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Gestační diabetes mellitus

Přístup gestačních diabetiček 
k dodržování léčebného režimu
Vladimíra Reindlová, Pavla Kudlová
Ústav ošetřovatelství, Fakulta zdravotnických věd UP v Olomouci

Úvod

Frekvence diabetu v graviditě se pohy-
buje okolo 4,5–6 % těhotných žen. Vyš-
ší podíl tvoří gestační diabetičky 3–4 %, 
menší část ženy s diabetem vzniklým před 
těhotenstvím 1,5–2 %. Perinatální mor-
talita dětí matek s diabetem je dnes v ze-
mích s dobře organizovanou diabetologic-
kou péčí, k nimž se řadí i Česká republika, 
zcela srovnatelná s perinatální mortalitou 
u zdravé populace, avšak perinatální mor-
bidita těchto dětí je vyšší než u dětí zdra-
vých matek (ČDS 2007). 

Klasifikace diabetu 
v těhotenství (ČDS 2007)

1. gestační diabetes (GDM) s manifes-
tací pouze v graviditě, nejčastěji po 
20. týdnu, a úpravou po porodu. Pro 
včasné odhalení gestačního diabe-
tu je nezbytné provedeni oGTT dle 
WHO (75 g glukózy);

2. pregestační diabetes – I. typ s kom-
plikacemi (A) a bez komplikací (B), II. 
typ s komplikacemi (A) a bez kom-
plikací (B); 

3. gestační diabetes v minulé gravi-
ditě;

4. ostatní typy diabetu (steroidní, jiné 
genetické syndromy apod.).

Gestační diabetes mellitus
Jde o intoleranci uhlovodanů různého 

stupně, která je poprvé zjištěna v průbě-
hu těhotenství. Gravidita s přítomností 
GDM ohrožuje nejen zdraví matky, ale 
především je riziková pro zdraví plodu 
(novorozence). Mezi rizika pro matku pat-
ří vznik polyhydramnion, hypertenzních 
onemocnění, recidivujících urogenitál-

ních onemocnění, operačního porodu, po-
rodních poranění a přetrvávání diabetu 
po ukončení těhotenství nebo opětovný 
výskyt v další graviditě či pozdějších le-
tech. Mezi rizika pro plod (novorozence) 
řadíme: intrauterinní úmrtí, diabetickou 
fetopatii (makrosomie – hmotnost větší 
nebo rovna 4 000 g, plicní nezralost s rizi-
kem vzniku respiratory distress syndro-
me – RDS, hypoglykémie, hypokalcémie, 
polycytémie, prolongovaná hyperbiliru-
binémie), rizika infekčních onemocnění, 
traumatický porod (dystokie ramének, 
paréza brachiálního plexu, poranění při 
extrakci při císařském řezu) a riziko vzni-
ku diabetu v dětství i dospělosti. 

Těmto obávaným komplikacím lze pře-
dejít profesionální lékařskou a ošetřova-
telskou péčí o pacientku. To, zda terapie 
bude efektivní, však z velké části také zá-
visí na pacientce samotné a jejím vlast-
ním přístupu k léčebnému režimu. 

Léčba GDM je založena na hodnotách 
glykémie nalačno, podle nich se odvíjí, zda 
bude diabetička léčena pouze dietou a fy-
zickou aktivitou nebo i inzulínem (Adamí-
ková 2006; Anděl et al. 2001; Bělobrádková 
et Brázdová 2006; Hanžlová 2005; Měchu-
rová 2002; Roztočil 2001, 2003). 

Cíle
1.  Zjistit, jak respondentky dodržují do-

poručený léčebný režim.
2.  Zjistit, zda jsou respondentky dosta-

tečně edukovány odborným zdravot-
nickým personálem v jednotlivých 
oblastech léčby GDM.

Metodika
Zkoumaný soubor: gravidní ženy s po-

tvrzenou diagnózou GDM, docházející do 

Diabetologického centra FN Brno k pra-
videlným kontrolám. Použitá metoda: 
nestandardizovaný strukturovaný do-
tazník. Výzkumné šetření proběhlo v ob-
dobí prosinec 2008 – únor 2009. Celkem 
bylo rozdáno 75 dotazníků (návratnost 
100 %), vyhodnoceno 71 vyhovujících 
dotazníků. 

Výsledky 

Demografické charakteristiky 
a další základní údaje 

Průměrný věk respondentek činil 32 
let, nejpočetnější skupinu tvořily mat-
ky ve věku 31–35 let – a to 42 (59 %) dia-
betiček. 

Co se týče vzdělání respondentek, 
nejpočetnější skupinu tvořily ženy se 
středním či vyšším odborným vzdělá-
ním – 35 (49 %) žen. Druhé místo zaujaly 
ženy s vysokoškolským vzděláním – 22 
(31 %), nejméně žen bylo ve skupině se 
základním vzděláním nebo vyučených 
– 14 (20 %).

Výzkumné šetření, které bylo provedeno začátkem roku 2009 v Diabetologic-
kém centru FN Brno, bylo zaměřeno na pacientky s gestačním diabetes mellitus 
(GDM), a to na zjištění, jak dodržují doporučený léčebný režim a dále zda jsou do-
statečně edukovány odborným zdravotnickým personálem v jednotlivých oblas-
tech léčby GDM. 

Tab. č. 1: Denní rozložení stravy

četnost stravování osob procent

3–4× 10 14

4–5× 29 41

5–6× 11 15

6–7× 21 30

celkem 71 100

Graf č. 1: Denní rozložení stravy
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Gestační diabetes mellitus

Největší počet oslovených matek byl ve 
III. trimestru gravidity – 54 (76 %) žen. 

Pouze dietou je léčeno 44 (62 %) žen, 
dietou a inzulínem 27 (38 %) žen. 

Celkem 33 (46 %) matek je prvorodiček, 
vícerodiček je 38 (54 %). Výskyt gestač-
ního diabetu v předchozím těhotenství 
potvrzuje v tomto šetření 21 (55 %) re-
spondentek. 

Rozložení stravy, denní příjem 
sacharidů a odvažování potravin 
ve stravě gestační diabetičky

Za uspokojivou odpověU je možné 
v tomto šetření považovat odpověU cel-
kem od 32 (45 %) respondentek, které 
uvedly rozložení stravy buUto do 5–6 
nebo 6–7 denních dávek. Nevyhovující 
způsob rozložení stravy tedy preferuje 39 
(55 %) respondentek, které uvedly rozlo-
žení v jiných denních dávkách (tabulka 
č. 1, graf č. 1). 

Celkem 36 (51 %) respondentek uvedlo 
konkrétní počet přijímaných sacharidů za 
den, a to v různém (i nevyhovujícím) roz-
mezí. Celkem 35 (49 %) respondentek uved-
lo, že příjem sacharidů omezuje, ale sacha-
ridy nepočítá (tabulka č. 2, graf č. 2). 

Na dotaz, jak často respondentky odva-
žují potraviny určené ke konzumaci, lze za 
dostačující považovat odpověU „potravinu 
vždy odvažuji“ a „většinou odvažuji“. Takto 
často odvažuje pouze 23 (33 %) responden-
tek. Zbývajících 48 (67 %) respondentek po-
traviny neodvažuje – viz položky v tabulce 
č. 3, grafu č. 3 – „občas odvažuji“, „většinou 
neodvažuji“ a „nikdy neodvažuji“. 

Technologická úprava stravy, 
výběr potravin

Co se týče tepelné úpravy stravy, vhod-
né způsoby preferuje celkem 65 (92 %) 
respondentek, a to nejčastěji vaření 58 
(82 %), dušení preferuje 7 (10 %) žen. 
Méně vhodné nebo výslovně nevhodné 
způsoby (pečení, smažení, opékání na 
tuku) více využívá 6 (8 %) respondentek. 
Častější zastoupení bílého masa ve stra-
vě, které je méně tučné a pro dietní režim 
a stravování obecně výhodnější, uvedlo 
53 (75 %) žen. Červené maso více konzu-
muje 10 (14 %) žen, oba druhy stejnou mě-
rou konzumuje 8 (11 %) respondentek. 

Při diabetické dietě v graviditě jsou do-
poručovány tyto mléčné produkty: např. 
polotučné mléko, bílé přírodní jogurty 
a nejlépe nízkotučné sýry. Tato doporu-
čení akceptuje významné procento žen: 
polotučné mléko konzumuje 69 (97 %) 
žen, přírodní bílé jogurty 56 (79 %) žen, 
nízkotučné sýry 53 (75 %) žen. Naproti 
tomu 15 (21 %) žen konzumuje i ochuce-
né a smetanové jogurty a 18 (25 %) žen 
i sýry tučné. 

Celkem 57 (80 %) respondentek uvedlo, 
že ve stravě preferuje rostlinné tuky. Vý-
hradně živočišné tuky používá 10 (14 %) 
respondentek, oba druhy pak ve stejném 
poměru používají 4 (6 %) respondentky.

Vhodnější (tmavé) pečivo konzumuje 
40 (56 %) žen. Světlé pečivo (a to zejmé-
na světlý chléb) konzumuje 27 (38 %) re-
spondentek, 4 (6 %) respondenty uvedly, 
že konzumují, i přes všechna doporučení, 
světlé housky.

Celkem 16 (22 %) respondentek uved-
lo, že denně nekonzumuje zeleninu. Cel-
kem 65 (92 %) matek však denně konzu-
muje ovoce. 

Sladkosti konzumuje (občas, někdy, 
týdně, denně, často) celkem 32 (45 %) tě-
hotných (tabulka č.  4, graf č. 4). 

Některá náhradní sladidla mohou být 
v diabetické graviditě povolena. V uve-
deném diabetologickém centru jsou však 
pacientky edukovány o nevhodnosti je-

Tab. č. 2: Celkový denní příjem sacharidů

sacharidy osob procent

170–180 g 2 3

225 g 2 3

275 g 27 38

300–325 g 3 4

375 g 2 3

sacharidy nepočítá 35 49

celkem 71 100

Tab. č. 3: Odvažování potravin

odvažování osob procent

vždy odvažuje 4 6

většinou odvažuje 19 27

občas odvažuje 22 31

většinou neodvažuje 18 25

nikdy neodvažuje 8 11

celkem 71 100

Graf č. 2: Celkový denní příjem sacharidů

Graf č. 3: Odvažování potravin

Tab. č. 4: Konzumace sladkostí

odpově$ osob procent

ano 32 45

ne 39 55

celkem 71 100

Graf č. 4: Konzumace sladkostí
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jich používání. Toto doporučení neakcep-
tuje 6 (9 %) žen. 

Denní příjem tekutin by mohlo zvýšit 47 
(66 %) respondentek, které uvedly, že den-
ně vypijí 1,5–2 litry tekutin. Tyto respon-
dentky alespoň přijímají, i když nedo-
statečně, vhodné tekutiny, a to ve formě 
vody, neslazených minerálek a ovocných 
čajů. Velmi dobré výsledky vykazuje sku-
pina 17 (24 %) těhotných, která přijímá jak 
dostatečné množství tekutin, tak i vhodné 
tekutiny. Nejhorší výsledky byly získány 
u 7 (10 %) matek, které vypijí dostatečné 
množství tekutin (2–3 litry), bohužel však 
slazených (tabulka č. 5, graf č. 5). 

Za samozřejmost, kterou je vynechání 
alkoholu v průběhu gravidity, respekti-
ve rizikové gravidity, nepovažují 4 (6 %) 
těhotné. Kouření jako významný riziko-
vý faktor pro plod nevnímají 2 (3 %) re-
spondentky. 

Selfmonitoring, pohybová 
aktivita a inzulinoterapie

Za součást léčby považuje selfmonito-
ring hladiny krevního cukru celkem 62 
(87 %) respondentek (do tohoto souboru 
byly zavzaty odpovědi: „selfmonitoring 
provádím přesně dle doporučení“ a „kont-
roluji, ale stane se, že zapomenu“), celkem 
9 (13 %) žen doporučení nerespektuje. 
Selfmonitoring moči neprovádí celkem 
34 (48 %), tedy téměř polovina oslove-
ných (tabulka č. 6, graf č. 6).

Více než třetina matek s GDM – 25 
(35 %) neprovozuje žádnou fyzickou akti-
vitu v graviditě (tabulka č. 7, graf č. 7). 

Velmi pozitivní je dále zjištění, že 
všechny těhotné, které jsou léčené inzu-
línem – 27 (100 %), striktně dodržují zá-
sady inzulinoterapie.

Edukace personálem
Respondentky uvedly ve 100 %, že byly 

edukovány zdravotnickým personálem 
diabetologického centra o nutnosti dodr-
žovat léčebný režim a v samovyšetřování 
hodnot krevního cukru (tabulka č. 8).

Obdobné výsledky byly získány u re-
spondentek na inzulinoterapii. Zde uved-
ly, že byly edukovány a zacvičeny na inzu-
línové pero, dávkování inzulínu; způsob, 
místo a čas aplikace inzulínu a jeho skla-
dování (tabulka č. 9). Výborné výsledky 
byly získány též v mnoha dalších polož-
kách (tabulka č. 8). 

V edukaci však byly také odhaleny i jisté 
mezery, a to v těchto tématech a oblastech: 

„možné komplikace pro dítě“ – edukováno 
55 (78 %) respondentek; „možné kompli-
kace pro matku“ – edukováno 49 (69 %); 
„jak řešit hypoglykémii“ – edukováno 48 
(68 %); „selfmonitoring moči“ – eduková-
no 58 (82 %); „přiměřená fyzická aktivi-
ta“ – edukováno 56 (79 %); „kontrola ná-
růstu hmotnosti“ – edukováno 52 (73 %)
respondentek (tabulka č. 8, graf č. 8).

Diskuse
Podle Anděla et al. (2001) je hlavním 

problémem gestačních poruch postpran-
diální glykémie, které lze předcházet 
rozložením stravy do 5–7 denních dávek 
s menšími obsahy sacharidů. Nevyhovu-
jící způsob rozložení stravy v tomto šet-
ření však preferovalo až 39 (55 %) respon-
dentek, a to i přesto, že bylo v této oblasti 
edukováno 70 (99 %) respondentek – viz 
tabulka č. 8. Oproti tomu ve výzkumném 
šetření Terezy Boháčkové (2006), zaměře-
ném na léčebný režim u GDM, se 47 (84 %) 
respondentek stravovalo 6krát denně. Na-
stávající matky z brněnského diabetolo-
gického centra se tedy zdají v tomto ohle-
du být méně disciplinované. 

Překvapující výsledek byl získán při 
dotazu na celkový denní příjem sachari-
dů v dietě gestační diabetičky. Celkem 36 
(51 %) nastávajících matek uvedlo kon-
krétní počet přijímaných sacharidů za 
den, a to v různém rozmezí od 170 do 375 
gramů, přičemž za ideální je považován 
denní příjem sacharidů 275–325 gramů 
(Hanušová 2006). Celkem 35 (49 %) žen 
uvedlo, že sacharidy ve stravě nepočítá. 
Téměř polovina žen tedy porušuje základ-
ní princip diety, a výrazně tak ohrožuje 
možnou hyperglykémií zdraví svého ne-
narozeného dítěte a vlastní zdraví. Pozi-
tivním výsledkem není ani zjištění, že 2 
(3 %) nastávající matky konzumují denně 
pouze 170–180 gramů sacharidů, přesto-
že příjem takového množství sacharidů 
není v centru doporučován ani obézním 
pacientkám, protože při denním příjmu 
sacharidů pod 200 gramů hrozí zvýšení 
hladiny volných mastných kyselin a pře-
devším ketolátek v těle těhotných (Andě-
lová 2008). Celkem 65 (92 %) žen však po-
tvrdilo, že bylo edukováno v této položce 
(tabulka č. 8).

Další výsledky, které vyžadují zvýšenou 
pozornost, jsou výsledky týkají se odvažo-
vání potravin. Za dostačující lze považo-
vat odpověU pouze od 23 (33 %) respon-
dentek, které uvedly, že potraviny určené 
ke konzumaci odvažují. Prostý odhad váhy 

Gestační diabetes mellitus
Tab. č. 5: Příjem tekutin

množství a druh tekutin osob procent

1,5–2 l neslazených tekutin 47 66

2–3 l neslazených tekutin 17 24

1,5–2,5 l slazených tekutin 7 10

celkem 71 100

Graf č. 5: Příjem tekutin

Tab. č. 6: Provádění selfmonitoringu – kontrola 
přítomnosti cukru a ketolátek v moči

odpově$ osob procent

kontroluje 37 52

nekontroluje 34 48

celkem 71 100

Graf č. 6: Provádění selfmonitoringu – kontrola 
přítomnosti cukru a ketolátek v moči

Tab. č. 7: Odpovídající fyzická aktivita

odpově$ osob procent

ano 46 65

ne 25 35

celkem 71 100

Graf č. 7: Odpovídající fyzická aktivita
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rozvoje intrauterinní růstové retardace 
až po rizika vzniku syndromu náhlého 
úmrtí novorozence (Hájek 2004).

Za samozřejmou součást léčby považuje 
selfmonitoring hladin krevního cukru cel-
kem 62 (87 %) respondentek, 9 (13 %) žen 
doporučení nerespektuje. Všech 71 (100 %) 
respondentek však uvedlo, že byly v selfmo-
nitoringu hladin krevního cukru eduková-
ny (tabulka č. 8). O samovyšetřování moči je 
dle informací získaných v Dia betologickém 
centru FN Brno (Hrouzková 2009) eduková-
na každá pacientka, 34 (48 %) responden-
tek doporučení nedodržuje, 58 (82 %) re-
spondentek uvedlo, že o samovyšetřování 

Gestační diabetes mellitus

(hmotnosti) potravin a tím i množství sa-
charidů nemusí být dostačující, celkový 
příjem sacharidů může být výrazně na-
výšen nebo i podhodnocen. O způsobech 
odvažování potravin bylo však edukováno 
63 (89 %) oslovených (tabulka č. 8).

Zelenina by měla být součástí každo-
denního jídelníčku, má velice nízký ob-
sah sacharidů, prakticky zanedbatelný 
(Rybka 1988). Celkem 16 (22 %) těhotných 
uvedlo, že denně zeleninu nekonzumu-
jí. Připravují se tak o možnost zasycení 
se tímto druhem potraviny bez většího 
rizika zvýšení postprandiální glykémie 
a zvýšení podílu vlákniny ve stravě prá-
vě zeleninou. V denní konzumaci ovoce 
výsledky šetření dopadly o něco lépe než 
v konzumaci zeleniny. Celkem 65 (92 %) 
matek odpovědělo na dotaz týkající se 
denní konzumace ovoce kladně. 

V bakalářské práci s názvem „Diabetes 
mellitus v těhotenství“ Michaela Blažková 
uvedla, že 78 (83 %) těhotných z jejího 
výzkumného souboru konzumuje alespoň 
jednou denně ovoce a zeleninu (Blažková 
2009). Výsledky srovnáváme i s Terezou 
Boháčkovou, která uvádí denní příjem vi-
tamínů ve stravě u 46 (82 %) responden-
tek (Boháčková 2006). Naše respondentky 
konzumují až o 10 % více ovoce oproti 
těmto sledovaným výzkumům. 

Výhodou a trendem v diabetické dietě 
je využívání energie především ze složi-
tých sacharidů, jež se pomaleji vstřebávají 
a štěpí se na jednoduché sacharidy (Pod-
roužková 1994). Položka, která byla vytvo-
řena za účelem zjištění případné konzuma-
ce sladkostí během gravidity s diabetem, 
přinesla velmi zajímavé výsledky. Nutno 
je ocenit upřímnost respondentek, kte-
ré byly ochotny pravdivě odpovídat, nic-
méně výsledky byly překvapivé. Sladkosti 
konzumuje 32 (45 %) těhotných, i přesto, 
že jich 68 (96 %) uvedlo, že bylo eduková-
no v zastoupení vhodných a nevhodných 
potravin (tedy především sladkých pokr-
mů) ve stravě (tabulka č. 8). S konzumací 
sladkých pokrmů se netajily ani respon-
dentky Michaely Blažkové, které přizná-
vají konzumaci sladkého v 57 (61 %) pří-
padech (Blažková 2009). V jejím souboru 
bylo dokonce o 16 % více „neukázněných“ 
těhotných žen. Nastávající matky tedy ve 
velkém procentu „hřeší“ pojídáním slad-
kostí a sladkých jídel. Z výsledků vyplývá, 
že je zde velký prostor pro možnosti edu-
kace a zdůraznění možných komplikací 
především pro plod při zvýšené konzumaci 
sladkostí, zejména pak tzv. rychlých cukrů. 
Důležité je také vyřadit z jídelníčku i pití 

slazených nápojů, což v našem výzkumu 
nedodržuje 10 % respondentek. 

Vynechání alkoholu v průběhu gra-
vidity by mělo být samozřejmostí. Tuto 
zásadu v našem výzkumu nedodržují 4 
(6 %) respondentky. Nastávajícím mat-
kám by mělo být zdůrazněno, že alkohol 
působí na plod toxicky, způsobuje fetální 
alkoholový syndrom (FAS). Kouření jako 
významný rizikový faktor pro plod ne-
vnímají 2 (3 %) respondentky. Nastáva-
jící matky tak kouřením vystavují plod 
hypoxiím, které mohou znamenat řadu 
zdravotních problémů pro plod (novoro-
zence), od rizika nižší porodní hmotnosti, 

Tab. č. 8: Edukace respondentek personálem

oblast osob procent

nutnost dodržování léčebného režimu 71 100

celkové doporučené množství sacharidů pro dietu 65 92

odvažování potravin, způsob využití tabulky výměnných jednotek 63 89

výčet vhodných a nevhodných potravin 68 96

rozložení stravy 70 99

způsoby úpravy stravy 70 99

možné komplikace pro dítě 55 78

možné komplikace pro matku 49 69

hypoglykémie a jak ji řešit 48 68

hyperglykémie a jak ji řešit 68 96

samovyšetřování hodnot krevního cukru 71 100

samovyšetřování moči 58 82

přiměřená fyzická aktivita 56 79

kontrola nárůstu hmotnosti 52 73

Tab. č. 9: Edukace respondentek (léčených inzulínem) personálem

oblast osob procent

manipulace s inzulínovým perem 27 100

manipulace s inzulínovou pumpou – –

manipulace s inzulínovou stříkačkou – –

dávky/dávkování inzulínu 27 100

způsob aplikace inzulínu 27 100

místa aplikace 27 100

čas aplikace 27 100

skladování inzulínu 27 100

Graf č. 8: Edukace respondentek personálem – vybrané oblasti
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bylo poučeno (tabulka č. 8). Nacházíme zde 
tedy opět výrazné rozpory. 

Více než třetina gestačních diabetiček, 
tedy 25 (35 %) neprovozuje žádnou fyzic-
kou aktivitu v graviditě. O její prospěš-
nosti bylo edukováno 56 (79 %) žen (ta-
bulka č. 8). Optimističtější nejsou v této 
položce ani výsledky Michaely Blažkové, 
která zjistila, že pouze asi 23 % respon-
dentek se věnuje pohybové aktivitě v tě-
hotenství (Blažková 2009). V tomto ohle-
du jsou naše respondentky, pokud na tuto 
položku odpověděly pravdivě, opět „vzor-
nější“, a to výrazně – o celých 42 %.

V mnoha důležitých oblastech jsou na-
stávající matky personálem diabetologic-
kého centra správně edukovány, a to až 
ve 100 % (tabulky č. 8 a 9). Proto je třeba 
zdravotnickým pracovníkům Diabetolo-
gického centra FN Brno za kvalitně odve-
denou práci poděkovat. Vždy se dá v edu-
kaci ale také něco zlepšit, posílit. Jedná se 
o ty položky, které respondentky při do-
tazu, zda v těchto byly poučeny, neozna-
čily. Jedná se o problematiku „možných 
komplikací pro dítě“, kde bylo edukováno 
55 (78 %) žen a „možných komplikací pro 
matku“ s počtem 49 (69 %) edukovaných. 
Pozornost si zaslouží i znalost pojmu „hy-
poglykémie a jak ji řešit“ se 48 (68 %) 
edukovanými, a „provádění selfmonito-
ringu moči“, kde je edukováno 58 (82 %) 
žen. O přiměřené fyzické aktivitě dále 
nebylo poučeno 15 (21 %) oslovených žen 
a o kontrole nárůstu hmotnosti 19 (27 %) 
respondentek (tabulka č. 8, graf č. 8).

Otázkou zůstává, proč nastávající mat-
ky, i přesto, že jsou edukovány, nedodržují 
doporučení poradny v mnoha oblastech. 
Nutné je při tom připomenout především 
nerespektování doporučeného rozložení 
stravy během dne, doporučeného den-
ního množství sacharidů a odvažování 
potravin, ve výběru potravin pak i volbu 
ochucených a smetanových jogurtů, tuč-
ných sýrů, preferenci bílého pečiva, nedo-
statečnou konzumaci zeleniny, pojídání 
sladkostí, přislazování pokrmů umělými 
sladidly a pití slazených nápojů. Samo-
statnou kapitolou je pak hrubé porušo-
vání režimu ve formě konzumace alkoho-
lu a kouření. Rezervy v samovyšetřování 
moči a provozování přiměřené pohybové 
aktivity jsou již jen dovršením uvedených 
nedostatků. 

Co se týká edukační činnosti, domnívá-
me se, že dostatečný popis, zdůraznění či 
připomenutí možných komplikací (přede-
vším pro plod) by mohlo vést ke zlepšení 
dodržování léčebného režimu u pacientek, 

tyto by pravděpodobně nevystavovaly svůj 
plod takovým rizikům. V rámci edukace by 
si také zasloužily zdůraznit (zopakovat) ně-
které další, výše uvedené položky. 

Jako zajímavé výsledky šetření je nutné 
rozhodně uvést (a porovnat) opakovaný 
výskyt gestačního diabetu také v další 
graviditě a léčbu gestačního diabetu die-
tou i inzulínem, i přesto, že zjištění těch-
to údajů nebylo hlavním cílem uvedeného 
výzkumného šetření. 

Výskyt gestačního diabetu v předcho-
zím těhotenství potvrzuje v tomto šetře-
ní 21 (55 %) respondentek. Zjištěná sku-
tečnost koresponduje s výsledky studie 
autorů Maserové a spol., kteří uvádějí: 
„Gestační diabetes je v následném těhoten-
ství diagnostikován u 1/3 až 2/3 případů“ 
(Masera et al. 2005). Šetření Terezy Bo-
háčkové dopadlo oproti diskutovanému 
poněkud rozdílně (Boháčková 2006). Tato 
uvádí výskyt gestačního diabetu i v další 
graviditě pouze ve 24 % případů. Rozdíl 
je tedy výrazný, aktuální diskutované vý-
sledky se ve srovnání s výsledky Boháčko-
vé liší o více než 30 %, i tak však zachycu-
jí vysoké procento opakovaného výskytu 
onemocnění. Sloupová-Bürgerová (2006) 
ve svém šetření dochází k závěru, že před-
chozí zkušenost s gestačním diabetem 
má téměř 32 % žen. Rozdíl proti aktuálně 
diskutovaným výsledkům, kde byl zjištěn 
nejvyšší opakovaný výskyt onemocnění 
v další graviditě, je asi 23 %. 

Dietou i inzulínem je léčeno 27 (38 %) 
pacientek z aktuálního výzkumného še-
tření. Tento fakt byl ověřen i v diabetolo-
gickém centru, kde udávají, že skutečně 
více než třetina žen s gestačním diabe-
tem vyžaduje v současné době léčbu in-
zulínem, by[ jen v malých dávkách, nebo[ 
kompenzace onemocnění dietou skuteč-
ně není dostačující (Hrouzková 2009). An-
dělová uvádí, že léčbu inzulínem vyžadu-
je asi 5–20 % žen s gestačním diabetem 
(Andělová 2008). Tereza Boháčková zjis-
tila ve svém šetření léčbu dietou a inzu-
línem pouze u 2 (4 %) respondentek (Bo-
háčková 2006). Porovnávané výsledky se 
tedy výrazně liší, a to až o 34 %. 

Závěr
Důsledným dodržováním léčebného re-

žimu v průběhu gravidity může diabetič-
ka předejít vzniku závažných komplikací. 
Proto motivace a edukace v dodržování 
léčebného režimu a aktivní spoluúčast 
gestačních diabetiček na léčbě je pro 
úspěšné těhotenství nepostradatelná.
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Institucionalizace sestry 
specialistky

Od začátku se moderním hojením ran 
více zabývaly sestry. Jejich angažova-
nost v této problematice podpořilo zjiš-
tění rychlých a pozitivních změn v -ho-
jení rány. Současně měla sestra možnost 
sledovat subjektivní pocity pacienta, 
zlepšení jeho komfortu i pozitivní re-
akce rodiny, která byla často problémy 
souvisejícími s ošetřováním rány ovliv-
něna. První zkušenosti s moderním 
ošetřením ran získávaly sestry v péči 
o dekubity, kde jim lékaři všech oborů 
dodnes v nekomplikovaných případech 
nechávají prostor. Praktické zkušenosti 
sester byly teoreticky podpořeny absol-
vováním kurzů natolik, že mohly pře-
dávat znalosti týkající se lokální léčby 
lékařům. Nejednou lékař pověřil sestru 
ošetřením rány a indikací krytí bez jeho 
přítomnosti. V těchto situacích nastával 
první legislativní rozkol, protože sestra 
prováděla úkon patřící do kompetence 
lékaře. Lékař, který sestru o takový vý-
kon požádal, nesl odpovědnost, aniž by 
byl fyzicky přítomen.

Významným legislativním přínosem 
se stalo přijetí zákona č. 96/2004 Sb. 
(zákon o nelékařských zdravotnických 
povoláních) a přijetí vyhlášky č. 424 ze 
dne 30. června 2004. Zcela pochopitelně 
v této vyhlášce nejsou zodpovězeny otáz-
ky týkající se kompetence sestry, etiolo-
gie ran, jejich rozsahu a hloubky, nebo 
přítomnosti lékaře u převazu. Dnes, po 
více než čtyřech letech od přijetí vyhláš-
ky, se ukazuje jako potřebné – a to nejen 

v oblasti hojení ran – rozšíření pravomo-
cí a formulování jasných kompetencí ses-
ter. Proto se připravuje novela citované 
vyhlášky, která ještě letos projde do při-
pomínkového řízení. Všechny profesní 
organizace mají možnost podat návrh 
další nové úpravy.

Důvody institucionalizace
Co si představit pod pojmem instituci-

onalizace sestry specialistky pro hojení 
ran? Na první pohled se může zdát, že se 
sestry snaží prosadit legislativní změny 
a podporují jejich realizaci tak, aby mohly 
pracovat co nejvíce samostatně. Zkušená 
sestra však dobře ví, jak je důležité mít 
u sebe dobrého lékaře, který jí bude zášti-
tou, rádcem, rozhodujícím činitelem. 

Cílem tohoto sdělení jsou konkrétní ná-
vrhy směřující k tomu, aby sestra mohla 
uplatnit své kompetence a aby tyto kom-
petence byly jasně ohraničené. Celkově 
jde spíše o rozšíření a stanovení kon-
krétních pravomocí sester ve specializa-
ci hojení ran. Se stanovením kompetencí 
souvisí i odborná kvalifikace budoucích 
sester specialistek v hojení ran v České 
republice, kontrola jejich práce a nasta-
vení spolupráce s lékařem, resp. lékaři 
různých oborů. 

Jakou úlohu by měl v hojení ran plnit 
lékař a v kterých oblastech může praco-
vat budoucí sestra specialistka jsem se 
pokusila zobrazit pomocí schématu na 
obrázku č. 1. 

Praktičtí lékaři, lékaři na oddělení při 
hospitalizaci pacienta, lékaři ve speciali-
zované ambulanci nebo lékaři-odborníci 

různých specializací, ti všichni hodnotí 
celkový stav pacienta v prvním a dalších 
kontaktech z celkového pohledu. Tato 
pozice zahrnuje diagnostiku základních 
a přidružených nemocí, verifikovanou 
různými typy vyšetření, včetně přísluš-
né medikace. Polymorbidní pacienti jsou 
sledováni z různých úhlů dle zaměření 
specialisty. Lékař jako konzultant sestry 
řeší situace týkající se jakékoli komplika-
ce stavu pacienta i rány samotné. Na ta-
kovou situaci jej upozorní sestra, která je 
s pacientem v pravidelném a úzkém kon-
taktu. Obraz pozice lékaře v hojení ran 
doplňuje výuka a výzkum. 

Sestra specialistka v hojení ran ko-
munikuje s lékařem v rámci nastavené-
ho systému. Konzultace probíhá oběma 
směry. Sestra diagnostikuje ránu z hle-
diska etiologie, na základě hodnocení 
markerů navrhuje lokální terapii, plán 
péče, doporučuje další postupy. Svoji prá-
ci dokumentuje písemnou formou. Jako 
důležité se v hojení ran ukazuje poříze-
ní fotodokumentace, alespoň při zaháje-
ní léčby rány. Úzký a pravidelný kontakt 
pacienta a sestry s empatickým přístu-
pem může částečně nahrazovat psycho-
terapii. Úspěšnou léčbu doplňují činnosti 
týkající se návaznosti terapie na úrovni 
zdravotnického zařízení nebo po dimisi 
nemocného.

Do týmu všech účastníků hojení rány 
patří jako důležitá součást rodina pa-
cienta, případně instituce agentur do-
mácí péče, potřebné je také zajištění 
a racionální využívání různých možností 
so ciální péče. 

Vývoj situace v oblasti hojení ran vyvolává potřebu zamyslet se nad zavedením 
některých změn v postavení sester specialistek. Zdravotní sestry již řadu let vyko-
návají činnosti týkající se ošetřování různých ran, avšak nemají k těmto výkonům 
dostatečné legislativní zázemí. Zvláště v praxi se ukazuje jako důležité vytvoření 
systému sesterských kompetencí spolu se specializovaným vzděláním a následným 
zaškolením. Jednou z cest v nastavení kompetencí ošetřování rány by mohlo být 
použití mřížky kompetence, kterou zde předkládám k posouzení. Tento jednodu-
chý nástroj, zavedený do praxe například pomocí metodického pokynu, by mohl 
ohraničit kompetence mezi lékařem a sestrou v systému ošetřování ran. 
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Mřížka kompetence

Ve Vyhlášce č. 424/2004 Sb., paragraf 3, 
odstavec 1, písmeno g se nachází formu-
lace: „všeobecná sestra hodnotí a ošetřuje 

poruchy celistvosti kůže a chronické rány…“ 
a v návrhu novelizace této vyhlášky je 
napsáno: „sestra ve vybraných oborech bez 
odborného dohledu a bez indikace lékaře ur-
čuje vhodné postupy ošetření chronických 

ran, včetně předepisování obvazových ma-
teriálů, provádí poradenskou činnost pro 
pacienty s břišními stomiemi…“. Ačkoliv je 
formulace v novelizaci vyhlášky průkop-
nická, pokroková nebo vyzývající, stále 
nemůže nastavit kompetence týkající se 
etiologie, komplikací, rozsahu a dalších 
znaků určujících ránu. 

Při hledání cesty, jak upřesnit hranice 
pravomoci sester specialistek, jsem do-
spěla k mřížce kompetence. Představe-
ní mřížky a způsobu jejího použití je jed-
ním z cílů tohoto sdělení. Tato pomůcka 
by do praxe mohla být implementována 
jako součást metodického pokynu dané-
ho zdravotnického zařízení.

Mřížka má strukturu tabulky podle Nor-
tonové určené ke zhodnocení rizika de-
kubitů. V horizontální linii zobrazuje zá-
kladní markery jakékoli rány – etiologii, 
přidružené diagnózy pacienta, trvání de-
fektu, jeho rozsah, hloubku, charakter spo-
diny, sekreci, zápach, okraje, bolest a okolí. 
Ve vertikálním směru je vyznačena bodová 
hodnota 1 až 4 k odstupňování závažnos-
ti znaku. Pod tabulkou jsou vyjmenovány 
závažné komplikace ran, označené jako 
„kritické markery“ (obr. č. 2).

Hodnocení rány se provádí označením 
nejzávažnějšího znaku a vepsáním hod-

Hojení ran
Obr. č. 1: Zastřešení péče o pacienta s ránou

Obr. č. 2: Mřížka kompetence sestry v hojení ran

Jméno pacienta: datum: 

rok narození: odd�lení: 
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dv� nezávažné 

diagnózy bez 

samotného 

defektu

m�síce

klidné

VAS 1-2

nevýrazný ostré

bez bolestibez zápachu

r�st epitelu

epitel

granulace

dny

žádná nebo 

jedna 

nezávažná 

diagnóza bez 

samotného 

defektu
serózní

silný

zán�tlivá reakce 

zápach okraje bolest okolí

fyzická 

klaudika�ní

navalité

píšt�le

Kritické markery: teplota pacienta, náhlé zhoršení celkového stavu, hnisavé ložisko, erysipel, gangréna, flegmóna, indurace, výrazný otok, fluktuace, 

zásah ke kosti, obnažení šlach, silné bolesti, cyanóza, paravenózní léze

etiologie
p�idružené 

nemoci
trvání 

defektu
rozsah hloubka spodina sekrece

nad 5 let

erytém

popálenina 2. 

stupn�

neuropatický v�ed

do 10 cm²

do 5 cm

povrch

od 30 cm² do 

100 cm²

dehiscence

3 diagnózy

traumata

dekubitus, píšt�l

1

2

3

4

od 10 cm² do 30 

cm²

nad 5 cm

silná          VAS 

8-10

hyperkeratóza

mykóza

šupinaté

ke kosti - vždy 

p�i obnažené 

kosti

nad 100 cm²

krusta

povlak
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Hojení ran

noty od 1 do 4 do řádku pod tabulku. 
Tímto způsobem je postupně zmapováno 
všech jedenáct znaků v tabulce. Dále se 
vypočte celková hodnota (součtem hod-
not jednotlivých markerů) – pokud pře-
výší číslo 30, musí sestra zavolat k řešení 
rány lékaře. Tento postup platí i v situaci, 
jestliže jakýkoli znak má hodnotu 4, nebo 
v přítomnosti kritického markeru. 

Otázkou je, jak často toto hodnoce-
ní provádět. Rozhodně vždy při prvním 
kontaktu s pacientem s ránou, před pře-
kladem na jiné pracoviště a před propuš-
těním do domácí péče. Pokud ránu převa-
zuje jeden odborník v krátkém intervalu, 

zhodnotí změny podle předchozí situace. 
V takovém případně by hodnocení moh-
lo být prováděno jedenkrát týdně. Bě-
hem hojení rány by celkový počet bodů 
měl klesat.

Mřížka kompetence by měla být sou-
částí dokumentace.

Příklady hodnocení rány 
podle mřížky kompetence

Pro praktické znázornění práce s mřížkou 
uvádím dva skutečné příklady z praxe. 

Prvním z nich je pacientka ve věku 
56 let s bércovým vředem na vnitřním 

kotníku levé dolní končetiny. Na zákla-
dě cévního vyšetření má potvrzenu dia-
gnózu venózní insuficience, doporučeny 
bandáže obou končetin a vzhledem ke 
svému věku nemá diagnostikováno jiné 
onemocnění. Její defekt trvá již 3 měsí-
ce a během této doby se postupně rozší-
řil na velikost 5×5 cm. Vřed se nachází 
v čistící fázi, je povleklý, se střední sek-
recí, ale bez zápachu. Okraje rány jsou 
vlivem sekrece a různých magistraliter, 
které si aplikovala, zhmožděné. Udává 
bolesti v defektu a nárazově i v okolí, kte-
ré ustupují vždy v klidu; v noci spí dobře. 
Chronicita defektu, sekrece i samotná eti-
ologie způsobily nevýrazné ekzematické 
projevy v okolí vředu, které se projevují 
pruritem.

Po označení všech jednotlivých marke-
rů (viz obr. č. 3) dosahuje součet 27. Při 
této hodnotě by sestra nemusela k řešení 
defektu volat lékaře. Důvodem pro další 
zamyšlení je otázka ekzematizace, kdy 
na základě vývoje projevů konzultuje 
sestra specialistka tento problém s der-
matologem.

Druhá kazuistika se týká muže s de-
kubitem v sakrální oblasti (viz obr. č. 4). 
Jeho základní diagnózu určuje paraple-
gie trvající 30 let po úrazu na lyžích. 
Další přidružené nemoci nemá. Dosud 
měl zkušenosti pouze s povrchovými 
defekty v křížové oblasti, které se dob-
ře zhojily. Nyní přichází s komplikova-
ným defektem, trvajícím více než 2 mě-
síce. Dekubitus je v rozsahu 2×3 cm při 
vstupu, hloubka 6 cm ke kosti, se sil-
nou sekrecí, kapsami a macerovanými 
okraji. Vzhledem k paraplegii poci[uje 
občas nepříjemné vjemy, které nejsou 
bolestivé. 

Přestože celkový součet jednotli-
vých znaků je 28, ve dvou případech – 
v hloubce a v množství sekrece – dosa-
hují tyto projevy na mřížce kompetence 
stupně 4. To znamená přivolání lékaře 
ke zhodnocení situace. Lékař a sestra si 
domluví postup lokální péče, plán cel-
kové léčby a případných vyšetření. Lé-
kař se rovněž vyjádří, jakým způsobem 
a jak často bude na takové léčbě parti-
cipovat. Pokud se bude rána hojit, bude 
celkový součet hodnot na mřížce klesat. 
V případě tohoto muže se během týdne 
zmírnila sekrece ke stupni 3 a defekt za-
čal výrazně granulovat. Při nastaveném 
systému koncepce ve zdravotnickém za-
řízení bude dále stanoven interval kon-
troly lékaře a způsob podání informace 
o stavu defektu.

3            1           2          3         2           3         3          1         3          3          327 

Obr. č. 3: Hodnocení bércového vředu dle mřížky kompetence

2             1          2          3         4          3          4          2         3          2          2 
28

Obr. č. 4: Hodnocení dekubitu dle mřížky kompetence
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Hodnocení mřížky 
kompetence v ambulantním 
provozu

Pilotní studie mřížky kompetence byla 
prováděna v poradně pro léčbu rány Vše-
obecné fakultní nemocnice (VFN) a na 
interním oddělení Fakultní nemocnice 
Olomouc. Úkolem studie bylo identifi-
kovat chybějící data v tabulce, ověřit 
hraniční počet bodů a použití mřížky 
v praxi. V poradně pro léčbu rány bylo 
takto zhodnoceno posledních přijatých 
132 pacientů (tab. č. 1).

Z celkového počtu bylo 82 žen a 50 
mužů, jejich průměrný věk byl 67 let (8–
97). Průměrný počet bodů podle hodno-
cení mřížky kompetence byl 27. 

Při přijetí udávalo bolesti 77 % pacien-
tů z celkového počtu nemocných. Důvo-
dem hodnocení bolesti spolu s mřížkou 
kompetence je fakt, že v tabulce často 
docházelo k výskytu stupně 4 a tudíž 
automaticky k přizvání lékaře u silné 
bolesti (vizuální analogová škála 8–10). 
V našem souboru je zastoupena 74 % 
diag nóza bércového vředu, která je pod-
le pozičních dokumentů považována za 
nejbolestivější ze všech etiologií – podíl 
pacientů s bércovými vředy odpovídá 
tříleté statistice poradny pro léčbu rány 
VFN s celkem stabilní hodnotou přibliž-
ně 70% výskytu této diagnózy. 

Z tabulky vyplývá, že 64 % pacien-
tů poradny pro léčbu rány musí vidět 
lékař a participuje na jejich léčbě. Su-
pervize lékaře může představovat růz-
ný rozsah kontroly v hodnocení situa-
ce pa cienta a jeho rány. Minimálně jde 
o rozhovor s pacientem, shlédnutí de-
fektu, vyslechnutí hlášení sestry s plá-
nem péče a vyjádření lékaře k další 
kontrole pacienta.

Hodnocení mřížky 
kompetence během 
hospitalizace pacienta

Ve Fakultní nemocnici Olomouc byla 
hodnocena mřížka kompetence jako pi-
lotní studie v době od 7. února do 17. 
března 2009. Studie byla prováděna na 
interní klinice s celkovým počtem 62 lů-
žek. Klinika se zaměřuje na gastroentero-
logii, diabetologii a všeobecnou internu. 
Nejčastějšími chronickými ránami, kte-
ré se na oddělení vyskytují, jsou defekty 
při diabetes mellitus, bércové ulcerace 
a dekubity. 

Celkem bylo pořízeno podle mřížky 
kompetence 36 záznamů u 13 hospitali-
zovaných pacientů s různými typy ran. 
Průměrný věk pacientů byl 72 let (56–
94). V souboru sledovaných bylo šest pa-
cientů s ischemickými defekty při diabe-
tes mellitus, čtyři nemocní s dekubitem, 
jedna pacientka s dehiscencí chirurgic-
ké rány a dva nemocní s traumatickou 
ránou. U všech nemocných byly během 
hospitalizace pořízeny minimálně dva 
záznamy, maximální počet záznamů 
u jedné nemocné byl pět (po jednom týd-
nu). Celkový součet v mřížce kompetence 
začínal číslem 17, nejvyšší hodnota byla 
34. Ve všech případech musel být k ře-
šení lokální terapie přizván lékař. Důvo-
dy supervize lékaře při zhodnocení rány 
a plánu péče odpovídají závažnosti situa-

ce, pro kterou je pacient hospitalizován 
v nemocnici (obr. č. 5). 

Graf na obrázku č. 5 ukazuje jednotlivé 
znaky hodnocené stupněm 4, pro které 
sestra musela přivolat k řešení rány lé-
kaře. V některých záznamech jsou varu-
jící projevy zastoupeny znakem závažná 
diagnostika nebo etiologie, u ostatních 
se vyskytují problémy typu nekrotické 
spodiny, silné sekrece, erytému v okolí, 
bolesti a dalších. 

Pilotní studie k hodnocení ran podle 
mřížky kompetence u hospitalizovaných 
pacientů potvrdila dostačující výčet zna-
ků k popisu rány i vhodný stupeň závaž-
nosti jednotlivých markerů.

Kontakt:
KoutnaMarketa@seznam.cz

diagnóza celkový 
počet

lékař bolest

ano ne ano ne

bércový vřed 74 % 45 % 29 % 59 % 15 %

onkologické defekty 5 % 4 % 1 % 5 % –

dehiscence 3 % 1 % 2 % 2 % 1 %

dekubitus 11 % 8 % 3 % 5 % 5 %

ischemické defekty 2 % 2 % – 1 % 1 %

léze 3 % 2 % 1 % 2 % 1 %

neuropatický vřed 2 % 2 % – 1 % 1 %

píštěle 1 % 1 % – 1 % –

popáleniny 1 % – 1 % 1 % –

celkový počet 100 % 64 % 36 % 77 % 23 %

Tab. č. 1: Podíl pacientů s nutnou supervizí a bez supervize lékaře a s výskytem bolesti vzhledem 
k základní diagnóze (n=132)

Obr. č. 5: Důvody supervize lékaře ke zhodnocení rány

HOJENÍ
RAN ČASOPIS, KTERÝ SPOJUJE

Hojení ran
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Nutriční terapie

Tuky patří společně s bílkovinami a sa-
charidy mezi hlavní živiny. V organismu 
plní tuky celou řadu důležitých funkcí 
– pro svůj velký energetický obsah jsou 
ideálním zdrojem energie (1 g tuku po-
skytuje energii 38 kJ), slouží jako tepelný 
izolátor, tvoří základní složku buněčných 
membrán, jsou nutné pro přenos vitamí-
nů rozpustných v tucích (A, D, E, K), jsou 
nosiči vůně a textury pokrmu. 

Příjem tuků by neměl převýšit 30 % 
z celkového energetického příjmu. Nad-
měrný příjem tuků je spojen s rizikem 
vzniku nemocí srdce a cév, nadváhou 
a obezitou a s rozvojem některých typů 
nádorů. Jak prokázala řada studií, dieta 
s nízkým obsahem tuku je nejlepší pre-
vencí obezity a u lidí s nadváhou vede 
k úbytku hmotnosti. Nedostatečný pří-
jem tuků ve stravě je však také rizikový. 
Dochází k nedostatečnému vstřebávání 
vitamínů rozpustných v tucích, důsled-
kem nedostatku je i suchost kůže a poru-
šená tvorba některých hormonů.

Úlohu nehraje pouze množství při-
jímaných tuků, ale zejména zastoupe-
ní jednotlivých mastných kyselin (MK). 
MK jsou stavební jednotkou tuků. Podle 
délky řetězce a počtu dvojných vazeb se 
MK dělí na nasycené a nenasycené. O jed-
notlivých skupinách MK bylo podrobněji 
pojednáno v minulých dílech. Orientač-
ní přehled o MK, zdrojích a vlivu MK na 
zdraví udává tabulka č. 1. 

Jak se vyznat v tucích?
Podle původu se tuky dělí na živočišné 

a rostlinné. Ve výběru je vhodné upřed-
nostňovat tuky rostlinného původu, 
protože neobsahují cholesterol a mají 
výhodnější zastoupení MK. Po stránce 
energetického obsahu se od sebe rostlin-
né a živočišné tuky neodlišují.

Rostlinné oleje

Získávají se lisováním různých semen, 
ořechů nebo bobulí. Je možné zakoupit 
nejen známý olej slunečnicový, sójový, 

řepkový nebo olivový, ale také olej se-
zamový, klíčkový, světlicový nebo olej 
z vlašských ořechů.

Rostlinné oleje se podle způsobu výro-
by dělí do dvou skupin:

Panenské oleje (lisované za studena) 
– tyto oleje se vyrábějí lisováním celých 
plodů. Získaný olej si uchovává své aro-
ma a je velmi bohatý na vitamíny a mi-
nerální látky, které byly obsaženy v pů-
vodní surovině. Nevýhodou těchto olejů 
je nižší trvanlivost a především nízká 
tepelná stabilita. Vlivem vysokých teplot 
se ničí vše dobré v daném oleji, proto se 
panenské oleje užívají výhradně ve stu-
dené kuchyni jako salátové oleje. 

Rafinované oleje – olej se získává li-
sováním nebo extrakcí za užití chemic-
kých rozpouštědel a po dalších úpravách 
se rafinuje. Při rafinaci se získává chutně 
i pachově neutrální olej, který je trvanli-
vý a netvoří zákaly. Ani tyto oleje se zpra-
vidla nehodí pro smažení, k těmto úče-
lům se vyrábějí speciální fritovací oleje 
s velkou tepelnou stabilitou.

Tuky

Emulgované tuky (margaríny) – jed-
noduše lze margaríny charakterizovat 
jako emulzi tuků s vodou. Vodná fáze 
může být nahrazena i mlékem, syrovát-
kou nebo smetanou. Margaríny se liší 
podle obsahu tuku, který se v jednotli-
vých výrobcích pohybuje v rozmezí 25–
90 %. Emulgované tuky se nejčastěji vy-
rábějí z rostlinných olejů, ale je možné 

V několika dílech představujeme jednotlivé skupiny potravin, jejich přínos pro 
zdraví, eventuálně případná rizika. Součástí článku jsou vždy tabulky energetic-
kých hodnot vybraných potravin této skupiny a recept pro inspiraci. 

Karolína Hlavatá
Endokrinologický ústav, Praha

Potraviny ve výživových doporučeních 
(nejen) pro diabetiky
VII. díl – Tuky a oleje
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Tab. č. 1: Přehled mastných kyselin (MK)

nasycené MK nenasycené MK

kyselina myristová, 
stearová a palmitová

mononenasycené MK polynenasycené MK

kyselina olejová omega-3 MK omega-6 MK

zvyšují hladinu krev-
ních tuků a přispívají 
tak k onemocnění srd-
ce a cév

celkovou hladinu cho-
lesterolu neovlivňuje, 
snižuje však jeho ne-
bezpečnou frakci (LDL 
cholesterol) a zvyšuje 
hladinu HDL chole-
sterolu

uplatňují se v prevenci 
a léčbě srdečně-cévních 
onemocnění, diabetu 
2. typu, jsou nezbytné 
pro růst a vývoj

snižují hladinu cho-
lesterolu, chrání tělo 
před vznikem srdečně-
-cévních onemocnění

potraviny živočišného 
původu, kokosové más-
lo a palmojádrový tuk

olivový, podzemnicový 
a řepkový olej

ryby a mořské plody rostlinné oleje, přede-
vším řepkový, slunečni-
cový a kukuřičný

příjem by měl být co 
nejnižší

patří mezi tzv. esenciální MK, protože si je tělo 
nedokáže vyrobit a musí být přijímány potravou
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k jejich výrobě využít i živočišné tuky. 
Příkladem emulgovaných tuků je Rama 
(70 % tuku), Flóra light (40 % tuku), Per-
la tip (25 % tuku). Margaríny o vyšším 
obsahu tuku (nad 70 %) se dobře hodí 
i pro tepelnou úpravu pokrmů, zejména 
při vaření a dušení. 

Směsné tuky – vyrábějí se stejně jako 
emulgované tuky, ale jde o směs mléč-
ného tuku (másla) a margarínu. Do této 
skupiny patří např. Zlatá Haná, Jihočes-
ké AB.

Pokrmové tuky (bílé nebo také 100% 
tuky) – jedná se o širokou paletu výrob-
ků, které se liší jak svým složením, tak 
vlastnostmi. Jejich společným rysem je, 
že neobsahují vodu a mají zvýšenou oxi-
dační stabilitu (nerozkládají se ani pů-
sobením vysokých teplot při smažení). 
Do této kategorie tuků patří pekárenské 
tuky (zdroj škodlivých trans MK) a tuky 
používané na smažení nebo fritování 
(např. Ceres, Planta, Lukana).

Sádlo – získává se zpracováním tukové 
tkáně jatečních zvířat, nejčastěji vepřů, 
méně často hus nebo kachen. Sádlo je tvo-
řeno nasycenými MK, proto by mělo být za-
řazováno do jídelníčku pouze občas. Proti 
hovoří také vysoký obsah cholesterolu.

Máslo – obsahuje minimálně 80 % 
tuku. Výchozí surovinou pro jeho výro-
bu je smetana. Nevýhodou je převaha 
nasycených MK, přítomnost cholestero-
lu a špatná roztíratelnost. Pozitivem je 
vysoký obsah vitamínu A a beta karote-
nů a nepřítomnost chemických barviv 
a konzervačních látek. 

Pomazánkové máslo – obvykle má ob-
sah tuku 35 %. Vyrábí se z velmi tučné 
smetany. Typických chu[ových vlastnos-
tí se docílí přídavkem bakterií mléčného 
kvašení s následnou fermentací. 

Jaké tuky na pečení, které 
do salátů, na čem upravovat 
maso, a proč?

Vaření, dušení – tyto způsoby tepel-
né úpravy představují nejšetrnější způ-
sob, protože riziko přepalování tuků je 
minimální. Z těchto důvodů je možné 
využít tuky obsahující převážně nena-
sycené MK.

Pečení – v průběhu pečení je již riziko 
oxidace zvýšené, proto je důležité zvolit 
tuky tepelně stabilnější. Jako nejvhodněj-
ší se jeví tuky s převahou mononenasy-
cených MK (např. olivový olej).

Smažení na pánvi v tenké vrstvě tuku 
– pro krátkodobé smažení je možné pou-

žít rostlinné oleje. Zcela nevhodné je más-
lo, jelikož obsahuje bílkoviny a ochotně 
se přepaluje.

Smažení, fritování – pro účely smaže-
ní se nejlépe hodí tuky, které obsahují na-
sycené MK (pokrmové tuky, šlehané tuky 
a fritovací oleje). Pro tepelnou úpravu za 
vysokých teplot se příliš nehodí běžně pou-
žívané rostlinné oleje (řepkový, slunečnico-
vý). Jejich tepelná stabilita je nízká, jelikož 
obsahují nenasycené MK, které snadno oxi-
dují. Oxidace tuků vede k tvorbě volných 
kyslíkových radikálů, které se podílejí na 
vzniku nádorových onemocnění a nemo-
cí srdce a cév. Rostlinné oleje jsou vhodné 
jen pro krátkodobé smažení. Z rostlinných 
tuků se k delšímu smažení hodí pouze oli-
vový olej. Pro smažení je relativně vhod-
né také sádlo, které však obsahuje značné 
množství cholesterolu. Cholesterol při sma-
žení podléhá oxidaci a oxidovaný choleste-
rol se snáz ukládá v cévách. 

Při smažení je důležité dodržovat ur-
čitá pravidla – vedle vhodného tuku to 

je především teplota. Teplota při sma-
žení by neměla přesáhnout 200 ºC, lépe 
175 ºC. 

Pečení koláčů a buchet – nejvhodněj-
ší jsou rostlinné tuky na pečení (např. 
Hera), protože na rozdíl od másla ne-
obsahuje nezdravé nasycené MK. Tyto 
tuky se vyrábějí za použití podobné 
technologie jako margaríny, ale mají 
vyšší obsah tuku a tedy i vyšší tepelnou 
stabilitu. K pečení je možné použít také 
rostlinné oleje.

Studená kuchyně – na mazání na pe-
čivo nebo pro přípravu pomazánek se 
nejlépe hodí rostlinné tuky o různém 
obsahu tuku (25–90 %). Do salátů nebo 
na přípravu majonéz jsou nejvhodněj-
ší panenské oleje. To samé platí i pro 
domaštění hotových pokrmů – nejlep-
ší volbou jsou rostlinné tuky nebo kva-
litní olej.

Kontakt:
khlavata@endo.cz

Tab. č. 2: Energetické hodnoty tuků a rostlinného oleje

druh potraviny (100 g) energie (kJ) tuky (g) bílkoviny (g) sacharidy (g)

AB máslo (Madeta) 2 913 75,0 1,0 0,6

Hera 2 800 75,0 0,5 0,5

máslo čerstvé 3 100 82,5 0,8 0,8

máslo pomazánkové (Madeta) 1 400 32,5 4,2 6,3

olej rostlinný 3 700 100,0 0,0 0,0

Omega 3 740 100,0 0,0 0,0

Perla máslová 1 779 48,0 0,1 0,1

Perla tip 740 20,0 0,1 0,1

Rama 2 600 70,0 0,1 0,3

Rama crème bonjour 1 064 23,9 5,0 4,8

Rama culinesse 2 700 74,0 0,0 0,0

Rama linie 1 784 48,0 0,2 0,3

sádlo (škvařené) 3 776 100,0 0,0 0,0

Stella 2 960 80,0 0,0 0,0
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