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Redukční dieta

Principy redukční diety – mýty a realita
Veronika Marková
Endokrinologický ústav, Praha

Typy módních diet

Atkinsonova dieta (dieta s nízkým 
obsahem sacharidů, dříve také bodová)

Je založena na principu snížení příjmu 
sacharidů (pod 30 % z denního energe-
tického příjmu). Bez omezení je možné 
konzumovat tučné maso, máslo a další 
mléčné výrobky s vysokým obsahem tuků 
a některé druhy zeleniny (listový špenát, 
okurky, brokolice). Zakázány jsou všech-
ny potraviny obsahující sacharidy – slad-
kosti, chléb, těstoviny, rýže, veškeré další 
obiloviny, brambory a ovoce.

Nedostatek sacharidů ve stravě vede 
k vyčerpání glykogenových zásob, organis-
mus se silně odvodňuje a navíc ketogenní 
efekt diety (pokud organismus začne vyu-
žívat jako výhradní zdroj energie tuk, vzni-
kají ketolátky) je spojen s menší chutí k jíd-
lu. K tomu se připojuje sytící efekt bílkovin, 
jejichž příjem je také vyšší a výsledkem je 
menší příjem jídla a redukce hmotnosti. 

Velmi nízký je pak příjem vápníku a vlákni-
ny. Vysoký příjem tuků bývá spojován se 
vznikem některých nádorů (zejména nádo-
ry prsu, vaječníků a tlustého střeva).

Dieta je zcela nevhodná pro dlouhodobý 
redukční režim, pro osoby trpící metabo-
lickými onemocněními.

Dělená strava

Je postavena na teorii, že lidské tělo 
hůře tráví bílkoviny a sacharidy společně, 
což ve svém důsledku vede k nadměrné 
zátěži zažívacího systému, zpomalení lát-
kové výměny a ke vzniku obezity. Z těch-
to důvodů jsou potraviny děleny do tří 
skupin: na potraviny obsahující převahu 
sacharidů, bílkovin a na potraviny neut-
rální, které lze jíst kdykoliv.

V jídelníčku by měl převažovat příjem 
zeleniny a ovoce, přednostně v syrovém 
stavu. Obecně je kladen důraz na kvalitu 
a veškerá tepelná úprava by měla být co 
nejšetrnější. 

V honbě za štíhlou postavou jsou mnozí z nás ochotni obětovat nejen značnou 
finanční částku, ale i svůj zdravý rozum. Vlivem sdělovacích prostředků na nás ze 
všech stran útočí zaručené módní diety, které nám dopomohou ke štíhlé linii, sli-
bují rychlý bezpracný úbytek na váze za poměrně krátkou dobu, aniž bychom se 
museli více hýbat, či se nějak dlouhodoběji omezovat. Je pro nás lákavé podleh-
nout těmto zdánlivě bezpečným doporučením.

Tyto diety jsou však velmi nevhodné, neřeší příčinu obezity (nesprávné stravovací 
návyky a životní styl), ani jiná závažnější onemocnění. Zpravidla bývají jednostran-
né, nevyvážené, chuAově fádní, s nedostatkem či nadbytkem základních živin, čímž 
zvyšují riziko metabolických onemocnění, mezi něž patří např. diabetes mellitus, 
ateroskleróza, dna, osteoporóza, karcinomy, žlučníkové koliky, a jiné. 

Dieta funguje díky tomu, že si všímá-
me skladby svého jídelníčku a také pro-
to, že celkově omezíme zkonzumované 
množství jídla. Z hlediska nerovnoměr-
ného rozložení živin je nevhodná pro dia-
betiky II. typu.

Tukožroutská polévka

Je založena na každodenní konzumaci 
tzv. tukožroutské polévky složené z velké-
ho podílu vody a zeleniny (zelí, kořenová 
zelenina, rajčata, papriky a cibule v libo-
volném poměru), kterou lze ochutit bujo-
nem, solí a vhodným polévkovým koře-
ním. Množství na porci není stanoveno, 
dá se jíst neomezeně.

Tato dieta způsobuje silné odvodně-
ní a značný úbytku svalové hmoty. Ne-
doporučuje se k dlouhodobému užívání 
z důvodu karence živin, vitaminů a růz-
ných antioxidantů. Po návratu k běžným 
stravovacím zvyklostem se dostavuje 
jo-jo efekt.

Jednodruhové diety (citrusová, 
vajíčková, ananasová, banánová, …)

Dodržování jednodruhových diet je 
v podstatě velmi jednoduché, ale také vel-
mi stereotypní. Konzumuje se jeden typ 
potravin nebo jedna potravina po celý 
den. Maximální energetická hodnota jí-
delníčku je 4 000 KJ/den.

Úbytek váhy je tvořen ztrátou vody 
a svalové tkáně, dále dochází k deficitu 
živin, vitaminů, minerálních látek, osla-
bení imunity, mohou se objevit trávicí 
obtíže či žlučníkové koliky. Po ukončení 
diety následuje jo-jo efekt.

Principy správné
redukční diety

Zásadou úspěšného redukčního reži-
mu je pravidelné stravování s omezeným 
příjmem tuků a jednoduchých sacharidů 
a s dostatečným příjmem vlákniny (25–
30 g/den). Principem bývá negativní ener-
getická bilance, kdy je energetický příjem 
nižší než výdej.
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Vhodně sestaveným jídelníčkem lze 
docílit správného poměru základních ži-
vin (tab. č. 1).

Redukční dieta jako 
kompenzace DM 2. typu

Správná redukční dieta slouží také jako 
dietní léčba u obézních diabetiků 2. typu. 
Díky ní dochází k uspokojivé kompenzaci 
diabetu, u naprosté většiny diabetiků pak 
ke snížení hmotnosti a dlouhodobému 
udržení váhových úbytků. Za úspěch se 
považuje pokles váhy i o 5–10 %, protože 
už tehdy výrazně klesají zdravotní rizika 
(lepší se kompenzace cukrovky, krevního 
tlaku, krevních lipidů, dna…).

Diabetik by měl přibližně dodržovat 
energetickou hodnotu stravy a denní 
množství sacharidů, které mu individu-
álně doporučí lékař nebo nutriční tera-
peut. Proto je potřeba, aby měl přehled 
o energetické hodnotě potravin a jídla, 
které pravidelně konzumuje. Dále by 
měl být informovaný také o množství a 
druhu konzumovaných sacharidů a je-
jich zastoupení v jednotlivých druzích 
potravin. V podstatě jde o to, aby vě-
děl, které potraviny jsou pro něj výhod-
nější a kterými se zasytí, aniž by přijal 
spoustu energie a sacharidů (a glykemie 
nevystoupala prudce nahoru), a které 
potraviny naopak vhodné nejsou. Mezi 
takové nevhodné potraviny, které ne-
zasytí a jsou plné tzv. prázdných kalorií 
(hlavně tuků a cukrů) patří např. uzeni-
ny, plnotučné mléčné výrobky (smetano-
vé sýry, jogurty, smetana, apod..), tučná 
masa, různé moučníky, sladké nebo sla-
né tukové pečivo, dorty, koláče, veškeré 
cukrářské výrobky, cukrovinky (i ty dia), 
smetanové krémy, omáčky apod.

Pokud diabetici upřednostňují kvalitní 
sacharidy s nízkým glykemickým indexem 
(GI), mohou využívat jako pomůcku teorii 
glykemického indexu. GI je číselný údaj, 
který vyjadřuje do jaké míry jsou schopny 
různé sacharidové potraviny zvýšit glyke-
mii v porovnání s glukózou. Tato teorie je 
založena na principu stabilizace hladiny 
krevního cukru, což zajistí absenci hladu. 
Velký důraz je také kladen na pravidelný 

Tab. č. 1: Doporučený poměr živin

základní živiny denní příjem

tuky 20–30 %

sacharidy 50–55 %

bílkoviny 15–20 %

režim. Mezi jednotlivými jídly by neměla 
být pauza delší než 3–4 hodiny.

Potravinám, které obsahují velké množ-
ství jednoduchých sacharidů (rychleji zvy-
šují glykemii), je potřeba se raději vyhý-
bat. Patří mezi ně např. med, sušené nebo 
kandované ovoce, džemy, banány, hrozny, 
sladké kompoty, slazené nápoje – limoná-
dy, džusy (i 100%).

Velmi důležité je dbát na to, aby v jídel-
níčku diabetika byly zastoupeny živiny ve 
vyváženém poměru. I když sacharidy ovliv-
ňují (zvyšují) glykemii, neznamená to, že 
by se jim diabetici měli vyhýbat! V jídel-
níčku by měly cukry tvořit 50 % energie, 
tuky pak 30 % a bílkoviny 20 %. Důležité 
je spíše zaměřit se na správný výběr sacha-
ridů. Upřednostňovat tzv. složené sachari-
dy (oproti výše zmíněným jednoduchým), 
které zvyšují glykemii pomaleji a na delší 
dobu zasytí. Jsou obsaženy v obilovinách, 
cereáliích, netučném pečivu (nejlépe ce-
lozrnném), Přílohy (brambory, těstoviny, 
rýže, luštěniny) by měly být součástí kaž-
dého hlavního jídla. 

V jídelníčku je nutné omezit tzv. volné 
tuky, a to jak živočišné (máslo, sádlo), tak 
i rostlinné (oleje), jelikož tuky obsahují 
ze všech živin nejvíce energie a přitom 
mají nejmenší schopnost zasytit. V nad-
bytečném množství se právě ony nejví-
ce podílejí na vzniku obezity a cukrovky 
2. typu. Na vaření bychom měli používat 
malé množství oleje (1 lžíci) a pečivo ma-
zat také pouze symbolicky, a to kvalitním 
margarínem. Smažení bychom se měli vy-
hýbat, ale když už si jednou za čas dopře-
jeme např. kuřecí řízek, můžeme ho po 
usmažení zkusit ponořit na okamžik do 
horké vody, čímž část tuku odstraníme 
a chuA není vůbec špatná.

S cukrovkou i při hubnutí obecně je 
nutné stravovat se pravidelně, v menších 
porcích, 3–6krát denně, aby nedocháze-
lo k velkému kolísání glykemie a meta-
bolismus pracoval tak jak má. Hladovění 
nebo vynechávání hlavního jídla, střída-
jící hypoglykemické přejídání při dalším 
jídle (většinou navíc něčím nevhodným), 
je snad největší chybou.

Komu chutná zelenina, má vyhráno. Je 
důležitou součástí každého (nebo alespoň 
hlavního) jídla, a to v minimálním množ-
ství 150 g. Protože vláknina v ní obsaže-
ná pomáhá zasytit a snižuje glykemický 
index jídla (tím omezit zvýšení hladiny 
cukru v krvi po jídle). Pomáhá také před-
cházet zácpě, má opravdu zanedbatelné 
množství energie i sacharidů a také se po-
dílí na snižování hladiny cholesterolu.

Ovoce obsahuje rovněž vlákninu, ale 
také větší množství cukru, takže s ním už 
opatrněji. Doporučují se asi 2 porce (1 por-
ce je 150 g) za den, například k svačině či 
případné druhé večeři.

Dále bychom v dietě měli omezit sůl, pro-
tože zvyšuje krevní tlak, a také podporuje 
a zvyšuje chuA k jídlu. Pozor bychom si proto 
měli dát hlavně na masné výrobky, uzeniny, 
slané sýry, různé polotovary, slané oříšky 
a pochutiny a také některé minerální vody 
(vysoký obsah sodíku mají třeba Poděbrad-
ka – i Pro Linie nebo Hanácká kyselka).

Neměli bychom zapomínat na pitný 
režim, dostatečný příjem neenergetic-
kých nápojů a raději se vyhýbat alkoholu, 
který obsahuje prázdné kalorie a mnoh-
dy i cukry.

Pro snížení rizika srdečně-cévních one-
mocnění lékaři doporučují zařadit do jí-
delníčku dvakrát týdně ryby.

Abychom byli schopni dlouhodobě udr-
žet váhové úbytky, je nutné také zamys-
let se nad špatnými stravovacími návyky, 
mezi které patří např. vynechávání jed-
notlivých jídel, jídlo ve spěchu, nevědomé 
ujídání, bezmyšlenkovitý nákup potravin, 
nedostatečný pitný režim, způsoby kon-
zumace jídla mimo domov apod. Nejlépe 
nám je pomůže zmapovat podrobný denní 
zápis jídelníčku (včetně nápojů) ihned po 
konzumaci: co, kdy, kolik, místo, činnost 
při jídle, stupeň hladu…

Pro diabetika léčeného inzulínem je při 
intenzivnější redukci důležité samostatně 
kontrolovat hladinu cukru v krvi, ostat-
ní diabetici hlídají alespoň cukr v moči. 
Vždy je dobré se o všem nejdříve pora-
dit s lékařem.

Při hubnutí, kdy pacient poctivě dodržu-
je dietu a navíc zvýší pohybovou aktivitu, 
se může u diabetiků léčených inzulínem 
nebo některými léky (deriváty sulfonylu-
rey) vyskytnout hypoglykemie (akutní sní-
žení hladiny cukru v krvi pod 3,3 mmol/l). 
Projevuje se různě: třesem, slabostí, poce-
ním, rozostřeným viděním apod. V tako-
vémto případě je vždy potřeba okamžitě 
doplnit sacharidy. Nehodí se čokoláda ani 
různé sladkosti (vysoký obsah tuků), ale 
spíše sladký nápoj, ovoce, pečivo, kostky 
cukru nebo bonbóny obsahující hroznový 
cukr (dají se sehnat v každé lékárně). Je 
proto nutné, aby se pacienti takto léčení 
poradili zavčasu s lékařem, který jim upra-
ví dávku léků a předešli tak opakovaným 
nepříjemnostem. 

Kontakt:
vmarkova@endo.cz
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Vliv kortikoidů na metabolismus cukrů 
a edukace pacientů léčených substitucí 
kortikoidů s přihlédnutím k diabetes 
mellitus

Lenka Vokurková
Endokrinologická ambulance, I. Interní klinika, FN Plzeň

Choroby endokrinního systému patří u diabetiků ke klinicky významným. Výskyt 
jiných endokrinopatií je u pacientů s diabetes mellitus 1. typu odhadován na 25 %. 
Negativně ovlivňují kompenzaci diabetu a tím i rozvoj orgánových komplikací. Na 
metabolismu cukrů se podílí celá řada hormonů a svůj velký význam mají i korti-
koidy. Jejich zvýšená hladina (hyperkortikalismus) zvyšuje inzulinorezistenci a tím 
může spolupůsobit na vznik diabetu nebo zhoršení kompenzace již existujícího, 
snížená (hypokortikalismus) vede naopak k hypoglykemiím. 

Kortizol

Kortizol je hormon kůry nadledvin. 
Jeho hladina se rytmicky mění během 
dne s maximem v ranních hodinách a mi-
nimem před půlnocí. Je antagonistou in-
zulínu a působí stimulačně na tvorbu 
glykogenu. Je nepostradatelný pro udr-
žování stálosti vnitřního prostředí zvláště 
v zátěžových situacích a jeho trvalý nad-
bytek nebo nedostatek vede k závažným 
následkům.

Hypokortikalismus

Hypokortikalismus je stav s nedostateč-
nou produkcí kortikoidů a jeho původ je 
často autoimunitní. Klinicky se nejčastě-
ji projevuje celkovou únavou a slabostí, 
poklesem krevního tlaku, snížením hmot-
nosti, hypoglykemií, zvýšenou pigmen-
tací kůže a občasnými bolestmi břicha. 
Klinický (manifestní) hypokortikalismus 
potvrdíme laboratorním stanovením sé-
rového a močového kortizolu, centrální 

(hypofyzární) a periferní (adrenální) formu 
rozlišíme stanovením ACTH. Subklinické 
formy hypokortikalismu pak při normál-
ních bazálních hladinách odhalí ACTH sti-
mulační test.

Hypokortikalismus 
a diabetes

S hypokortikalismem se setkáváme 
mimo jiné také u diabetiků 1. typu, včet-
ně subklinické formy se může vyskytnout 
u 5–25 % pacientů. Hypokortikalismus se 
zde může manifestovat opakovanými sta-
vy hypoglykemie a snižující se potřebou 
inzulínu. Léčba je komplikovaná, diabetes 
je labilní a silně reaguje na změnu dávky 
kortikoidní substituce. Po dobré kompen-
zaci hypokortikalismu se obvykle stabili-
zuje také diabetes.
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Edukace při 
hypokortikalismu

Stejně jako diabetes je hypokortika-
lismus celoživotní onemocnění s řadou 
možných komplikací. Substituční léčba 
kortikoidy nesmí být přerušena bez závaž-
ného důvodu, jinak hrozí riziko zhoršení 
celkového stavu pacienta i ohrožení jeho 
života (tzv. akutní adrenální nedostateč-
nost, pro kterou je ročně hospitalizováno 
asi 6 % nemocných s hypokortikalismem). 
Kvalitní edukace je proto velmi důležitá 
a na našem pracovišti jí věnujeme pat-
řičnou pozornost ve formě ústního poho-
voru i tištěné edukační kartičky pacien-
ta. Lékař informuje pacienta o podstatě 
onemocnění a odpovídající léčbě. Sestra 
následně předává edukační kartičku pa-
cientovi, seznamuje ho s jejím obsahem 
a upozorňuje na důležité informace v ní 
obsažené. Přesvědčuje se také o tom, zda 
pacient správně rozumí doporučené sa-
mostatné úpravě léčby. Je velmi důležité, 
aby pacienti nosili edukační kartičky vždy 
při sobě a předkládali je všem ošetřujícím 
lékařům k nahlédnutí. Kartička obsahuje 
jednak informace týkající se možnosti sa-
mostatné úpravy léčby pacientem v akut-
ních i běžných situacích, jednak informa-
ce určené speciálně pro ošetřující lékaře. 
Jsou zde uvedeny pokyny jak postupo-
vat při rozvoji horečky, léčbě antibiotiky, 
traumatu a zvracení, ale také při zvýše-
né zátěži (sport) a nočních směnách. Jsou 
zde upozornění, které léky mají závažné 
interakce u pacientů léčených substitu-
cí kortikoidů a doporučení, jak zohlednit 
hypokortikalismus v léčbě běžných one-
mocnění, při chirurgických a jiných inter-
venčních výkonech.

Závěr
Endokrinologie a diabetologie jsou obo-

ry, které mají mnoho společných a vzájem-
ně se ovlivňujících vazeb. Péče o diabetika 
s hypokortikalismem je jedním z příkladů 
takovéto provázanosti. Léčba pacientů je 
mnohdy komplikovaná a vyžaduje buT úz-
kou spolupráci endokrinologa a diabeto-
loga, nebo sledování na ambulanci, která 
si poradí s oběma specializacemi.
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Poděkování: MUDr. Michalu Krčmovi 
a MUDr. Evě Dvořákové za odbornou kont-
rolu textu.

Kontakt:
vokurkoval@fnplzen.cz

Obr. č. 1: Edukační kartička pro pacienta a léka-
ře první linie

Obr. č. 2: Informační kartička pro ošetřující lé-
kaře
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Vzdělávací akce v roce 2010

• 4. 11. 2010
Konference „Nozokomiální nákazy, dez-
infekce, sterilizace“
Výukové centrum Masarykovy nemoc-
nice, Sociální péče 3316/12A, Ústí nad 
Labem.

• 12. 11. 2010
Konference „Preventivní prohlídky a oč-
kování pro tuzemsko i zahraničí“ 
KC Palác Charitas, Karlovo náměstí 5, 
Praha 2

Podrobné informace a přihlášky:
Promediamotion s. r. o.
Sokolovská 137/428
180 00 Praha 8
tel.: 777 558 729
e-mail: info@promediamotion.cz
www.promediamotion.cz

Poplatky: 300 Kč / 200 Kč / 450 Kč
(platba předem/pro předplatitele časopi-
su Diagnóza v ošetřovatelství/platba na 
místě)

• 3. 12. 2010
V. konference „Soběstačnost, bolest, in-
kontinence“ 
KC Palác Charitas, Karlovo náměstí 5, 
Praha 2

• 8. 12. 2010
Konference „Etika, komunikační doved-
nosti, ošetřovatelská péče, interakce 
sester a sociálních pracovníků v oblasti 
zdravotnictví a sociální péče“ 
Praha

Diasestra_2010_3.indd   5 10.10.2010   17:53:09



6

SESTRA V DIABETOLOGII � 3/2010

Autonomní neuropatie

Úloha sestry při vyšetření
autonomní neuropatie

Ivana Kobrová, Marcela Kokošková, Marie Jandová, Silvie Lacigová
Diabetologické centrum, 1. interní klinika, LF UK a FN Plzeň

Autonomní nervový systém reguluje funkci vnitřních orgánů nezávisle na funkci 
mozku nebo vůli pacienta. Autonomní neuropatie (AN) je definována jako zhorše-
ní funkce periferního autonomního nervového systému. Postihuje všechny tkáně 
s autonomní inervací a zůstává dlouhou dobu asymptomatická. Bez klinických pří-
znaků je zřídka včasně diagnostikována a léčena. Její prevalence stoupá s délkou 
trvání základního onemocnění. Ziegler 1994 uvádí, že 20–40 % diabetiků trpí tou-
to komplikací. Pokročilá forma autonomní neuropatie zvyšuje nemocnost a úmrt-
nost pacientů. Podle příčiny vzniku je rozlišována primární a sekundární forma AN. 
U dia betu se jedná o sekundární postižení nervové soustavy, které řadíme k ostat-
ním chronickým komplikacím základního onemocnění. 

Diabetologické centrum v Plzni věnu-
je po řadu let pozornost vyšetření auto-
nomní neuropatie u pacientů z rizikových 
skupin. Výsledky řady klinických studií 
centra přispěly ke zdokonalení a standar-
dizaci metodiky vyšetření. Zaškolená se-
stra samostatně provádí měření a touto 
činností se významně podílí na výzkumné 
aktivitě centra.

Patofyziologické principy
Základním patogenetickým činitelem 

rozvoje autonomní neuropatie je dlouho-
době trvající hyperglykemie. Mechanis-
mus poškození autonomního nervového 
systému je komplexní, s podílem meta-
bolických, vaskulárních a autoimunních 
faktorů.

Klinická charakteristika
Projevy autonomní neuropatie lze vy-

hledávat v tkáních a systémech s au-
tonomní inervací. Přehled klinických 

příznaků autonomní neuropatie uvádí 
tabulka č. 1.

Diagnostika autonomní neuropatie 
kardiovaskulárního systému je podrob-
ně vypracována a v praxi ověřena. Jde 
o definovaný soubor testů, zaměřených 
na sledování variability tepové frekvence 
a krevního tlaku, jako individuální odezvy 
na přesně normovanou zátěž. Při průkazu 
kardiovaskulární autonomní neuropatie 
(KAN) lze předpokládat i postižení ostat-
ních orgánů a systémů.

Indikace k vyšetření KAN
Lékař pacienty z rizikové skupiny vy-

hledá, vyšetření indikuje a výsledky inter-
pretuje. Rizikem je prvá manifestace pe-
riferní senzomotorické neuropatie, trvání 
diabetu více než 10 let, klidová tachykar-
die, ortostatická hypotenze, syndrom dia-
betické nohy, němá ischemie myokardu, 
asymptomatické hypoglykemie a gravidi-
ta žen s diabetem. Vyšetření je také sou-
částí posudkového řízení (např. posouzení 

pracovního zařazení pacientů nebo dáv-
kování fyzické zátěže).

Standardní testy jsou jednoduché, ne-
invazivní a odhalí i počáteční formy po-
stižení. Časově náročné vyšetření se zá-
znamem měřených dat pacienta provádí 
zaškolená sestra. 

Vzhledem ke skutečnosti, že funkce au-
tonomního nervového systému je ovliv-
něna řadou zevních faktorů, poučí sest-
ra pacienta o nutnosti provádět testy za 
standardních podmínek: pacient nesmí 12 
hodin před vyšetřením kouřit, pít alkohol 
nebo černou kávu, test by se měl prová-
dět nalačno, v metabolicky stabilním sta-
vu a bez ranní dávky léků.

Metodika vyšetření
Sestra provádí testy a měření pacien-

ta v ranních hodinách v nerušeném pro-
středí a v klidu na lůžku. Naše pracoviště 
používá přístroj VariaCardio TF, vyvinutý 
v laboratoři Fakulty tělesné kultury Palac-
kého University v Olomouci ve spolupráci 
s firmou Sigma Olomouc.

Snímač srdeční frekvence je umístěn 
na hrudník pacienta. Přístroj bezdrátově 
analyzuje srdeční frekvenci a zaznamená-
vá její variabilitu (VSF). Speciální program 
sestře umožní naměřená data uložit do 
paměti externího počítače.

Tab. č. 1: Klinické příznaky autonomní neuropatie

systém příznaky

kardiovaskulární klidová tachykardie, intolerance zátěže, porucha termoregulace a veno-ar-
teriolárního reflexu (vznik otoků), ortostatická  hypotenze

gastrointestinální atonie žaludku a žlučníku, změna střevní motility (průjmy, zácpa), dys-
funkce svěrače konečníku (inkontinence)

urogenitální dysfunkce močového měchýře (retence, inkontinence), sexuální dysfunkce

sudomotorický změněná potivost (dolní/horní poloviny těla, po jídle)

zrak paradoxní fotoreakce zornic (mióza ve tmě)

Obr. č. 1: Přístroj VariaCardio TF4
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Vyšetření kardiovaskulární neuropatie 
lze rozdělit na dvě části: 

1. Spektrální analýza variability srdeč-
ní frekvence – přístroj zaznamenává 
změny tepové frekvence v závislos-
ti na poloze pacienta, které zobrazí 
formou 3D grafu. Měření se provádí 
vždy 5 minut vleže, 5 minut vestoje 
a znovu 5 minut vleže;

2. Ewingovy testy – vyšetření spočívá 
ve třech testech se záznamem změn 
srdeční frekvence a krevního tlaku 
při klidném dýchání, hlubokém dý-
chání (5 sekund nádech a 5 sekund 
výdech, celkem 4krát po sobě) a změ-
ně polohy z klidového lehu do stoje, 
tzv. ortostatická zkouška.

Vyškolená sestra provede testy, namě-
řené hodnoty uloží do PC a současně za-
znamená data do tiskopisu. Vyšetření je 
časově náročné, měření jednoho pacienta 
trvá 30 minut a příprava dat pro hodno-
cení přibližně 10 minut.

Lékař data vztahuje k věku pacienta 
a hodnotí stupeň postižení kardiovasku-
lárního systému.

Příklady výsledků spektrální analýzy 
variability srdeční frekvence bez KAN 

Obr. č. 2: Spektrální analýza srdeční frekvence 
bez KAN

Obr. č. 3: Spektrální analýza variability srdeční 
frekvence s KAN

a s KAN jsou uvedeny na obrázcích č. 2 
a č. 3.

Závěr
Účelem této práce je upozornit na skuteč-

nost, že spolu s obecně známou somatickou 
neuropatií existuje i neuropatie autonom-
ní v řadě podob. S využitím speciálního 
přístroje lze jednoduše a rychle prokázat 
přítomnost její kardiovaskulární formy. 
Vyšetření vyžaduje bezchybnou týmovou 
spolupráci. Úloha vyškolené dia betologické 
sestry je v týmu nezastupitelná.

Literatura

Ziegler, D. Diabetic cardiovascular autono-
mic neuropathy: prognosis, diagnosis and 
treatment. Diabetes Metab Rev 10, 4: 339–
383, 1994.

Podpořeno Výzkumným záměrem Lékařské 
fakulty UK v Plzni č. MSM 00216 208 14.

Kontakt:
KOBROVAI@fnplzen.cz

Výživa ve zdraví i nemoci
Karolína Hlavatá
Endokrinologický ústav, Praha

Dostatečný příjem kvalitní stravy je jednou ze základních podmínek života. Jíd-
lo je nutné pro zajištění energetických potřeb organismu, pro růst, obnovu tkání 
i rozmnožování. Výživa v jednotlivých obdobích života má svá specifika, stejně jako 
při některých onemocněních. U cukrovky 1. i 2. typu, řady metabolických onemoc-
nění (např. u fenylketonurie, laktózové intolerance nebo celiakie) jsou dietní opat-
ření základním kamenem jejich terapie. Při léčbě řady dalších nemocí má vhodně 
sestavená dieta své nezastupitelné místo, byA není primární. Nicméně je všeobec-
ně známo, že to jak jíme, významně ovlivňuje naše zdraví. Abychom ale pochopili 
preventivní i léčebný význam výživy, je nutné znát hlavní principy správné výživy 
dětské i dospělé zdravé populace.

V následujících dílech seriálu se budeme zabývat výživou při jednotlivých one-
mocněních, přičemž hlavní důraz bude kladen na nemoci civilizačního charakteru, 
při jejichž vzniku i léčbě sehrávají stravovací návyky stěžejní úlohu. 

Nutriční terapie

Autonomní neuropatie

Výživa zdravých dospělých

Správné výživě, zajišAující optimální 

příjem energie i příjem jednotlivých nut-
rientů, je věnována velká pozornost. Vý-
živová doporučení se liší podle potřeb 

jednotlivých zemí, např. hlavním cílem 
v rozvojových zemích je zajištění dosta-
tečného energetického příjmu a zabrá-
nění deficitu některých látek (zejména 
bílkovin, z minerálních látek a vitaminů 
se jedná o jód, vitamin A, železo). Ve vy-
spělých zemích není hlavním problémem 
hlad, ale naopak nadbytek stravy a nedo-
statečný výdej energie. To má za následek 
vznik tzv. civilizačních onemocnění, mezi 
která je řazena např. obezita, cukrovka 
2. typu, nemoci srdce a cév a nádorová 
onemocnění.

Přes veškerou snahu, která je věnována 
osvětové činnosti, není lehké naučit širo-
kou veřejnost správné výživě. Pro laika 
je obtížné se orientovat v množství často 
protichůdných informací, se kterými se 
setkává v časopisech a médiích. Svou roli 
sehrává i zažitý způsob životního stylu, 
neochota cokoli měnit, popř. nedůvěra 
v prezentovaná doporučení.
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Aby výživová doporučení plnila svou 
funkci, musí být jednoduchá, srozumitel-
ná a dobře aplikovatelná v praxi. Obecná 
výživová doporučení pro obyvatele České 
republiky byla vydána v roce 2005 Minis-
terstvem zdravotnictví. Následující text je 
převzat z oficiálního dokumentu Výživová 
doporučení MZ ČR pro návrhy postupů k im-
plementaci Globální strategie pro výživu, fy-
zickou aktivitu a zdraví, který rozpracová-
vá cíle dokumentu Global strategy on diet, 
physical activity and health, vyhlášeného 
v roce 2004 WHO.

Hlavní cíle jsou rozpracovány 
do deseti bodů

1. Jezte vyváženou pestrou stravu za-
loženou více na potravinách rostlin-
ného původu.

2. Udržujte svou hmotnost a obvod 
pasu v doporučeném rozmezí (v do-
spělosti BMI 18,5–25 kg/m2, obvod 
pasu u mužů ne více než 94 cm, u žen 
ne více než 80 cm).

3. Pravidelně se věnujte pohybové ak-
tivitě (ochranný účinek na zdraví má 
např. nepřetržitých 30 minut, nejlépe 
však 1 hodina, rychlé chůze denně).

4. Jezte různé druhy ovoce a zeleniny, 
alespoň 400 g denně, přednostně 
čerstvé a místního původu.

5. Kontrolujte příjem tuků, snižte spo-
třebu potravin s jejich vysokým ob-
sahem (např. uzenin, tučných sýrů, 
čokolád, chipsů) a dávejte přednost 
rostlinným olejům před živočišný-
mi tuky. Denně konzumujte mléko 
a mléčné výrobky se sníženým ob-
sahem tuku.

6. Několikrát denně jezte chléb, peči-
vo, těstoviny, rýži nebo další výrob-
ky z obilovin (zejména celozrnné) 
a brambory.

7. Nahrazujte tučné maso a masné vý-
robky rybami, luštěninami a netuč-
nou drůbeží.

8. Pokud pijete alkoholické nápoje, vy-
varujte se jejich každodenní konzu-
mace a nepřekračujte denní dávku 
20 g alkoholu (tj. 0,5 l piva nebo 2 dl 
vína nebo 5 cl 40% destilátu).

9. Omezujte příjem kuchyňské soli, cel-
kový denní příjem soli nemá být vyš-
ší než 5 g (1 čajová lžička), a to včetně 
soli skryté v potravinách. Používejte 
sůl obohacenou jódem.

10. Vybírejte potraviny s nízkým ob-
sahem cukru, omezujte sladkosti. 
Sladké nápoje nahrazujte dostateč-

ným množstvím nesladkých nápo-
jů, např. vody.

11. Podporujte plné kojení do ukonče-
ného 6. měsíce věku dítěte, poté ko-
jení s příkrmem do 2 let věku dítě-
te i déle.

A jaká rizika přináší nerespektování 
uvedených doporučení?

ad 1. Pestrá strava je zárukou, že při-
jmeme všechny potřebné živiny v do-
statečném množství a že výživa nebude 
jednostranná. Odmítání některých složek 
výživy (např. všech živočišných potravin 
u veganů nebo alternativní stravování 
podle makrobiotiky) může způsobit zá-
važné zdravotní problémy a má být zce-
la kontraindikováno u dětí, těhotných 
a kojících žen.

ad 2. Nadváha a obezita se stávají ce-
losvětovým problémem, přičemž obezita 
je považována za nemoc, která význam-
ně zhoršuje kvalitu života a snižuje i jeho 
délku. Prevalence obezity v Evropě dosa-
huje 10–20 % u mužů a 15–25 % u žen. 
Alarmující je nárůst prevalence obezity 
a nadváhy u dětí a dospívajících, která 
v evropských zemích dosahuje 10–20 % 
(WHO 2000). V České republice se přibliž-
ně 52 % dospělé populace pohybuje nad 
hranicí normální hmotnosti, 35 % popu-
lace je přitom v pásmu nadměrné hmot-
nosti a zhruba 17 % v pásmu obezity. 
Léčba obezity a jejích komplikací je vel-
mi nákladná. Udává se, že přímé náklady 
zdravotní péče o obézní představují 8 % 
všech nákladů pro zdravotní systémy. Na 
druhou stranu přibývá i osob s mentál-
ní anorexií, mentální bulimií a dalšími 
poruchami příjmu potravy. U těchto ne-
mocných se hodnoty BMI pohybují pod 
18,5 kg/m2, což přináší mnohé zdravot-
ní problémy. Extrémní vyhublost je spo-
jena s poruchami menstruačního cyklu, 
popř. s neplodností. Typickými příznaky 
je zimomřivost, vypadávání vlasů, špatná 
kvalita vlasů a nehtů, poruchy vnitřního 
prostředí, mohou se objevit i závažné psy-
chické potíže.

ad 3. a 5. Ovoce a zelenina jsou cenným 
zdrojem vitaminů, minerálních látek, an-
tioxidačních látek a vlákniny. Studie uka-
zují, že nízký příjem látek s antioxidačním 
účinkem (vitaminu C, E, beta-karotenu, 
selenu) zvyšuje riziko nádorových one-
mocnění a nemocí srdce a cév. Uvedený 
doporučený příjem je minimální, vyšší 
konzumaci se rozhodně nemusíme bránit. 
V případě obilovin je důležité upřednost-

ňovat celozrnné druhy, které jsou bohaté 
na vlákninu. Její dostatečný příjem slouží 
jako prevence před nádory tlustého stře-
va a rekta, snižuje hladinu krevních tuků, 
cholesterolu a hladiny glykemie. Vláknina 
se tak uplatňuje i v prevenci a léčbě kardio-
vaskulárních onemocnění a cukrovky.

ad 4. a 6. Příjem tuků, zejména živo-
čišného původu, je v naší populaci stále 
nadměrný. Vysoký příjem tuků (přede-
vším nasycených) a nadměrný energetic-
ký příjem je spojován s rizikem nádorů 
prsu, tlustého střeva, vaječníků a dělohy. 
Nasycené tuky a cholesterol v dietě ve-
dou k hypercholesterolemii a významně 
zvyšují riziko nemocí srdce a cév. Z těch-
to důvodů je vhodné celkový příjem tuků 
omezovat a ve výběru upřednostňovat 
rostlinné oleje, které jsou po stránce slo-
žení výhodnější a nezvyšují riziko kardio-
vaskulárních onemocnění.

Podle doporučení bychom měli zvýšit 
příjem ryb, protože jsou bohaté na kvalit-
ní, lehce stravitelné bílkoviny a především 
mají velmi dobré složení tuku. Rybí tuk 
obsahuje omega 3 mastné kyseliny, které 
snižují hladinu cholesterolu v krvi, půso-
bí protizánětlivě, zabraňují nadměrnému 
srážení krve a významně se tak uplatňují 
v prevenci i léčbě kardiovaskulárních one-
mocnění. Pro úplnost je potřeba zmínit 
i jejich přínos pro růst a vývoj.

Mléčné výrobky jsou důležitým zdrojem 
bílkovin, vápníku a vitaminu D. Dostateč-
ný příjem vápníku a vitaminu D je preven-
cí rozvoje osteoporózy. Značný zdravotní 
význam je připisován především zakysa-
ným mléčným výrobkům.

ad 7. Vztah nadměrného pití alkoholu 
a závažného poškození zdraví je všeobec-
ně znám. Nadměrná konzumace alkoholu 
je jednou z příčin vzniku jaterní cirhózy, 
urychluje proces aterosklerózy s jejími 
komplikacemi, poškozuje ledviny a sli-
nivku břišní. Alkoholici ve zvýšené míře 
trpí depresemi, objevují se sebevražed-
né sklony atd. Zvýšený příjem alkoholu 
prokazatelně přispívá ke vzniku nadváhy 
a obezity (neplatí u těžkých alkoholiků, 
kteří mnohdy trpí podvýživou), jelikož 
alkohol je energeticky bohatý a je orga-
nismem využíván jako přednostní ener-
getický zdroj. K ukládání tuku dochází 
především v oblasti břicha (abdominální 
typ obezity). Tento typ obezity je spojo-
ván se zvýšeným rizikem metabolických 
komplikací (cukrovka 2. typu).

ad 8. Vysoký příjem soli je významným 
faktorem pro vznik vysokého krevního tla-
ku. Nadměrný příjem soli také podporuje 

Nutriční terapie
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chuA k jídlu a zadržuje vodu v organismu. 
Maximální doporučený příjem soli je 5 g 
na den. Vhodné je použití soli obohacené 
jódem, protože jódový deficit vede k po-
ruchám štítné žlázy.

ad 9. Dlouhodobě vysoký příjem sacha-
ridů (zejména jednoduchých) je jednou 
z příčin obezity a cukrovky 2. typu. Podle 
posledních studií se ukazuje, že nadměrná 
spotřeba sladkých nápojů spolu s konzu-
mací jídel typu fast food je jednou z hlav-
ních příčin dětské obezity.

ad 10. Kojení jednoznačně představu-
je výhodu jak pro dítě, tak pro matku. 
Mateřské mléko po nutriční stránce zce-
la odpovídá potřebám dítěte, zlepšuje 
imunitu dítěte, je prevencí alergií, obe-
zity i cukrovky v pozdějším věku, posilu-
je citovou vazbu mezi matkou a dítětem 
a u matky snižuje riziko vzniku rakoviny 
prsu a vaječníků.

Potravinová pyramida
Vedle obecných výživových doporuče-

ní je při edukaci vhodných stravovacích 
návyků s výhodou využíván i model po-
travinové pyramidy. Potravinová pyra-
mida vysvětluje zásady správné výživy 
grafickou formou. Doporučení jsou zalo-
žena na skupinách potravin. Každý stát si 
vytváří svou pyramidu na základě vlast-
ních potřeb, tradic a jídelních preferencí. 
V České republice je obecně platná pyra-
mida vydaná Ministerstvem zdravotnic-
tví v roce 2005.

Potravinová pyramida má 4 patra a sklá-
dá se ze 6 potravinových skupin. Jednotli-
vé potravinové skupiny jsou řazeny do pa-
ter, přičemž základnu tvoří ty potraviny, 
které mají mít v jídelníčku největší zastou-
pení. Na vrcholu jsou potravní skupiny, 
které mají být konzumovány v omeze-
ném množství. U každé skupiny potravin 
je přesně definováno doporučené množ-
ství, které máme za den sníst. Jednotkou 
množství je porce. Počet doporučených 
porcí závisí na věku a pohlaví.

Základnu potravinové pyramidy tvoří 
obiloviny, těstoviny, rýže a pečivo. Vý-
hodné jsou zejména celozrnné výrobky 
a neloupaná rýže. Důvodem je vyšší ob-
sah vlákniny, vitaminů a minerálů v po-
rovnání s pečivem z bílé mouky a loupa-
nou rýží.

Zelenina a ovoce tvoří druhé patro py-
ramidy, což znamená, že není nutné je-
jich spotřebu omezovat. Zelenina a ovoce 
jsou především zdrojem vlákniny, vita-
minů, minerálů a dalších cenných látek. 

Naopak je vhodné podávat zeleninu ke 
každému jídlu a namísto sladkostí kon-
zumovat ovoce.

Třetí patro pyramidy tvoří maso, drů-
bež, ryby, vejce, luštěniny, ořechy, mléko 
a mléčné výrobky. Přednost mají libová 
masa a maso drůbeží a rybí. Konzumaci 
uzenin omezujte na minimum. S tukem 
šetřete také při tepelné úpravě (vyplatí 
se používat nádobí s nepřilnavým dnem), 
hotové pokrmy nedomašAujte a na mazá-
ní na pečivo používejte margaríny nebo 
pomazánky z tvarohu.

Mléčné výrobky preferujte se sníženým 
obsahem tuku (sýry do 30 % tuku v suši-
ně). Vyhýbejte se smetanovým výrobkům, 
šlehačce a tučným sýrům. Ořechy jezte 
v přírodní podobě, tedy neslané a nepra-
žené. Různé druhy ořechů, včetně semí-
nek, lze používat namísto sladkých a sla-
ných pochutin.

Luštěniny jsou ceněny pro vysoký ob-
sah bílkovin rostlinného původu, vlákni-
ny a fytosterolů.

Tuky, sůl a sladkosti představují vrchol 
pyramidy, což znamená, že jejich spotře-
ba by měla být co nejnižší. Jedna porce je 
10 g cukru nebo 10 g tuku.

NEZAPOMÍNEJTE NA PRAVIDELNÝ RE-
ŽIM STRAVOVÁNÍ (5–6krát denně) A NA 
PESTROU STRAVU!

Pitný režim
Při formulaci výživových doporučení 

nelze zapomínat na pitný režim. Dopo-
ručený příjem tekutin je 1,5–2 l tekutin 
denně, v horku a při pohybu i více. Dů-
ležité je, aby byl zajištěn rovnoměrný 
přísun nápojů během celého dne. Nej-
vhodnějším nápojem je voda, aA balená, 
či pitná z vodovodu. Pro zlepšení chuti ji 
lze mírně ochutit sirupem nebo citrónem. 
Pitný režim zpestří čaje, vhodné jsou i ze-
leninové šAávy. Minerální vody by neměly 
tvořit základ pitného režimu, užívají se 
pouze po omezenou dobu a je nutné stří-
dat jednotlivé druhy. Důvodem je jejich 

Tab. č. 1: Doporučené dávky potravin (počet porcí/osobu/den) pro vybrané skupiny populace

děti 
4 – 6 let

muži 
18> let

ženy 
18> let

těhotné 
a kojící

osoby starší 
60> let

cereálie 3 6 4 5 3

zelenina 3 5 4 4 3

ovoce 2 4 3 3 2

ml éko 3 3 3 3 2

zdroje bílkovin (maso, ryby, 
vejce, luštěniny)

2 3 1 2 1

cukr, sůl, tuky a oleje střídmá konzumace

Obiloviny, rýže, těstoviny, pečivo
jedna porce – 1 krajíc chleba (60 g), 1 rohlík či
houska, 1 miska ovocných vloček nebo müsli,
1 kopeček vařené rýže či vařených těstovin (125 g)

Ovoce
jedna porce – 1 jablko, pomeranč či banán (100 g),
miska jahod, rybízu či borůvek, sklenice neředěné
ovocné š4ávy

Zelenina
jedna porce – velká paprika, mrkev či  2 rajčata,
miska čínského zelí či salátu, půl talíře brambor či
sklenice neředěné zeleninové š4ávy

Ryby, maso, drůbež, vejce, luštěniny
jedna porce – 125 g drůbežího, rybího či jiného
masa, 2 vařené bílky nebo miska sójových bobů,
porce sójového masa

Mléko, mléčné výrobky
jedna porce – 1 sklenice mléka (250 ml),
1 kelímek jogurtu (200 ml), sýr (55 g)

Sůl, tuky, cukr
jedna porce – g), tuk (10 g)

y
cukr (10

Sůl, tuky, cukry:
Mléko, mléčné výrobky:
Ryby, maso, drůbež, vejce, luštěniny:
Zelenina:
Ovoce:
Obiloviny, rýže, těstoviny, pečivo:

0–2 porce
2–3 porce

1–2 porce
3–5 porcí

2–4 porce
3–6 porcí

Obr. č. 1: Model doporučených denních dávek potravin pro obyvatele ČR (schematicky dle: Minister-
stvo zdravotnictví ČR 2005)
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rozdílný a často nevyvážený obsah mi-
nerálních látek. Dlouhodobé pití jedno-
ho druhu minerální vody může způsobit 
zdravotní problémy (např. Hanácká ky-
selka nebo Poděbradka nejsou vzhledem 
k vysokému obsahu sodíku vhodné pro 
osoby trpící vysokým krevním tlakem). 
Zcela nevhodné jsou sladké nápoje typu 
cola, limonády a toniky. Stejný energe-
tický obsah jako cola mají i džusy, proto 
je pijte pouze ředěné (minimálně 1:2 ve 
prospěch vody).

Pohybová aktivita
Ke správnému životnímu stylu patří ne-

odmyslitelně i pravidelný pohyb. V běž-
ném životě je důležité zvýšit především 
úroveň běžné pohybové aktivity. V praxi 
to znamená používat např. schody namís-
to eskalátorů nebo výtahů, omezit jízdu 
autem a co nejvíce chodit. U ostatních 
druhů pohybové aktivity je důležité, aby 
vás daná aktivita bavila a byla provádě-
na s ohledem na váš věk a zdravotní stav. 
Vedle výběru vhodného pohybu je důle-
žitá i přiměřená intenzita zátěže a frek-
vence cvičení.

Pravidelný pohyb přináší mnoho vý-
hod:

• pohybová aktivita příznivě ovliv-
ňuje řadu rizikových faktorů, které 
jsou dávány do souvislosti s nemo-
cemi srdce a cév. Především dochá-
zí ke snížení krevního tlaku, zlep-
šení spektra krevních tuků (snižuje 

se hladina triacylglycerolů a stoupá 
hladina prospěšného HDL-choleste-
rolu), zvyšuje se citlivost tkání vůči 
působení inzulínu a dochází k pokle-
su glykémie, což má velký význam 
pro diabetiky;

• díky pohybu dochází k úbytku pře-
vážně tukové tkáně a ne potřebných 
svalů. Studie také prokazují, že oso-
by, které mají tzv. abdominální typ 
obezity (obezita typu jablka, kdy se 
tuk hromadí zejména v oblasti bři-
cha) hubnou díky cvičení především 
v těchto partiích;

• cvičení zabraňuje vzniku energetické 
úspornosti a zvýšený energetický vý-
dej přetrvává ještě několik hodin po 
skončení cvičení. U osob, které jsou 
adaptované na nízký energetický pří-
jem, je cvičení jedinou možností, jak 
zredukovat hmotnost;

• pravidelným pohybem dochází ke 
zlepšení fyzické zdatnosti a pohy-
bových dovedností;

• nezanedbatelný je i vliv na psychiku. 
Pravidelná pohybová aktivita potla-
čuje především depresi a úzkost;

• pohybová aktivita krátkodobě sni-
žuje chuA k jídlu a omezuje chuA na 
tučná jídla.

Závěr
Není klišé říct, že zdraví je to nejcenněj-

ší, co máme. Mělo by být tedy v popředí 
našeho zájmu o něj pečovat. Správnou 

výživou, pravidelným pohybem a celkově 
odpovědným přístupem ke zdraví může-
me udělat mnoho. Nelze také zapomínat 
na odpovědnost v předávání stravovacích 
a pohybových zvyklostí svým dětem. Rodi-
na je nejdůležitějším místem, kde dítě zís-
kává návyky, které jej budou provázet celý 
život. Později tuto úlohu do značné míry 
přebírá škola a další instituce, ve kterých 
dítě tráví volný čas. Je proto nezbytné se 
věnovat široké osvětě, sledovat nové tren-
dy ve výživě a být otevřený změnám.

Nezapomínejme ale, že správně se stra-
vovat neznamená striktně se vyhýbat 
některým jídlům, jíst pouze bio potravi-
ny nebo dokonce hladovět. Správně jíst 
znamená stravovat se pestře, jíst kvalitní 
stravu a to v přiměřeném množství. Vo-
dítkem, zda postupujeme správně, jsou 
uvedená doporučení. Velmi žádoucí také 
je sledovat informace na obalech výrobků 
a vybírat si potraviny podle výživových 
doporučení.

Literatura
Global strategy on diet, physical activity 
and health. Geneve: World Health Organi-
zation, 2004.
Výživová doporučení MZ ČR pro návrhy po-
stupů k implementaci Globální strategie pro 
výživu, fyzickou aktivitu a zdraví. Praha: Mi-
nisterstvo zdravotnictví ČR, 2005.

Kontakt:
khlavata@endo.cz

PŘÍKLAD JÍDELNÍČKU
pro ženy starší 18 let
snídaně: dalamánek, margarín, hermelín, paprika
přesnídávka: ovocný salát s ořechy
oběd: květáková polévka, zapečené rybí filé se sýrem, brambory, salát
svačina: plátek celozrnného chleba, tvaroh s pažitkou, rajče
večeře: těstovinový salát se zeleninou
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Při celosvětově vzrůstajícím počtu nových záchytů diabetes mellitus 1. typu u dětí 
do 15 let (4 % ročně) je známý také zvlášA silný nárůst počtu nemocných malých dětí. 
V Evropě je to u dětí do 5 let o 5,4 % a mezi 5–9 lety o 4,3 %, oproti tomu dochází 
k relativně menšímu nárůstu u dětí 10–14letých (2,9 %) (Rosenbauer et Stahl 2010).

Malé děti mají často odlišné úvodní klinické projevy a je tenká hranice mezi žád-
nými nebo velmi mírnými klinickými příznaky a vznikem ketoacidotického prekóma-
tu a kómatu nebo hyperosmolárního hyperglykemického stavu. Důvodem je vysoká 
citlivost tkání k inzulínu, takže i velmi malé množství ještě stačí k udržení vnitřního 
prostředí. Drobná zátěž (například nachlazení) může rovnovážný stav lehce a závažně 
destabilizovat. Malé děti se také liší v adaptaci na chronickou nemoc, které nerozumí 
a nerozumí ani důvodům nepříjemných úkonů spojených s léčbou. Nedokáží porozu-
mět tomu, že s diabetem se budou léčit celý život.

Edukace malých dětí většinou probíhá zástupně. Edukujeme rodiče, protože přiblí-
žení podstaty cukrovky malým dětem je obtížné. Standardní formy edukace, vysvět-
lování, obrázky a schémata bývají v této skupině dětí méně účinné. Přesto pochope-
ní samotnými dětmi a personifikace problémů tak, jak ho znají z pohádek, pomáhá 
jejich ochotě spolupracovat. 

David Neumann, Hana Šubrová
Dětská klinika, FN Hradec Králové
Dětská část diabetologického centra, FN Hradec Králové

Edukační animovaný program pro 
nejmenší děti s diabetes mellitus

Obr. č. 1: Průvodce filmem, doktor Hodný

Animovaný film

V průběhu tří let (2006–2009) vznikala 
ve FN a LF UK v Hradci Králové série pěti 
krátkých animovaných filmů (celkem 35 
minut animací), které právě malým dě-
tem cukrovku vysvětlují. Nápad na krát-
ký animovaný film přinesl talentovaný 
3D animátor, který se sám s diabetem 
léčí. Plán oslovit malé děti doplnil a scé-
nář napsal v té době jeho ošetřující dět-
ský diabetolog.

Děti se ve filmech seznamují s tím, jak 
tělo funguje, co se děje při vzniku cukrov-
ky i jaké jsou její úvodní příznaky, co mo-
hou očekávat při hospitalizaci, jak působí 
intravenózně a následně podkožně podá-
vaný inzulín i co musí umět ze self-mo-
nitoringu. Jsou jim přibližovány také dvě 
hlavní akutní komplikace diabetu: ketoa-
cidóza a hypoglykemie.

Diváci se setkají s dvěma prostředími. 
Prvním je reálný svět chlapce, který prá-
vě dostal cukrovku, jeho rodičů a doktora 
Hodného, který je průvodcem celou edu-
kací (obr. č. 1–3). Děti jsou tak uvedeny 
do prostředí nemocnice, používání pří-
strojů i míchání infúzí tak, aby se úkonů 
a personálu, který je pro ně cizí, nebály. 

Druhé prostředí filmu zobrazuje pohled 
do cévy, ve které „protéká“ cukr a „inzu-
línové lžičky“ a stěny tvoří „živé buňky“ 
(obr. č. 4–5). Ty mluví a komentují jak jim 
je, když se malý pacient cítí tak či jinak, 
když se cukrovka neléčí nebo naopak léčí. 
Aby si děti lépe situace zapamatovaly, 
buňky také zpívají.

Deník diabetika: „Můj první 
diabetický deníček“

Film je provázen deníkem se stejnou vý-
raznou barevnou grafickou úpravu. Jsou 
v něm omezeny texty, zato je tam více 
obrázků a piktogramů. Deník propojuje 
film a reálný svět dítěte. Stránky se zázna-
my glykemií jsou doplněny o místa, kam 
si děti lepí nálepky (obr. č. 6). Ty ukazu-
jí, jak se při aktuální glykemii cítí jejich 
buňky. Děti se tak učí tvořivě přemýšlet 
a hodnotit glykemie. Na několika listech 
jsou omalovánky, které zobrazují nejdůle-
žitější postřehy z filmu. V druhé polovině 
deníku je také dvojstrana s rozkládacím 
plánem dne, znázorňující nutnost pravi-
delnosti denního režimu.

Snahou autorů bylo poskytnout filmem 
i formou deníku dětem také sociální opo-

ru. Průvodce, doktor Hodný, vysvětluje, 
provází a povzbuzuje. Sděluje malým pa-
cientům, že cukrovku nemají sami a že 
úkony a postupy léčby zvládnou (obr. 
č. 7 a 8).

Cílové skupiny
Cílovou skupinou pro film jsou hlav-

ně malé děti s recentní cukrovkou, jejich 
vrstevníci, rodiče a prarodiče. Po necelém 
roce používání jsou ohlasy na promítá-
ní filmu ve školách a školních družinách 
a používají ho i diabetologické sestry 
v ambulancích pro dospělé k vysvětlení 
podstaty nemoci. Sdružení rodičů a přá-
tel diabetických dětí rozeslalo všem dě-
tem mladším osmi let v jejich registru 
sadu deník-film. Jsou dostupné jak de-
níky s filmem, tak také samotný film na 
DVD nosiči. Kromě dětí a rodičů jsou dal-
ší cílovou skupinou edukační sestry a dia-
betologové.

Cílem autorů projektu bylo urychlit 
a zefektivnit edukaci. V současnosti se 
zdá, že velmi dobře definuje základní 
pojmy (hypo- a hyperglykemie, ketoaci-
dóza…), ze kterých se dá dále vycházet 
například v použití edukačních map.
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Praktický život projektu

Projekt filmu s deníkem podpořily tři 
velké odborné společnosti: Česká diabe-
tologická společnost, která také garantu-
je odborný obsah, Česká pediatrická spo-
lečnost a Odborná společnost praktických 
dětských lékařů. Partnery se stala řada 
farmaceutických i mimofarmaceutických 
firem a Všeobecná zdravotní pojišAovna. 
O distribuci pro dětské pacienty se stará 
sdružení rodičů a přátel diabetických dětí 
(www.diadeti.cz), počet sad by měl dosta-

čovat asi na 3 roky pro celou ČR. Samot-
né DVD lze získat u koordinátora projektu 
(www.medatron.cz). Další obrazová doku-
mentace, návod na použití a ukázka z fil-
mu je k dispozici na www.diadeti.cz.

Závěr
S filmem a s ním spojeným programem 

se rozšířila škála edukačních pomůcek pro 
diabetiky v ČR, a to nejen pro nejmenší 
děti. Za postřehy, připomínky a doplnění 
budou autoři projektu velmi vděční, ne-
boA si přejí, aby program byl nadále živou 
a účelnou pomůckou.

Literatura
Rosenbauer, J., Stahl, A. Häufigkeit des Di-
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Obr. č. 2: Přijetí do nemocnice v přítomnosti ro-
dičů

Obr. č. 3: Počátek léčení intravenózním podá-
ním léčby

Obr. č. 4: Animace buněk v cévě, které mají cukr 
i inzulín (znázorněný lžičkami) ve správném 
množství

Obr. č. 5: Animace diabetické ketoacidózy
barvy odpovídají tomu, co děti znají z proužků na vyšetření 
moči (čím větší množství cukrů, tím sytější je jejich zelená 
barva), žluté pentlice s růžovými konci je znázornění tuků, 
růžové kousky jsou ketolátky, buňky jsou poškozené

Obr. č. 6: Fotografie pacientem reálně používa-
ného deníku

Obr. č. 8: Detail na inzulínové pero, vysvětlení 
použití (3D model je plně funkční)Obr. č. 7: Scéna z první ambulantní kontroly
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