Vyšší hodnota obecně
udává více tukové tkáně. V průběhu hubnutí dochází k úbytku tukové tkáně a tím i ke snížení hodnoty
impedance.
Poznámka: Údaje v kolonce Control uváděné s kladným znaménkem znamenají vyšší hodnotu tělesné
hmotnosti (Weight), hmotnosti tělesného tuku (Body Fat) a svalové hmoty (S.L.M.). Záporné znaménko u
těchto údajů značí naopak nižší hodnoty v porovnání s jedincem o optimálním BMI = 22.
© vlastimil dohnal, 2014 | www.e-bonanza.cz
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Příloha 2: Jak správně měřit s přístroji Jawon

20
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Interpretace výsledků měření přístroji Jawon
Příloha 3. Srovnání významu jednotlivých údajů měřených přístroji Jawon
Medical a Biospace Inbody
Jawon
WEIGTH
L.B.M.
M.B.F.
S.L.M.

MINERAL
PROTEIN
T.B.W.
P.B.F.
B.M.I.
Level
V.F.A.
A.C. (obvod pasu)
W.H.R.

InBody
WEIGTH, Hmotnost
FFM, Tukuprostá hmota,
čistá hmotnost
BFM, Tuková tkáň
ŠTÍHLÁ TĚLESNÁ HMOTA
KOSTERNÍ SVALSTVO, SMM
(SVALOVÁ TKÁŇ)
Minerály
Proteiny
TBW, celková tělesná voda,
voda v těle
PBF, zastoupení tělesného
tuku, index tělesného tuku
BMI, index tělesné hmotnosti

Visceral
A.C. (obvod paže)
WHR, Poměr objemu boků a
pasu

STD.WT.
Segmental Assessment
B.M.R.
A.M.B.
T.E.E.
Impedance

Segmentová analýza
BMR, minimální kalorická
potřeba

Impedance

21

význam
hmotnost klienta
hmotnost tukuprosté tkáně
hmotnost tukové tkáně
hmotnost svalové tkáně
hmotnost kosterního svalstva
hmotnost minerálů
(kostí a elektrolytů)
hmotnost bílkovin, proteinů
hmotnost celkové tělesné vody
obsah tělesného tuku vyjádřený
v procentech celkové tělesné hmotnosti
index tělesné hmotnosti
hodnocení poměru viscerálního a
podkožního tuku
plocha viscerálního tuku
obvod pasu či paže v cm
poměr obvodu pas/boky
standardní hmotnost
(u přístrojů Jawon je ideální BMI = 22)
Segmentová analýza
hodnota bazálního metabolismu
metabolický věk
odhad celkového energetického výdeje
Impedance

21

© vlastimil dohnal, 2014 | www.e-bonanza.cz

