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Obezita i astma jsou komplexní onemocnění, která 

mají celou řadu společných komorbidit. Obezita je významným 

rizikovým faktorem pro rozvoj astmatu a jeho 

horší kontrolu. Úzkost a deprese zhoršují průběh astmatu, 

prevalence deprese a úzkosti je výrazně vyšší u obézních 

pacientů. Důsledkem kombinace obezity, deprese a astmatu 

je daleko obtížnější dosažení kompenzace astmatu 

u obézních pacientů. Obezita snižuje vnímavost k úlevové 

medikaci a zhoršuje kontrolu astmatu. Deprese je 

velice častou komorbiditou obezity. Vztah mezi vysokým 

BMI a symptomy deprese je více patrný u obézních žen 

s astmatem. Při snížení hmotnosti v důsledku chirurgického 

výkonu bylo potvrzeno výrazné zmírnění symptomů 

úzkosti a deprese u obézních astmatiků. 

Cílem pilotní studie bylo ověřit efekt snížení hmotnosti 

obézních astmatiků na plicní funkce, kvalitu života, 

poruchy nálady a depresi. U 20 obézních astmatiků (BMI 

≥ 30) bylo provedeno funkční vyšetření plic (spirometrie), 

vyplněny dotazníky: TKA, dotazník kvality života 

(AQLQ) hodnotící symptomy, omezení v činnostech, 

emoční funkce a vliv podnětů z okolí. K měření symptomů 

deprese a sebehodnocení byl použit Dotazník nálady 

(RBDI) – finská modifikace zkrácené verze Beckova sebeposuzovacího 

dotazníku deprese. Všichni pacienti byli 

vyšetřeni dietologem, na základě výsledků bioimpedance 

byla doporučena úprava stravy a přiměřena fyzická 

aktivita. Po 2 letech průběžného sledování absolvovali 

závěrečné vyšetření ve stejném rozsahu jako v úvodu. 

Při snížení hmotnosti o ≥ 10 % bylo patrné výrazné 

zlepšení plicních funkcí a dosažené kontroly astmatu, 

zlepšení kvality života, zvýšení sebehodnocení a ústupu 

symptomů deprese. Při snížení hmotnosti o 2–8 % bylo 

zlepšení patrné, ale změny nebyly tak výrazné. 

Pilotní studie poodhalila dosud opomíjené problémy 

našich obézních pacientů: pocity diskriminace, psychosociální 

problémy, nespokojenost s vlastním vzhledem 

a nízké sebehodnocení, potvrdila nutnost znalosti indexu 

BMI, kvality života a aktuálního psychického stavu při 

zahájení léčby obézních astmatiků. 

Astma, zejména pokud je spojené s obezitou, nelze 

léčit jako izolovanou chorobu. Léčba obézních astmatiků 

vyžaduje kvalitní inhalační léčbu, edukační práci 

sester, individuální psychosociální podporu, skupinovou 

dechovou terapii, přiměřenou fyzickou aktivitu a nutriční 



intervenci vedoucí k optimalizaci hmotnosti. 


