Výživa
a potraviny 4
Dnes o sacharidech (ale nejen o nich!)
Bílkoviny by měly ve výživě hradit cca 10–15 % energetického příjmu, tuky 25–30 % a sacharidy cca 60 % energie. Tento poměr byl
léta považován za neměnné dogma, uvádí se v učebnicích a skriptech, učí se na školách a je uveden v řadě doporučení pro správnou výživu. Za hlavní zlo, s nímž je nutné ve výživě bojovat, byly
v tomto pojetí považovány tuky. V případě sacharidů byly sice právem zavrhovány jednoduché sacharidy, využitelné polysacharidy
však byly všeobecně považovány za akceptovatelné a potraviny
s vysokým obsahem škrobu měly tvořit základ výživy.
V současné době probíhá diskuse o správném zastoupení hlavních živin ve výživě. Lze očekávat, že s ohledem na nové poznatky
jistě dojde k určitým posunům v doporučeních, což se projeví i ve
výše zmiňovaném trojpoměru. Je přitom zřejmé, že obrovský důraz
musí být kladen na kvalitativní parametry. Tuky například nemůžeme
šmahem zavrhovat, i je můžeme rozdělit na „zdravé“ (obsahující monoenové a polyenové mastné kyseliny) a „nezdravé“ (obsahující nasycené mastné kyseliny a trans-izomery mastných kyselin). A naopak – využitelné polysacharidy nejsou tak úplně nevinné, jak se
v minulosti předpokládalo. Při výběru potravin, které jich obsahují významnější množství, je třeba brát ohled na hodnotu glykemického indexu. Tento ukazatel nás informuje, jak po konzumaci příslušné potraviny stoupá hladina krevního cukru. Čím více a rychleji daná potraviny
tuto hladinu zvýší, tím je její glykemický index vyšší a naopak. Především pro prevenci obezity a diabetu 2. typu (a pro lepší kompenzaci
tohoto onemocnění u lidí, kteří již jím trpí) je výhodnější do jídelníčku
zařazovat potraviny s nižším glykemickým indexem. V praxi to znamená jednoznačně preferovat celozrnné cereální výrobky a zeleninu,
možné je konzumovat řadu druhů ovoce, luštěniny, jako přílohy pak
spíše těstoviny celozrnné (nebo alespoň správně připravené, nerozvařené), rýži neloupanou nebo s vyšším obsahem amylózy (basmati). Naopak běžné pečivo, knedlíky, bílou rýži a brambory (zejména
v podobě hranolků či kaše) je žádoucí spíše omezovat, o sladkostech ani nemluvě.
Těmito změnami v jídelníčku zároveň dojde k žádoucímu zvýšení příjmu vlákniny. Vlákninu tvoří nevyužitelné polysacharidy z rostlinné stravy.
Tvrzení to není tak zcela přesné, a to ze dvou důvodů. Jednak existují
typy vlákniny, které svou strukturou mezi polysacharidy nepatří, a pak
enzymy lidského organismu štěpit vlákninu sice nesvedou, do jisté míry
to však dokáže střevní mikroflóra. To však nic nemění na faktu, že vláknina je velmi důležitý ochranný faktor ve výživě. Uplatňuje se v prevenci
zácpy a divertikulózy (tj. výchlipek střeva), pravděpodobně též v prevenci nádorů tlustého střeva a konečníku, určité typy vlákniny (pektin)
snižují též riziko vzniku kardiovaskulárních onemocnění.
Výše uvedené trendy se již objevují v současných doporučeních pro
správnou výživu obyvatelstva, včetně potravinových pyramid. Velmi názorně a jednoznačně jsou vyjádřeny v „harvardské“ potravinové pyramidě profesora Willetta (Healthy Eating Pyramid) nebo ve velmi zdařilé
trojrozměrné pyramidě Německé společnosti pro výživu. I když samozřejmě tato doporučení nelze jen nekriticky převzít, jedná se jistě o krok
správným směrem.
Dlouhý
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Z činnosti Společnosti pro výživu
Valná hromada Společnosti pro výživu (SPV)
Valná hromada SPV se tentokrát konala korespondenčním
způsobem a protože nově zvolené orgány se poprvé sešly v dubnu (revizní komise) a v květnu (správní rada), je
možné o volbě vedoucích funkcionářů informovat až nyní.
Členové SPV schválili zprávu o činnosti za uplynulé funkční
období 2005-2007, zprávu o hospodaření za uplynulé dva
roky a změny ve stanovách, které jsou uvedeny na webu
spolvyziva.cz.
Valná hromada také zvolila novou správní radu a revizní
komisi.
Na funkční období 2007-2009 byli správní radou zvoleni:
Předseda SPV: MUDr. Petr Tláskal, CSc.
Místopředsedkyně SPV: Doc. Ing. Jana Dostálová, CSc.
Tajemník SPV: JUDr. Jan Šusta
Tito funkcionáři podle stanov tvoří prezidium SPV, do kterého
byl správní radou zvolen také MUDr. Pavel Dlouhý.
Další členové správní rady SPV, kteří byli zvoleni valnou hromadou (pokud není uvedeno jinak, pracují členové v Praze):
Prof. MUDr. Michal Anděl, CSc.
Ing. Jarmila Blattná, CSc.
Doc. MUDr. Pavol Hlúbik, CSc., Hradec Králové

Ing. Aleš Horna, CSc., Pardubice
Mgr. Dana Hrnčířová
Doc. MUDr. Pavel Kohout, Ph.D.
Doc. MUDr. Marie Kunešová, CSc.
MUDr. Václava Kunová
MVDr. Halina Matějová, Brno
Anna Packová, Brno
Ing. Ctibor Perlín, CSc.
Doc. MUDr. Zdeněk Rušavý, Ph.D., Plzeň
MUDr. Lydie Ryšavá, Ph.D., Ostrava
Mgr. Miroslava Slavíková, Ústí nad Labem
Tamara Starnovská
Doc. MUDr. Miroslav Stránský
Alena Strosserová
MUDr. Jan Ševčík, Ústi nad Labem
Ing. Olga Štiková
Ing. Eva Šulcová
Revizní komise, stejně jako v minulém období, zvolila
svým předsedou MVDr. Pavla Otoupala, CSc. a místopředsedkyní paní Petronilu Gleichovou. Dalšími členy
revizní komise SPV byli valnou hromadou kromě předsedy a místopředsedkyně zvoleni RNDr. Jana Mňuková, CSc., Mgr. Leona Škaloudová a Ing. Ludmila Věříšová, CSc.

Slovo předsedy
MUDr
etr Tláskal
MUDr.. P
Petr
Tláskal, CSc.
Vážení členové Společnosti pro výživu, vážení čtenáři časopisu Výživa a potraviny a Vy všichni ostatní.
Dne 2. 5. 2007 se konalo zasedání správní rady SPV,
které zvolilo nové prezidium. Úvodem bych chtěl
poděkovat jménem svým a jménem dalších členů prezidia za důvěru, kterou jsme dostali od správní rady a
tím od Vás všech, od členů Společnosti. Současně
bych chtěl poděkovat i odstupujícímu prezidiu, zvláště
panu profesoru Pokornému, dále panu doktoru Turkovi a panu prof. Ingrovi za práci, kterou v uplynulém
období odvedli pro SPV. Paní doc. Dostálová a doktor Šusta budou zajisté pozitivní zárukou kontinuální
činnosti nového prezidia.
Dovolte mi, abych se v úloze nového předsedy trochu zamyslel nad současným stavem Společnosti i nad
výhledy další činnosti, které by podle mého názoru měly
Společnost dále aktivovat. Svůj náhled, který zde předkládám, samozřejmě bude dále diskutován prezidiem
i Správní radou a měl by být i motivem pro Vaše názory a připomínky.
Společnost pro výživu byla založena v roce 1945
a od té doby prošla mnoha momenty, které byly odrazem změn v československé, později české společnosti. Společnost pro výživu je, jak to říkají její Stanovy, nezávislým sdružením odborníků z různých oblastí nutričních věd a zájemců o správnou výživu z řad
veřejnosti. Hlavním předmětem činnosti SPV je šíření, propagace a realizace zásad správné výživy, které odpovídají vědeckým poznatkům dané doby. Do-
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mnívám se, že Společnost pro výživu tyto zásadní
aspekty činnosti v mnohém naplňuje, ale potýká se
s určitými problémy, které by měly být jasně definovány a řešeny.
Na prvním místě je to otázka kontaktu s veřejnými
institucemi. Celospolečensky je výživa záležitostí řady
státních institucí, které spolu sice spolupracují, ale
logicky, zvláště v poslední době, prosazují především
své základní zájmy, kde podstatným momentem jsou
především ekonomické nebo často i prestižní otázky.
Celospolečenský aspekt koncepce výživy obyvatel se
tak často vytrácí, což je však určitě společensky a
hlavně ekonomicky nákladnější. Výživa je mocným
faktorem zevního prostředí, který ovlivňuje zdravotní
stav člověka a tím i celé populace. Vyjádřeno v číslech,
výživa může ovlivnit až ze 40 % zdravotní stav našich
obyvatel. Mělo by proto být zájmem celé společnosti, zvláště jejich centrálních orgánů, aby názory na
výživu obyvatel byly co nejlépe podle současných
vědeckých poznatků koordinovány, řešeny a propagovány. Odborníci SPV tvoří zástupci z různých oborů humánní činnosti - medicíny lidské i veterinární, potravinářských a zemědělských institucí, školských organizací a dalších zájmových skupin, které se zabývají problematikou výživy. Společnost pro výživu byla
po celou dobu své existence tribunem pozitivních
aktivit v oblasti výživy a proto by mělo být v zájmu
státních institucí, aby (bez rozdílu politických názorů) přispívaly k podpoře zdravotního stavu našich

obyvatel a komunikovaly se SPV, která svojí tradicí,
svojí členskou základnou a svými cíli tvoří přirozenou
a dobře fungující organizaci, která je akční, plně odborná a přitom připravená sledovat a propagovat
celospolečenské aspekty výživy našich obyvatel.
V dané souvislosti je nutné se zmínit o významných
aktivitách naší Společnosti ve školním stravování. Úsilí
lidí, kteří se danou problematikou zabývají a v dané
problematice pracují (zvláště ing. Šulcová, ing. Věříšová a Bc. Štrosserová), nahlodávají reorganizační
změny školské správy. Vytrácí se zájem o výživu školních dětí již tím, že některé základní předpisy nebo
kontrolní mechanizmy chybí nebo jsou nedostatečné.
Nezájem centrálních orgánů, zvláště ministerstva školství, se projevuje i v tom, že na celostátní konferenci
MŠMT není schopné poslat svého zástupce, který by
v bezprostředním styku s veřejností mohl obecně prospěšné cíle společnosti dále diskutovat, rozvádět a
naplňovat. Bohužel, odborné názory na výživu, a tím
i zdraví dětí - později dospělých, se díky této nečinnosti centrálních orgánů postupně vytrácí v dominanci
problémů ekonomických. Zdá se, že teprve když se
media zeptají jak se stravují naše děti, můžeme očekávat reakci.
Rovněž opožování inovace výživových doporučených dávek je ukázkou rozpolcenosti a nejednotnosti
názorů, kdy jednoznačné závěry schází pro práci
všech těch, kteří to potřebují. Domnívám se, že to není
pouze otázkou centrálních orgánů, ale je to i problémem komunikací mezi odborníky, kteří mají rozdílné
názory a nenalézají kompromisy k názorům jiných.
Obě výše zmiňované situace vyžadují další jednání.
V prvním případě až po medializaci celého problému,
vždy zdravý vývoj nás všech, zvláště našich potomků si toto zaslouží. V druhém případě je nutné opětně jednat se všemi odborníky tak, aby došlo k jasné
domluvě, která by mohla být akceptována a dále
prosazena MZ, které by podle mého soudu mělo být
garantem a koordinátorem výživy pro zdravý vývoj
našeho obyvatelstva.
Pokud zmiňujeme školní a dále závodní stravování, uvědomuji si, že i Společnost pro výživu má zde
řadu rezerv pro další aktivity své činnosti. SPV by se
měla zajisté více věnovat i propagaci zásad správné
výživy těhotných a kojících matek, měla by zahrnout
do svého rejstříku i výživu starších osob i ostatní
populace.
Podle mého názoru Společnosti trochu ujíždí vlak
i v iniciativách, které jsou zaměřeny na prevenci některých onemocnění. Objevují se tak nezávisle další
organizace a uskupení, ve Společnosti neangažovaných, nebo i angažovaných odborníků nebo i laiků,
kteří většinou ve spolupráci se zainteresovanými firmami propagují zásady správné výživy pro určitou problematiku. Tento trend, zachovává-li si svoji odbornou,
vědecky zdůvodněnou informaci, je samozřejmě logický a v současné společnosti samozřejmý. Otázkou je,
proč tyto organizace nespolupracují se Společností
pro výživu. Nebo obráceně proč SPV nespolupracuje
s těmito organizacemi. Důvody mohou být ekonomické, často jsou však žel i prestižní. Pokusme se domlouvat, domluvme se.
Společnost pro výživu má řadu odborníků, tyto
odborníky by si SPV měla udržovat a měla by další

nové získávat. V rámci konfrontace názorů by SPV
měla být garantem nestranného a objektivního náhledu, který odpovídá a bude odpovídat odborným poznatkům současného století. Podle potřeby by SPV
měla umět zaujímat konfrontační stanoviska
k neodborným, vědecky chybným názorům.
Kromě jiné činnosti, kde bych zvláště vyzvednul
aktivity ing. Blattné a kolektivu jejích spolupracovníků v propagaci problematiky vitaminů a dalších nutričních látek, se SPV začala v poslední stále více zaměřovat na klinickou medicínu a na nemocniční výživu. Tento pozitivní trend (zajiš ovaný tandemem doc.
MUDr. Kohouta a paní Starnovské) je zajisté velmi přínosný a podle mého názoru by měl dále pokračovat
a rozvíjet se. Výživa je obor, který je v medicíně spojován s gastroenterologií. Nemoci trávicího traktu jsou
však již samy svoji problematikou rozsáhlé a tak většina gastroenterologických konferencí je zaměřena
především na jinou problematiku. Výživa je přitom
oborem, který propojuje prakticky všechny oblasti
medicíny, nejen ve své praktické, ale i teoretické části. Jednotlivé odborné konference často problematiku výživy zcela postrádají nebo je zde pouze v oblasti
„varia“, okrajově. SPV by tak vhodně mohla doplňovat aktivity Společnosti klinické výživy a intenzivní
metabolické péče (SKVIMP), která se zabývá problematikou klinické výživy především z aspektů vysoce
erudované péče závažně nemocných pacientů.
Problematiku výživy a její zdravotní rizika nejlépe
odhalují epidemiologické studie. Společnost pro výživu má však v této problematice určitě velké rezervy.
Významné jsou samozřejmě reference o změnách spotřeb potravin a sledování vývoje spotřeb jednotlivých
živin (ing. Štiková), o problematice obezity (doc. MUDr.
Kunešová) o studiích v mateřských školkách či základních školách (MUDr. Ryšavá), o obsahu některých složek výživy v našich potravinách (doc. Ing. Dostálová)
a další studie. Nech mi prominou Ti, které jsem zde
nejmenoval. Zdá se mi však, že ve srovnání se zahraničím značně zaostáváme. Promítá se zde asi především otázka finančních zdrojů, dotací, možností jejich
získání z fondů EU v rámci mezinárodních spoluprací
a podobně. Otázkou je, kdo se tomu bude věnovat,
kdo najde ten čas nutný k vynaložení úsilí k administrativní přípravě, kdo bude schopen přijmout úkol
organizovat a pracovat na této problematice. Předpokladem každé takové činnosti je zanícení k dané věci,
ale i společenské a morální ocenění.
Společnost pro výživu sdružuje odborníky z různých
potravinářských a zemědělských organizací. Výsledky aplikovaného výzkumu, přehledy významu jednotlivých potravinových komodit pro zdravotní stav člověka nebo přehledy spotřeb těchto komodit v naší
společnosti tvoří významnou přednáškovou i publikační část SPV. Nicméně nabývám dojmu, že potravinářský průmysl se ve své primární sféře SPV stále více
vzdaluje. Rozšíření této činnosti a vzájemné spolupráce s uvedenými organizacemi by zajisté bylo záslužné a předpokládám, že ekonomicky přínosné. SPV by
zajisté měla zájem o užší spolupráci. Měli bychom
analyzovat proč tomu tak není obráceně. Vždy je
i v zájmu potravinářů, aby zdravotní stav obyvatelstva a tím i jich samých měl příznivou tendenci, aby
věk obyvatel, jejich zákazníků se prodlužoval.
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Významnou základnou pro práci SPV je vlastní časopis Výživa a potraviny (vedený ing. Perlínem) a příloha pro školní stravování (Ing. Šulcová). Tento časopis má velmi dobrou úroveň a je nosnou sílou
Společnosti. Možná by bylo vhodné zamyslet se nad
možnostmi rozšíření informací i z dalších oblastí činnosti, kterou se SPV zabývá nebo bude zabývat. Pokud by se jednalo více o medicínskou či jinou problematiku, měla by tato část být stále především
praktická a tím i přístupná současným i dalším čtenářům časopisu.
Rád bych se také zamyslel nad další palčivou otázkou Společnosti. Dle mého názoru by SPV měla dávat více prostoru mladým lidem, kteří se problematikou výživy odborně i laicky zabývají. SPV by měla
hledat ekonomické prostředky pro podporu rozumných studií, grantů a s tím spojených přednášek mladých členů Společnosti. Společnost pro výživu by tak
měla podporovat a získávat nové, perspektivní odborníky a aktivní laické propagátory správné, vědecky
fundované výživy. Domnívám se, že z hlediska organizačního by bylo vhodné v této souvislosti vytvářet
kolektivy spolupracovníků, kteří by byli vedeni vědeckými sekretáři Společnosti, zvláš pro potravinářství,
klinickou medicínu a dietologii, hygienu s epidemiologickými studiemi, školní a závodní stravování,
případně dalších oblastí působnosti SPV tak, jak se
bude jevit potřebné.
Vážení členové Společnosti, vážení čtenáři časopi-

su Výživa a potraviny, závěrem mi dovolte, abych
poděkoval i všem těm ostatním aktivním členům SPV,
které jsem zde nejmenoval a abych vyslovil přání, že
SPV bude dále aktivní organizací, která bude mít jasný kredit v naší společnosti. Domnívám se, že i Vy
všichni ostatní, kterým na zásadách Společnosti záleží budete mít svůj názor a možná nejen teoreticky, ale
i prakticky pomůžete v dalším budování SPV. Dovoluji si Vám proto předložit úplně na závěr následnou
výzvu.
VÝZVA
Vážení čtenáři, vážení členové Společnosti.
V uvedeném výčtu aktivit SPV určitě mnohé schází, o problémech a perspektivách Společnosti by
bylo možné dále povídat. Domnívám se však, že i
Vy máte co říci. Dovoluji si proto k tomuto článku
přidat výzvu Vám všem, kterým není osud SPV lhostejný, abyste nám sdělili své představy, návrhy a
nabídky možností vlastní angažovanosti. Své připomínky zašlete prosím na adresu emailové stránky Společnosti. Současně by bylo pro Společnost
přínosné Vaše upozornění na odborníky různých
profesí, kteří se problematikou výživy iniciativně a
především odborně zabývají a kteří by měli zájem
pracovat v naší Společnosti.
MUDr. Petr Tláskal CSc.
předseda SPV v. r.

CIZRNA A KUSKUS ANEB VAŘÍME MODERNĚ A ZDRAVĚ
Cizrna a kuskus jsou moderní a atraktivní suroviny, které díky
nepřeberným možnostem využití rozšíří a obohatí nejen menu ve
stylových restauracích, tak zpestří jídelníček i ve školních a
závodních jídelnách. Dají se z nich vykouzlit desítky slaných i
sladkých jídel od předkrmu přes hlavní chod až po dezert.
Cizrna (známá také jako římský hrách) je již po tisíciletí jednou
ze základních surovin v mnoha národních kuchyních od Indie přes
Blízký východ až po Středomoří. V dnešní Evropě je cizrna nejvíce
rozšířená ve Španělsku (tam se jí říká garbanzo), Francii (chiche),
Itálii (ceci) a Řecku (revithia). Žlutohnědá semena velikosti a tvaru
lístkových oříšků mají vysoký obsah sacharidů, bílkovin a vlákniny,
je také bohatým zdrojem vápníku, železa, hořčíku a vitaminů A,
E, B6, a B15 (kyseliny pangamové).
K nejznámějším pokrmům z cizrny patří „hummus“ (pomazánka
z rozmixované cizrny s česnekem, sezamovou pastou a citronovou
š ávou), „falafel“ (smažené karbanátky z okořeněné mleté cizrny)
nebo indické curry „čana masala“ (cizrna podušená s cibulí,
česnekem a račaty a pikantně okořeněná).
Zároveň se skvěle hodí pro nejrůznější obměny domácích pokrmů
- zkuste cizrnovou polévku, cizrnovou kaši s mrkví či petrželkou,
cizrnový guláš, cizrnové „bramboráčky“ nebo cizrnovou
bábovku. Vařenou cizrnu můžete pro zpestření přimíchat i do
přílohové rýže. Uvařená a nasucho opražená cizrna je skvělá
jako vložka do polévek.
Zařate cizrnu do svého repertoáru a uvidíte, že ji brzy budete
považovat za nepostradatelnou. Ostatně v minulých stoletích byla
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cizrna v Čechách stejně běžná jako čočka, hrách nebo kroupy a
občas se ještě můžete setkat s lidovým názvem „cízrle“.
Kuskus je semolinová instantní těstovina, kterou znali už staří
Peršané. Dnes je typická pro Maroko, Tunisko a Alžírsko a celý
jih Evropy. Jednotlivé kuličky kuskusu velikostí připomínají jáhly
a barvou bezvaječné těstoviny. Připravují se z tvrdé bílé pšenice
podobně jako ty nejkvalitnější italské těstoviny. Obsahuje dostatek
škrobu a bílkovin, ale jen minimum tuku. Je také cenným zdrojem
vitaminů, vitamínů, především B1 a E.
Kuskus je výborný nejen jako příloha k masitým nebo zeleninovým
pokrmům (místo rýže nebo jiných těstovin), ale i jako součást salátů
či jako základ sladkých jídel. Určitě vyzkoušejte osvěžující
„tabouli“ – salát z petrželky, kuskusu, rajčat a papriky, citronu a
máty. Skvělé bude kuskusové rizoto s krůtím masem,
kuskusový nákyp se šunkou a zeleninou, špenátový kuskus
nebo sladký nákyp s meruňkami a sušenými švestkami.
A již se rozhodnete vyzkoušet dříve cizrnu, nebo kuskus, určitě
oceníte přednosti obou těchto surovin. Váš jídelníček díky nim
získá nové, osvěžující impulsy, které oceníte Vy i Vaši strávníci.
Další inspiraci a recepty najdete na www.vitanafs.cz.
Dobrou chu.
Vitana food service, člen mezinárodní skupiny Rieber & Son,
tel.: 315 645 282, e-mail: food.service@vitana.cz

Dovedeme správně diagnosticky využít
zvýšené hladiny homocysteinu v krvi?
Prof. MUDr. Josef Hyánek, DrSc.,
Metabolická ambulance, Nemocnice Na Homolce, Praha
Zvýšená hladina homocysteinu v krvi nad referenční
hodnoty nazývaná hyperhomocysteinemie (HHC) představuje nový laboratorní marker a ekogenetický nezávislý
rizikový faktor s multifaktoriálním mechanismem účinku,
zatím zcela neobjasněným.
O neesenciální aminokyselinu homocystein (Hcy),
objevenou ve 30. letech min. stol. duVigneaudem,
nebyl vážný zájem až do r. 1961, kdy Carsonová a Gerritsen objevili novou dědičnou metabolickou chorobu sirných aminokyselin - homocystinurii. Toto velice vážné
onemocnění je provázeno kromě zvýšení homocysteinu a methioninu nad 100 μmol/l v krvi ještě poruchou mezenchymálních tkání, jež se projevuje kromě
klinických příznaků i tromboembolií či tromboembolickými komplikacemi, na které umírají neléčení pacienti do 30 roku života. Choroba se dá úspěšně léčit
od narození podávanou stravou se sníženým obsahem
methioninu a nebo megadávkami pyridoxinu, pokud
jsou pacienti tzv.“pyridoxin – sensitivní“. Této skutečnosti si všimla Prof. Wilckenová z Austrálie a se svým
manželem kardiologem upozornili na možnou souvislost vysokého Hcy s kardiovaskulárním onemocněním
(KVO), především srdečními a mozkovými infarkty a
cévní tromboembolií (1976).
Na podobný účinek upozorňoval již dříve harvardský
patolog McCully (1969), který po nálezu zvýšeného Hcy
u pacienta s deficitem vitaminu B12 a výrazným poškozením cév založil na tomto příčinném vztahu „revoluční“ teorii o vzniku aterosklerozy ze zvýšeného Hcy. Jeho
teorie po několikaletých rozpacích a nevoli zaujala širokou lékařskou veřejnost tak výrazně, že po dosažení
snadného metodického stanovení Hcy v krvi
v uplynulých 20 letech podnítila zájem nejenom medicínských oborů, ale i výživářů, epidemiologů a výrobců vitaminů. Pro svoje účinky urychlující vývoj atherosklerózy byl Hcy nazýván „cholesterolem 3. tisíciletí“.
Hcy vzniká metabolickou přeměnou z esenciální
aminokyseliny methioninu. Při jeho nižším příjmu se
Hcy rychle remethyluje zpět na methionin, při nadbytku se transsulfuruje a vylučuje z těla přes cystein jako
sulfát močí. Remethylační i transsulfurační pochody
jsou velmi složité a vyžadují jako koenzymy tzv. kritické vitaminy skupiny B (dále jen „vitaminy“) tj. B2, B6 a
B12 a dostatečný přísun folátu ve formě 5-methyltetrahydrofolátu jako nejvýhodnějšího methylačního substrátu. Deficit kteréhokoliv z vitaminů nebo nedostatek methylačního substrátu znamenají remethylační,
transsulfurační i methylační deficit nejméně stovky enzymů, jejichž metabolické i klinické projevy jsou velice různorodé podle povahy tkáně.
Hladina Hcy nás tedy informuje o remethylační,
transsulfurační a methylační rovnováze v organizmu,
která je potřebná pro syntézu správné DNA, bílkovin,
fosfolipidů, histonů, neurotransmiterů aj., odkud se
odvíjí celá plejáda na vitaminech závislých „ekogenetických onemocnění“.
Toxický účinek zvýšeného Hcy byl doložen studiemi
jak „in vitro“, tak „in vivo“. Pro předčasný vývoj kardiovaskulárního poškození je třeba zdůraznit především:
zvýšenou tvorbu superoxidu, nitroderivátů Hcy a zvýše-

nou oxidaci LDL-cholesterolu, dysregulaci tvorby koagulačních bílkovin a prostacyklinů, aktivaci proteinu C,
expresi trombomodulinu,
heparinsulfátu, snížení fibrinolýzy následkem interakce
s Lp(a) s plasminogenem,
poruchu sí ování kolagenu
a elastinu, zvýšený růst
hladké svaloviny, snížení cévní elasticity aj. Zvyšování Hcy
při selhávání ledvin se odvozuje od syntézy kreatinu, ale
metabolická příčina není zatím vůbec jasná.
V tělesných tekutinách se Hcy vyskytuje v několika
formách, pro klinické účely vyhovuje jeho sumární stanovení po redukci, tzv. celkový homocystein (total homocysteine). Jeho normální hladina (<12 μmol/l ženy
a <15 μmol/l muži) závisí na věku, s věkem stoupá a
dosahuje u seniorů nad 65 let 20-25 μmol/l; u fertilních
žen se jeho hladina mění v průběhu menstruačního
cyklu. Nejnižší hladiny Hcy vůbec jsme nalezli v průběhu
fysiologického těhotenství (4-6 μmol/l), protože hormony placenty indukují další velmi účinný remethylační
enzym, který Hcy pohotově odstraňuje. Při poruchách
těhotenství (abrupce placenty, potrat, nádorová kastrace) se hodnoty Hcy zvyšují velmi brzy po operaci.
Nežádoucí metabolické účinky Hcy na řadu tkání a
interakce v mnoha metabolických reakcích se připisují Hcy pro jeho velmi reaktivní sulfhydrylovou skupinu, která při postupu v buňce „nenechá v metabolickém klidu“ žádnou vhodnou molekulu.
Se zvýšeným Hcy se podle častosti výskytu setkáváme
- u získaných nebo dědičných deficitů remethylačních
a transsulfuračních vitaminů (folátu, riboflavinu, pyridoxinu, kobalaminu) včetně dědičných nebo získaných defektů aktivního methyl- nebo adenosylkobalaminu a jejich transportních bílkovin haptocorinu a
transkobalaminu. Geneticky podmíněný enzymový
deficit methylentetrahydrofolát reduktázy (MTHFR)
se vyskytuje v naší populaci kolem 10 %;
- snad nejčastější je jeho nález u chronického ledvinného selhání (kreatinin >120 μmol/l);
- při léčbě pacientů methotrexátem, azauridinem, hydantoináty, fibráty, fenytoinem, metforminem, karbamazepinem zvyšují hladinu Hcy především pacienti, kteří mají deficit MTHFR nebo deficit vitaminů;
- u rozštěpů neurální trubice, rozštěpů patra a u poruch těhotenství a placenty;
- při sekundárních výživových poruchách např. vegetariánství a veganství (ze sníženého přívodu kobalaminu);
- při rozvinutém ethylismu (z vyšší spotřeby kobalaminu);
- při inhibicí methionin syntházy acetaldehydem, výrazněji jsou postižení pacienti s deficitem MTHFR;
- u primární a sekundární osteoporozy a kostních
dysplasií, hypothyreózy;
- u absorpčních střevních poruch (sprue, m. Crohn,
resekce střeva);
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- u neuropsychiatrických poruch a u seniorů nad 65
let ze snížené hladiny kobalaminu;
- u některých nádorových onemocnění (ca tlustého
střeva, prsu, leukémií).
V Československu prvý upozornil na poškození
cév Hcy u experimentálních zvířat Hladovec a spol.
už v 80tých letech, ale stanovení Hcy nebylo ještě
běžně dostupné. V současné době, kdy toto vyšetření je zařazeno v naší nemocnici (profilované pro
kardiovaskulární program) mezi rutinní laboratorní
vyšetření indikovaných pacientů, nacházíme zvýšený Hcy relativně často. Incidence positivních nálezů je následujicí: mírná forma (tj.<30 μmol/l) 1:48;
střední forma (30-100 μmol/l) 1:525 a vysoká forma
(>100 μmol/l) 1:1025.
I když mírné zvýšení Hcy provází celou řadu onemocnění, nejvíce pozornosti bylo věnováno KVO, protože
jak McCullyho homocysteinová teorie aterosklerózy,
tak původní studie amerických lékařů na Framighamské populaci seniorů, dovozovaly výrazný pokles jak
infarktů a mozkových příhod, tak tromboembolických
komplikací při snížení hladiny Hcy vitaminy (1992).
Odtud se traduje exploze zájmu lékařů i laické veřejnosti o stanovení Hcy jako snadno dostupného preventivního vyšetření, kterým by bylo možno vyhledávat všechny rizikové pacienty pro KVO v populaci.
Výsledky několika desítek mezinárodních studií i výsledky naše však toto očekávání nesplňují. Prokázali
jsme u 1000 operantů po cévních bypassech sice průměrně zvýšené hodnoty Hcy, ale závislost mezi zvýšenou hladinou Hcy a velikostí stenózy krčních tepen
či srdečního poškození tepen se neprokázala. Teprve
mnohatisícové soubory pacientů vyšetřené v posledních letech dokazují, že nález mírného zvýšení Hcy
je velmi obecný a není specifický pro KVO. Podle
našich zkušeností pokud hodnoty tHcy přesahují 30
μmol/l, a není znám jiný rizikový faktor rychle se rozvíjející aterosklerózy či tromboembolie, potom je nutno vyšetření Hcy provést a podle výsledku hledat
možné metabolické příčiny této poruchy.
Dlouhodobý efekt podávání vitaminů na zlepšení
zdravotního stavu pacientů s KVO není stále ještě definitivně zhodnocený; závěry prospektivních studií nejsou tak příznivé jako u metaanalýz a výsledky 2 posledních nejčastěji diskutovaných studií (NORVIT,
WISP2) dokazují, že snížení mírně zvýšených hladin
Hcy podáváním vitaminů ještě nezpůsobuje pokles infarktů, mozkových příhod nebo tromboembolií.
Deficit folátu a kobalaminu je uváděn jako patogenní
faktor pro vznik rozštěpů neurální trubice popsaný poprvé Czeizelem v r. 1990. Pro odstranění deficitu vitaminů v populaci byla přijata doporučení úspěšného
projektu Medical Research Council Vitamin Study (1991)
na fortifikace cereálií (140 μg/folátu na 100 g). Účelem
bylo snížení výskytu rozštěpů tím, že bude dosaženo
efektivní denní dávky 100 μg folátu u všech fertilních
žen ještě před oplodněním. Pro úspěšnost podání fo-

látu však Afman ještě v r. 2001 doporučil i současné
podávání kobalaminu k zabránění této nejčastější vitaminové „embryopathie“. Od fortifikace se očekávalo snížení výskytu defektů až o 50 %, praktický výsledek
snížení byl jen o 30 %, ale i tak je výsledek chvályhodný. Naše studie u 100 rizikových těhotných žen zaznamenala jak příznivé hladiny folátu i kobalaminu, tak nízké
hladiny Hcy v materiální krvi i plodové vodě.
Dobré výsledky fortifikace cereálií podnítily American Heart Association (AHA) k rozšíření podobné fortifikace cereálií i jako účinné prevence KVO od r.1998.
Její dosavadní výsledky nejsou však tak příznivé jako
u rozštěpů neurální trubice. AHA doporučuje zvýšený
Hcy léčit podáváním směsi 400 μg kys. listové a 6 μg
kobalaminu a 2 mg pyridoxinu denně. Pokud se hladina Hcy neupraví, doporučuje se dávky zvýšit (Malinov 1999). Z našich pacientů s operačně ověřeným vysokým rizikem KVO a léčených vitaminy příznivě
reagovalo na podání samotného folátu 58 %, podávání folátu s kobalaminem 16 % a folátu s pyridoxinem
6 %; 20 % zůstávalo resistentní k jakékoliv vitaminové
léčbě.
Závěr
Stanovení Hcy v krvi považujeme za velice potřebné a diagnosticky přínosné. Je však pouze laboratorním markerem a pro posouzení jeho diagnostické ceny
je třeba ještě zvážit tyto skutečnosti:
a) Věk pacienta: nad 65 let je už málo významný a pro
deficit kobalaminu ve stáří velmi častý
b) Ledvinnou funkci: při kreatininemii nad 120 μmol/l,
je třeba rozhodnout o správné léčbě základního ledvinného onemocnění
c) Hladiny kritických vitaminů a zjistit proč jejich hodnoty klesají pod hranici: folát< 7nmol/l; B12<150
pmol/l; B6 <3,5 μg/l; B2 <150 μmol/l
d) Vyšetřit nejčastější mutace pro methylaci kritických
enzymových proteinů: alespoň MTHFR
e) Znát užívané léky.
Po vyhodnocení více jak 1200 publikací o diagnostickém významu Hcy je třeba zvýšení hladiny považovat v současné době za důležitý, ale pouze laboratorní marker, který se nedá přehlédnout. Není však
specifickým markerem a je-li zvýšený sám o sobě, nepříspěje k diagnóze. Jen upozorní na další potřebná
vyšetření, jež vedou ke správné a často překvapující
diagnose.
POUŽÍVANÉ ZKRATKY
AHA
- American Heart Association
DNA
- deoxyribonukleová kyselina
Hcy
- homocystein
KVB
- kritické vitaminy skupiny B (riboflavin, kobalamin, pyridoxin, folát)
KVO
- kardiovaskulární onemocnění
MTHFR - methylentetrahydrofolát reduktáza
Literatura u autora (e-mail: josef.hyanek@homolka.cz)

Termíny akcí Společnosti pro výživu v roce 2007
20.-24. srpna 2007 (pondělí-pátek)

Kurzy pro pracovníky ve ŠS

Benešov - Zeměděl. škola

18.- 20. září 2007 (úterý-čtvrtek)

Výživa a zdraví 2007

Teplice

19.-21. září 2007 (středa-pátek)

Vitamíny 2007

Praha ČZU

3.-4. října 2007 (středa-čtvrtek)

Dietní výživa 2007

Pardubice - hotel Labe

říjen 2007

Světový den výživy

Praha – Mze ČR

6.-8. listopadu 2007 (úterý-čtvrtek)

31. tematická konference

Pardubice - hotel Labe

4.-5. prosince 2007 (úterý-středa)

Společné stravování 2007

Pardubice - hotel Labe
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Evropská zpráva o výživovém a zdravotním
stavu obyvatelstva
V. Indikátory zdravotního stavu obyvatelstva
Doc. MUDr. Miroslav Stránský, Ústav výživy, 3. LF UK Praha
U dospělých osob byl stanoven pro hodnocení nadváhy BMI v rozmezí 25,0-29,9, pro obezitu hodnoty
BMI ≥ 30. Výsledky udává tab. č. 2.

1. Prevalence nadváhy a obezity
Pro posouzení tělesné hmotnosti u dětí byly
k disposici údaje ze Španělska, Portugalska, Řecka,
Německa, Belgie a Rakouska. Za nadváhu byla považována u dětí tělesná hmotnost nad 90. percentilem
naměřeného BMI s výjimkou Španělska, kde byla stanovena hranice na 85. percentilu. Pro obezitu byla
stanovena jednotně hranice na 97. percentilu. Šetření
byla provedena v jednotlivých zemích v letech 1998 až
2004 a výsledky jsou uvedeny v tab. č. 1. Ve většině
sledovaných populací byla prevalence nadváhy i obezity nižší u dívek než u chlapců.

Tabulka č. 2

Prevalence nadváhy a obezity u dospělých osob v zemích
EU (%)

Anglie
Španělsko
Portugalsko
Itálie
Maarsko
Řecko
Německo východní
Německo západní
Finsko
Francie
Dánsko
Belgie
Rakousko

Tabulka č. 1

Prevalence nadváhy a obezity u dětí v zemích EU (%)
Země

Věk

Španělsko
10–13 let
Španělsko
6–9 let
Španělsko
2–5 let
Portugalsko 11–15 let
Portugalsko
7–9 let
Řecko
7–12 let
Řecko
7–12 let
Řecko
1–6 let
Řecko
1–6 let
Německo
6–16 let
Belgie
11–18 let
Rakousko
7–10 let
Rakousko
3–6 let

Chlapci
Dívky
nadváha obezita nadváha obezita
20,0
16,0
9,3
16,6
19,1
12,7
18,5
7,6
10,9
12,5
8,6
11,0
10,0

22,0
21,7
10,8
3,6
10,3
10,0
9,4
15,5
9,2
13,9
1,8
5,0
6,0

9,1
13,1
10,4
12,9
21,4
11,1
14,5
6,4
8,0
10,2
7,4
10,0
10,0

10,9
9,8
11,5
2,7
12,3
7,2
3,7
14,4
3,3
11,7
1,5
4,0
3,0

Tabulka č. 3
Hladiny ukazatelů stavu zásobení tuky u mužů v zemích EU
Země
Rakousko
Finsko
Francie
Německo
Řecko

Maarsko
Portugalsko
Španělsko *
Baskicko
Katalonie
Andalusie
Kanárské o.
Anglie

Věk

N

Cholesterol
HDL
(mmol/l)
(mmol/l)

53-93
25-64
45-60
18-65
25-34
35-44
45-54
55-64
18-60
≥ 18

31
3543
3287
16288
—
—
—
—
1173
665

5,2
5,6
6,2
5,5
5,0
5,3
5,5
5,5
5,7
5,5

1,1
1,3
—
1,2
1,0
1,1
1,0
1,1
1,4
1,2

25-60
18-75
25-60
18-75
19-64

410
893
394
782
618

5,4
5,3
5,3
5,6
5,2

1,5
1,4
1,5
1,4
1,1

*
muži a ženy
— žádné údaje

Muži
nadváha obezita

Země

41
45
41
42
42
52
45
49
49
47
44
40
35

25
13
13
9
21
26
21
18
19
10
9
10
6

Ženy
nadváha obezita
33
32
31
26
28
37
32
31
33
21
29
26
20

20
16
15
9
21
35
25
21
18
7
8
12
6

2. Ukazatelé stavu zásobení tuky
S výjimkou starších mužů v Rakousku, řeckých
mužů ve věku 25-34 let a řeckých žen ve věku 25-44
let byla průměrná hladina celkového cholesterolu
vyšší než horní hranice normální hodnoty 5,2 mmol/l.
Nebyly zjištěny podstatné rozdíly v hodnotách u mužů
a u žen. U mužů z Rakouska, Německa, Portugalska,
Řecka a z Anglie byla koncentrace HDL-cholesterolu
nižší než 1,3 mmol/l. S výjimkou řeckých mužů ve věku
45-54 let byl ve všech zemích poměr celkového cholesterolu k HDL v doporučených hodnotách ( ≤ 5). Hladiny LDL-cholesterolu byly
většinou vyšší než horní
Cholesterol
LDL
TG
hranice normální hodnoty
/HDL
(mmol/l) (mmol/l)
(< 3,4 mmol/l), koncentra4,6
3,4
1,4
ce triglyceridů v zemích,
—
—
1,6
ve kterých byly sledovány,
—
—
1,4
4,6
3,6
1,4
byly naopak v doporuče5,0
—
—
ných hodnotách (< 2,3
4,8
—
—
mmol/l). (Tab. č. 3, 4).
5,5
5,0
4,1
4,6

—
—
3,6
3,6

—
—
2,1
1,9

3,7
3,6
3,6
4,1
4,9

3,3
3,3
3,5
3,6
4,2

1,4
1,2
1,4
1,4
—

3. Mortalita
Za základ pro údaje o úmrtnosti na jednotlivá onemocnění v zemích EU sloužila databáze vztahující se ve všech sledovaných zemích na rok
1996. Úmrtnost na kardiovaskulární choroby v jednotlivých zemích je uvedena
v tab. č. 5.
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Tabulka č. 4
Hladiny ukazatelů stavu zásobení tuky u žen v zemích EU
Země

Věk

Rakousko
Finsko
Francie
Německo
Řecko

Cholesterol
(mmol/l)

N

HDL
Cholesterol
(mmol/l)
/HDL

LDL
(mmol/l)

TG
(mmol/l)

Maarsko
Portugalsko

53-93
25-64
35-60
18-65
25-34
35-44
45-54
55-64
18-55
≥ 18

195
4223
4796
7328
—
—
—
—
1386
853

5,7
5,4
5,9
5,3
4,8
5,1
5,6
5,9
5,6
5,5

1,4
1,6
—
1,5
1,3
1,3
1,3
1,3
1,6
1,5

4,2
—
—
3,6
3,7
3,9
4,3
4,5
3,5
3,7

3,6
—
—
3,3
—
—
—
—
3,6
3,6

1,4
0,6
0,9
1,0
—
—
—
—
1,3
1,2

Španělsko *
Baskitsko
Katalonie
Andalusie
Kanárské o.
Anglie

25-60
18-75
25-60
18-75
19-64

410
893
394
782
659

5,4
5,3
5,3
5,6
5,3

1,5
1,4
1,5
1,4
1,3

3,7
3,7
3,6
4,1
4,1

3,3
3,3
3,5
3,6
4,0

1,4
1,2
1,4
1,4
—

*

muži a ženy

—

žádné údaje

Tabulka č. 5
Mortalita na kardiovaskulární choroby v r. 1995 v zemích EU
(na 100 000 obyvatel)
Země
Maarsko
Švédsko
Řecko
Rakousko
Anglie
Norsko
Německo
průměr EU
Portugalsko
Dánsko
Finsko
Itálie
Belgie
Španělsko
Francie

Muži
706
521
482
457
450
446
440
437
428
425
413
396
357
316
280

Země
Maarsko
Rakousko
Německo
Švédsko
Řecko
průměr EU
Anglie
Portugalsko
Finsko
Norsko
Itálie
Dánsko
Belgie
Španělsko
Francie

Ženy
744
624
596
516
503
484
472
470
446
445
440
431
413
363
313

Mortalita na cerebrovaskulární choroby byla ve
všech zemích vyšší u žen než u mužů. Nejvyšší úmrtnost (na 100 tis. obyvatel) měly ženy z Portugalska
(259), následovalo Maarsko (211), Řecko (198) a
Německo (152), nejmenší mortalitu zaznamenala Francie (85). U mužů byla nejvyšší úmrtnost zjištěna opět
v Portugalsku (216), následovalo Maarsko (183) a
Řecko (147). Nejnižší hodnoty byly registrovány opět
ve Francii (64).
Rovněž úmrtnost na diabetes byla s výjimkou Dánska vyšší u žen než u mužů. Nejvyšší hodnoty na 100
tis. obyvatel pocházejí z Itálie a Německa (38 resp. 37),
nejnižší mortalita byla zaznamenána z Řecka (10). U
mužů byla nejvyšší mortalita v Itálii a Portugalsku (28),
nejnižší v Řecku a Finsku (10).
Jak konstatují autoři této zprávy, lze vysokou úmrtnost na zhoubné nádory snížit změnou životního stylu, nikotinovou abstinencí, snížením konzumu alkoholu
a správnou výživou. Ve všech zemích byla mortalita u
mužů vyšší než u žen. U mužů byly nejvyšší hodnoty
na 100 tis. obyvatel zjištěny v Maarsku (388), následovala Belgie (322), Itálie (314), Francie (307) a Dánsko (300). Nejnižší úmrtnost měli muži z Finska (215).
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U žen bylo na prvním místě
Dánsko (279), následovalo Maarsko (174) a Anglie (251), nejnižší hodnoty byly zjištěny ve
Španělsku (163) a Portugalsku
(164).
Nejnižší úmrtnost na chronická onemocnění jater a
cirhózu měli muži a ženy
z Řecka, Norska a Švédska
s pouze 8 a 4 úmrtími na
100 000 obyvatel, nejvyšší
hodnoty byly zjištěny u maarských mužů (100) a žen
(34).

4. Kouření
Ve většině sledovaných
zemí byl podíl kuřáků poměrně vysoký, nejvyšší prevalence byla u maarských, řeckých a španělských mužů a u dospělých (včetně mladistvých) ve Vídni (tab. č. 6). Nízké procento kuřáků
bylo zaznamenáno ve Francii jako výsledek intervenční studie, výsledky tedy nejsou representativní
pro francouzskou dospělou populaci. Také podíl exkuřáků je v zemích EU značný. S výjimkou Norska
a Francie je prevalence kouření u mužů mnohem
vyšší než u žen. Nejvíce kouřících žen bylo registrováno v Norsku a ve Vídni se 36 % resp. 33 %, nejmenší podíl byl zjištěn ve Francii. Nejvíce žen zanechalo kouření ve Francii (30 %) a ve Vídni (22 %). Údaje
pocházejí v jednotlivých zemích z let 1997-2004.
Tabulka č. 6
Podíl kuřáků a ex-kuřáků v zemích EU (%)
Země
Vídeň
Rakousko
Francie
Finsko
Německo
Řecko (dospělí)
Řecko (senioři)
Maarsko
Itálie
Norsko
Španělsko

kuřáci
44
36
14
26
37
48
23
50
30
38
42

Muži
ex- kuřáci
27
—
51
—
28
29
47
—
25
—
25

Ženy
kuřačky ex-kuřačky
33
26
14
19
28
24
3
30
23
36
27

22
—
30
—
15
9
4
—
11
—
9

— žádné údaje

Podíl kuřáků stoupl v zemích EU v letech 1995 až
2002 ze 33,9 % na 39,4 %, pouze v Dánsku, Holandsku a Belgii byl zaznamenán pokles. V r. 1995 měly
nejvyšší podíl kuřáků Dánsko 46,4 %, Holandsko
43,4 %, Belgie 39,9 %, Řecko 38,3 %. V r. 2002 byla
nejvyšší prevalence kouření v Anglii, Francii a Dánsku, nejméně kuřáků bylo v Portugalsku, Španělsku
a Lucembursku.
Z anglického originálu „European Nutrition and Health
Report 2004“ přeloženo, upraveno a zkráceno se
svolením vydavatele prof. Dr. I. Elmadfy.

Ze světa výživy
Oříšková chu bez alergenů

Výživa v prenatálním období a duševní poruchy v dospělosti

Firma Quest vyvinula syntetickou
oříškovou chu , která přesně imituje
přírodní oříškovou chu , ale k výrobě
se nepoužívají ořechy, takže produkt
je prostý alergenů. Oříšková chu „Totally Nuts“ byla připravena specielně
pro evropský trh, kde nedávno změny
ve vyhlášce o značení potravin a vzestup popularity mléčných výrobků
ochucených oříškovou příchutí donutily výrobce hledat nové alternativy
chutí. Sada napodobených chutí přírodně identických obsahuje mandle,
kaštany, kokos, lístkové oříšky, makadamii, arašídy, pekanové ořechy, pistácie a vlašské ořechy.
Pro vývoj
chutí byly použity moderní
analytické postupy, zaměřené na sirné
sloučeniny a
na vývoj nových molekul
a dalších materiálů ve funkci nosičů,
což umožnilo
vyrábět potřebné napodobeniny přírodně identických oříškových chutí.
Analýzy přírodních chutí nejsou nijak
jednoduché, protože např. jen lískové ořechy mají tři rozdílné chuti: dřevěnou (čerstvé ořechy ve skořápce
s oddělitelnou blankou), olejovou po
pražení a konečně pastovitě krémovou a sladkou.
Napodobeniny chutí mohou být použity v mnoha mléčných výrobcích
včetně tekutého mléka, zejména
v Německu a Velké Britanii, kde je o
tyto výrobky značný spotřebitelský zájem. Během pasterace a UHT ošetření se tyto přírodně identické chutě ukázaly jako extrémně stabilní. Zdravotní
důvody vedou k rozšiřování trhu nízkotučných konzumních mlék a ochucení tam uspokojuje konzumenta svými senzorickými vlastnostmi.

Vědci z New York State Psychiatric Institute a jejich spolupracovníci zjiš ovali souvislosti mezi závažným nedostatkem živin u těhotných žen a rizikem
schizofrenie v dospělosti. Vycházeli přitom ze dvou událostí – blokády dodávky potravin německou armádou v západním Nizozemsku v zimě 1944 –1945
a hladomoru v Číně v letech 1959–1961. Tyto dvě události vytvořily přirozený
experiment pro zkoumání vztahu mezi prenatálním nedostatkem živin a pozdějším rizikem duševní poruchy.
Závěry studií nizozemského i čínského hladomoru shodně uvádějí dvojnásobně zvýšené riziko schizofrenie u jedinců, kteří byli prenatálně postiženi hladomorem přes to, že časová, populační i další měřítka obou těchto „epidemií“
jsou odlišná. Například. jako náhražka potravy byly v době nizozemského hladomoru konzumovány cibulky tulipánů, které mohly mít na vývoj mozku toxické účinky, zatímco při čínském hladomoru sloužily jako náhražky potravy kůra
stromů a zelená řasa chlorela pěstovaná doma v nádržích na moč. V Číně také
chyběl důležitý negativní faktor, kterým byl v Nizozemsku stres z okupace a
kruté zimy. Byl zde také od května 1945 mimořádně rychlý návrat k dostatečné
výživě, ten byl v Číně pozvolný. Důležitou otázkou také je, zda podstatný byl
celkový nedostatek živin (průměrný příděl potravin během prvního trimestru
byl během nizozemského hladomoru nižší než 1000 kcal na den) nebo spíše
nedostatek určité mikroživiny (např. kyseliny listové). Teoreticky je také možná
existence nějakého faktoru působícího současně s hladomorem, který počet
zjištěných případů duševních poruch zvyšuje, takže některé závěry, které by
mohly vést k jejich primární prevenci teprve čekají na vysvětlení.
JAMA 2005, 294: 557-562, 621-623
Št.

Nut flavours without allergens. Soft
Drinks International, May 2006, s. 15
Per

Příjem mastných kyselin ve
stravě belgických žen

Vysoce „oktanový“ energetický
nápoj

V souboru žen ve věku 19-39 let
činil v Belgii příjem tuku 34,3 % celkové energie ve stravě, což je více,
než je výživáři doporučováných 30
%, ale odpovídá zhruba příjmu u
nás. Příjem nasycených mastných
kyselin byl 13,7 % celkové energie,
tedy opět vyšší než doporučovaných 10 %. Celkový příjem polyenových mastných kyselin (s dvěma
a více dvojnými vazbami
v molekule) odpovídal 6,0 % energie, z toho na kyselinu linolovou
připadlo 5,3 %, ale na kyselinu linolenovou jen 0,6 %, tedy poměr
příjmů obou mastných kyselin byl
podstatně nižší než doporučovaných 5:1 až 2:1. Celkový příjem
kyseliny arachidonové odpovídal
0,03 % energie a žádoucích polyenových mastných kyselin s 20-22
atomy uhlíku a 5-6 dvojnými vazbami dohromady jen 0,1 % energie. Tyto posledně jmenované
mastné kyseliny se získávají hlavně z ryb, drůbeže a vajec.

Společnosti United Brands Company a Diesel Beverage Company
uvedly na trh pod názvem Diesel
nový energetický nápoj. Nový nápoj se může pyšnit pětinásobným
obsahem
aminokyselin než
b ě ž n é
energetické nápoje. Proto
byl nápoj
nazván
Diesel a je
doprovázen reklamou, že
se jedná
o nejsilnější energetický nápoj na trhu.
Nápoj obsahuje kofein, guaranu,
ginseng, sedm aminokyselin (taurin, karnitin, arginin, valin, leucin,
isoleucin a tyrosin). K fortifikaci se
používá vitamin C a vitaminy skupiny B. Vyrábí se ve standardní a
low-carb (s nízkým obsahem sacharidů) verzi.

I. A. Sioen a spol., Lipids, 41,
415-422, 2006
jdx

High-octane. Soft Drinks International, November 2005, s. 24
Per
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Na zdraví! Co je správná míra?
Jaromír Skácel, Praha
Prof. Ing. Jan Pokorný, DrSc., Ústav chemie a analýzy potravin, VŠCHT, Praha
Podle nedávných informací v tisku poklesla u nás
spotřeba tvrdého alkoholu od roku 2000 do roku 2006
z 11 na asi 9 l na osobu za rok (zdroj International Wine
and Spirit Record). Ve stejném období stoupla spotřeba vín asi o jednu pětinu na asi 17 l na osobu a rok.
Na tomto množství vypitého vína se domácí produkce vín vyrobených z domácích hroznů podílí asi 40 %.
Tato tendence v odklonu od tvrdého alkoholu k vínům
také reprezentuje postupnou změnu životních postojů obyvatel České republiky. Se stoupající spotřebou
se pomalu zvyšují i nároky spotřebitelů na informace o vínech;
stoupající počet kvalitních fonoték, jejich sortiment vín a kvalita
vín je toho jasným dokladem.
Ve státech západní Evropy
představuje roční spotřeba všech
alkoholických nápojů v přepočtu
na čistý líh – etanol asi 10 litrů na
osobu (v přepočtu asi 92 l vína).
Podle tradic a historického vývoje je však skladba konkrétních alkoholických nápojů rozdílná. U
seveřanů převládá ve spotřebě tvrdý alkohol, místně ředěný nebo
v koktejlech, obyvatelé střední a
západní Evropy jsou přeborníky
ve spotřebě piva, ve státech okolo Středozemního moře převládá
konzumace vín, východ Evropy
dává přednost tvrdému alkoholu,
ale v celé Evropě se spotřeba vín
pozvolna zvyšuje.
Pijáky je možno rozdělit do tří skupin podle průměrné denní spotřeby etanolu. Mezi mírné pijáky řadíme
ženy se spotřebou do 15 g (to je 100-200 ml vína) a
muže se spotřebou do 40 g (to je 200-400 ml vína), silní pijáci konzumují 40-50 g denně (to je více než půl l
vína). Osoby, které zkonzumují v nápojích více než 100
g etanolu bývaly označeny za alkoholiky, dnes se jim
zdvořileji říká osoby závislé na alkoholu. Vína podle
druhu obsahují okolo 12 % etanolu, takže ony pomyslné hranice skupin představují asi desetinu množství vína.
Obecně mají křivky závislosti nemocnosti a úmrtnosti na množství průměrně denně zkonzumovaného etanolu tvar písmene „J“. Abstinenti jsou poněkud nemocnější a umírají v průměru o několik měsíců
dříve než mírní pijáci. Tento výsledek je však možná
ovlivněn i tím, že lidé, kteří se necítí zdravě, se alkoholu vyhýbají. U mírných pijáků je zdravotní situace
nejpříznivější. Silní pijáci mívají specifické zdravotní
potíže, bývají častěji nemocní než mírní pijáci. U osob
závislých na alkoholu je tento vliv na zdraví velmi
výrazný a umírají v nižším věku.
Etanol se v těle rychle vstřebává a také rychle odbourává. Odbourávání závisí nejen na tělesné hmotnosti, ale i na způsobu konzumace a na aktuální dis-
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pozici a může mít rychlost až 50 g etanolu za hodinu,
obvykle je to však mnohem méně. Působením enzymu ethanoldehydrogenázy se etanol mění na acetaldehyd a ten se dále rozkládá různými cestami. Malý
podíl se přímo vydýchá, část etanolu se rozkládá
v žaludku (především u mužů), většina však v játrech.
Právě játra při velkých dávkách odbouraného etanolu
podléhají jak vratným změnám (steatose, čili ztučnění
jater), tak i změně nevratné, kterou je cirrhosa jater. Část
etanolu se přeměňuje na tuk a ukládá se. Ženy mají
nižší aktivitu enzymu ethanoldehydrogenázy a proto nesnesou tolik etanolu jako muži. Etanol se rychleji odbourává za přítomnosti oxidu uhličitého, proto se perlivá vína, stejně jako
vinný střik odbourávají rychleji
než běžná vína (vína klidná).
Geny části našich spoluobčanů, které se v minulých generacích setkaly se specifickými
geny z Asie, zapřičiňují, že tito
lidé nemají v těle výbavu
k bourání etanolu. Požité alkoholické nápoje pak na ně mají
dlouhodobý vliv, než se etanol
z krve postupně „vydýchá“.
Vliv etanolu již krátce po požití, pokud je ještě v krvi a nerozptýlil se do tělních tekutin je
nejmarkantnější na činnosti
mozku. Významně snižuje soustředěnost a zvyšuje lehkomyslnost rozhodování. Výsledkem je pocit pohody a nadhledu, snížení osobní odpovědnosti vedoucí
k nezodpovědnému jednání. Navozuje a vyvolává jednání, které nejsme ochotni tolerovat u ostatních řidičů
kromě sebe. Pokud jsme dnes ještě víno neochutnali,
budeme jistě souhlasit s tím, že se řidičům nemůže tolerovat ani stopa etanolu.
Účinnost etanolu závisí rovněž na způsobu konzumu.
Častější popíjení malých dávek vína během dne a rovnoměrně během týdne (obvyklé ve vyspělých zemích a
do značné míry i u nás) ve srovnání s jednorázovým vypitím stejného množství je považováno nejen za společensky přijatelnější, ale je i spojeno s menším nepříznivým vlivem na zdraví. Popíjení při jídle, při konzumaci
tuhých pokrmů je rovněž příznivější, než popíjení bez jídla.
Velká spotřeba alkoholických nápojů se může projevit i ve zhoršení skladby stravy. Etanol totiž dodává
tělu v 1 g o polovinu více energie než 1 g cukru, ale
méně než 1 g tuku. V celostátním průměru dává etanol 5-6 % energie celé stravy. U silných pijáků je to
však podstatně více. Takové osoby proto nepoci ují
potřebu příjmu pevné potravy a konzumují méně stravy, což se může projevit v nedostatku některých důležitých živin.

Etanol značně ovlivňuje průběh chorob krevního
oběhu, proto této problematice byla věnována velká
pozornost. Mírný konzum vína ve zmíněných dávkách
100-200 ml u žen a 200-400 ml u mužů se projevuje
příznivě u osob s vyšším rizikem postižení chorobami
krevního oběhu, zvláště u starších osob. Malé množství etanolu mírně snižuje krevní tlak, větší množství jej
však zvyšuje. Roztažení cév zlepšuje prokrvení mozku i svaloviny srdce a zlepšuje zásobování kyslíkem.
Rovněž role vína na snížení a stabilizaci srážlivosti krve
se jeví nezastupitelnou. Mimo etanolu na tomto procesu participují i ostatní složky vína jako polyfenolové antioxidanty, mezi nimi zvláště resveratrol, jejichž
role byla popsána v č. 1 tohoto ročníku.
Abstinenti mají vyšší riziko onemocnění diabetem II.
typu (cukrovkou nezávislou na insulinu), než mírní pijáci asi v obdobném měřítku jako u chorob krevního
oběhu, ale u silných a velmi silných pijáků se riziko
diabetu zase zvyšuje. Rovněž riziko vzniku rakoviny je
u mírných pijáků hodnoceno jako nižší ve srovnání
s abstinenty a silnějšími a velmi silnými pijáky.
Kromě etanolu obsahuje víno i malé množství metanolu pocházejícího z pektinů. Metanol v přebytku etanolu zdraví neohrožuje. Organické kyseliny, zvláště
vinná a jablečná, mají původ v hroznech, kyselina
mléčná vzniká až kvašením stejně jako glycerol, dávající vínům vyšší viskozitu a plnost. Minerální látky
jako vápník, draslík, hořčík a některé stopové prvky

pocházejí rovněž z hroznů. Při této příležitosti je vhodné
vyvrátit pověru, že červená vína mohou hradit naši
potřebu železa. Nemohou. Vlastní obsah železa ve
vínech je zanedbatelný.
V souvislosti s popíjením vína se často mluví o francouzském paradoxu. Princip paradoxu je v tom, že
složení stravy Francouzů, zvláště z jihu, obsahuje vysoký podíl nasycených tuků a má velkou energetickou hodnotu a mělo by být zdrojem chorob krevního
oběhu. Opak je však pravdou. Francouzi a ostatní
obyvatelé okolo středozemního moře těmito chorobami trpí méně než zbytek Evropy. Jenže ke způsobu
stravování a zapíjení potravy převážně červenými víny
nesmíme zapomenout na to, že součástí stravy je
spousta čerstvého ovoce dozrálého do konzumní zralosti na stromě, celoročně čerstvá zelenina, olivy a olivový olej, dostatek času k jídlu, případně siesta a životní styl preferující celkovou pohodu před přesností,
dochvilností, rychlým životním tempem a stresy. Na
tomto paradoxu se jistě také podílejí genetické faktory, větší temperament, extrovertnost a příznivé geografické prostředí, teplejší, sušší a slunnější podnebí.
Podle zpráv z vinařských kruhů přinesla si vína ročníku 2006 vlastnosti dané mimořádným počasím toho
roku. Mějme tedy na paměti při ochutnávání našich vín,
že si při denním ochutnání navíc můžeme trénovat sílu
vůle, abychom zůstali u jedné, dvou skleniček a tím
přispěli k utužení svého zdravotního stavu.

Ze světa výživy
Podávání „alkoholických“ nápojů mládeži v letech první ČSR
Bylo by bláhové si myslet, že mládež byla za časů
první čs. republiky jiná než ta současná. Již od počátku budování nového státu byla v mladé generaci vždy
spatřována budoucnost vlasti, a proto se její ochraně
věnovala také zákonodárná i výkonná státní moc. Především pod přímým vlivem morální autority presidenta T. G. Masaryka (V boji proti alkoholismu, O etice a
alkoholismu) a dalších osobností politického a veřejného života (Edv. Beneše „Problém alkoholové výroby a abstinence“ aj.) byl již před 85 lety přijat zákon
č. 86/1922 Sbírky zákonů a nařízení, omezující podávání alkoholických (tehdy alkoholních nebo alkoholových) nápojů dětem a mladistvým. Charakteristiku
tohoto prvorepublikového právního předpisu výstižně
podává Pedagogická encyklopedie (Praha 1938).
Doslova citujeme a pro dnešní dny jen konstatujeme,
že „nihil sub sole novi“ (nic nového pod sluncem):
Aby se čelilo neblahým vlivům, jež používání alkoholních nápojů vyvolává u dětí a mladistvých, zakázáno je
v mezích zákonem stanovených dodávati dětem do 16
let, popř. mladistvým od 16 do 18 let, alkoholové nápoje ve veřejných místnostech, hostincích, kavárnách,
restauracích, výčepech, obchodech, automatech, bufetech apod., dále na výletištích, poutích apod. k požití
na místě. Zakazuje se také, aby dorostlí ve veřejných
místnostech a místech dávali dětem a mladistvým alkoholové nápoje a dovolovali podaných nápojů požívati. Pod zákaz však nespadá podávání alkoholových

nápojů dětem a mladistvým, kteří
je odnášejí mimo výčep k požívání osobám dospělým. Za alkoholové nápoje se nepovažují nápoje, obsahující nejvýše 0,5 % alkoholu.
Teprve osobám překročivším
16. rok věku smí se podávati pivo
a víno (ovocné víno) osobám překročivším 18. rok i jiné alkoholové nápoje. Dětem do 16.
roku nesmí se tedy podávati alkoholové nápoje vůbec.
Za zachování zákazu jsou odpovědni ti, kdo odpovídají za vedení podniků, v nichž se nápoje podávají, a
jejich zaměstnanci, nedbají-li poučení svého zaměstnavatele. Odpovědni jsou rovněž rodiče a pěstouni dětí a
mladistvých. Každý, kdo nápoj podává, je povinen
odepřít podávání alkoholních nápojů, má-li pochybnosti
o věku osoby, jíž se má nápoj podati.
Přestoupení zákazu trestají politické úřady. Pokud jde
o živnostníky, pokutou od 20 do 10 000 Kč, příp. vězením od 24 hod. do 3 měsíců, jinak pokutou od 20 do
1000 Kč, příp. vězením do 14 dnů. Dopustí-li se živnostník opětovně přestupku podle uvedeného zákona, může
mu být odňato živnostenské oprávnění. Ve všech místostech a místech, pro něž zákaz platí, má býti na nápadném místě vyvěšena vyhláška o zákaze zákonem
stanoveném a o trestnosti jeho přestoupení
(tes)

95

Glykemický index potravin
MUDr. Jolana Rambousková, CSc., Hana Kavínová
Ústav výživy, 3. LF UK Praha
Hodnocení optimálního zastoupení jednotlivých živin ve stravě nabízí v současné době i možnost posouzení kvalitativního zastoupení sacharidů z hlediska
glykemického indexu (GI). Fyziologický význam hladiny krevní glukózy po jídle (postprandiální glykémie)
byl popsán již dříve při hledání vhodné diety u diabetiků. Po dlouhá léta akceptovaným dogmatem
v diabetické dietě byla minimalizace příjmu tzv. jednoduchých cukrů, nebo se rychle vstřebávají, a tím
dochází ke zvýšení glykémie. Byly doporučovány tzv.
komplexní sacharidy (škroby), nebo se věřilo, že se
vstřebávají mnohem pomaleji a to vede k menšímu
vzestupu hladiny cukru v krvi. Dnes již ale víme, že
většina na škroby bohatých potravin zvyšuje glykémii dokonce více než srovnatelné množství sacharózy. Výkyvy v postprandiální glykémii mohou
hrát roli v metabolickém a oxidativním stresu pankreatických B- buněk a kardiovaskulárního systému, potenciálně zvyšují riziko diabetu 2. typu a srdečně-cévních onemocnění. Z tohoto důvodu je zvláště důležité kvantifikovat účinek sacharidů v potravě na glykemickou odpově po požití potravy.
Glykemický index (GI) definoval a poprvé popsal
v roce 1981 tým profesora Davida J. Jenkinse
z univerzity v Torontu v Kanadě. Je vyjádřen bezrozměrným číslem a hodnotí potraviny podle jejich vlivu na hladinu glukózy v krvi. Glykemický index vyjadřuje, o kolik se hladina krevní glukózy zvýší za
2-3 hodiny po jídle. Formálně je glykemický index
definován jako vzrůstající prostor pod křivkou krevní glukózy po konzumaci testované potraviny obsahující 50g sacharidů, dělený prostorem pod křivkou
po snědení stejného množství referenční potraviny, většinou glukózy nebo bílého chleba. Dosahuje hodnot
od 0 do 100, některé potraviny číslo 100 i překračují.
GI 100 má referenční potravina, se kterou se ostatní
potraviny srovnávají. Hodnotí se hlavně u potravin bohatých na sacharidy, protože jsou to právě sacharidy, které ovlivňují hladinu glukózy v krvi nejvíce.
V posledních letech se ale dává přednost glukózové stupnici, protože složení bílého chleba se
v různých částech světa liší, a protože stanovení 50g
glukózy je přesnější. U některých potravin nelze GI
měřit standardní cestou, protože obsahují tak malé
množství sacharidů, že by nebylo možné jich najednou sníst požadované množství. Glykemický index
takových potravin je bu roven nule nebo není stanoven. V současnosti je glykemický index uznáván
jako spolehlivá, na fyziologických principech založená klasifikace potravin s ohledem na jejich účinky na
postprandiální glykémii. V roce 1997 komise expertů FAO/ WHO schválila používání hodnocení sacharidů podle GI a doporučila používaní hodnot GI jednotlivých potravin jako součást informací o složení
potravin.
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Stanovení glykemického indexu
GI nové potraviny nelze získat odhadem podle složení nebo podle GI podobné potraviny.
Komerční testování hodnot GI pro potravinářský průmysl provádí několik laboratoří na světě. Jednou z nich
je laboratoř oddělení pro výživu člověka univerzity
v Sydney v Austrálii. Testování se provádí fyziologickým
pokusem u 10 zdravých dobrovolníků. Po nočním hladovění je podána testovaná potravina, která obsahuje
10-50 gramů sacharidů. Poté se odebírají každých 15
až 30 minut po dobu dvou hodin vzorky kapilární krve
získané z prstu na stanovení glykémie. Výsledná křivka
glykémie je pak porovnána s křivkou glykémie po konzumaci stejného množství referenční látky – nejčastěji
glukózy. Za výslednou hodnotu GI zkoumané potraviny je pak považován průměr z 10 měření (obr.).

Glykemická křivka zdravého dospělého člověka:
potravina s vysokým GI (glukóza) vs potravina s nízkým GI

GI se může testovat i u diabetiků, v tom případě
se ale vzorky krve odebírají po dobu 3 hodin, nebo
pacienti s diabetem 2. typu potřebují mnohem delší
dobu než 2 hodiny, aby se jejich hladina glukózy v krvi
vrátila do normálních koncentrací, pokud se vůbec
vrátí. Jednotlivé potraviny ale málokdy jíme samostatně. GI pro směs potravin nebo pokrm se dá odhadnout výpočtem, k němuž je nutné znát obsah sacharidů v jednotlivých potravinách či surovinách. Pro
každou potravinu se určí, kolik procent sacharidů
pochází právě z ní. GI této potraviny se vynásobí odpovídajícími procenty sacharidů. Takto získané výsledky všech potravin se nakonec sečtou. Výsledkem
je pak glykemický index celé směsi.
Potraviny s nízkým GI jsou ty, které mají hodnotu
menší než 55, střední GI je mezi 56 a 69 a vysoký GI
je vyšší než 70 (tabulka).

při varu. Naopak potraviny obsahující hodně amylózy jako
například luštěniny, se tráví poBílá rýže s nízkým
Müsli
65
maleji, a mají proto nižší GI.
obsahem amylózy – vařená
139
Málo amylózy je obsaženo
Datle sušené
103
Kuskus vařený 5 minut
61
v bílé rýži, která má GI vysoký.
Rýžové burisony
95
Ananas
60
Želatinizaci škrobu v potravině
Francouzská bageta
95
Zmrzlina
60
Brambory pečené bez tuku
94
Kukuřice vařená
60
a rychlost trávení ovlivňuje také
Cornflakes, Chocapic (Nestle)
90-85
Bebe Dobré ráno
57-52
velikost částic, protože čím
Instantní bramborová kaše
88-85
Rýže parboiled
56
jsou částice menší, tím mají
Brambory vařené
80
Kiwi
53
větší povrch a tím více enzymů
Bramborová kaše
75
Jahodový džem
50
a vody na ně může působit. TaHranolky
75
Špagety
48-45
kovéto částice jsou pak rychleji
Pšeničný chléb
70
Instantní nudle
47
tráveny a jsou příčinou vyššího
Bílý chléb s vlákninou
68
Mrkev vařená
45
GI. Příkladem toho je mouka.
Banány
65
Jahody
40
Zrna obilnin mají velké částice
Celozrnný chléb
65
Čočka vařená
30
a nízký GI, mletím se však veliPizza
60-80
Sójové boby vařené
20
Bebe Jemné sušenky
67
Mléko plnotučné
11-21
kost částic zmenšuje. Bílá mouka má proto vysoký GI. Viskózní vláknina zvyšuje hustotu
potravy v trávicím ústrojí, zpomaluje průchod potravy
Glykemická nálož (GL)
a snižuje účinek trávicích enzymů. Obaly semen a lušHodnota GI vyjadřuje rychlost, s jakou se konkrétní
těnin jsou tvořeny nerozpustnou vlákninou a tvoří barisacharid mění v glukózu, ale neříká nic o množství
éru, která zpomaluje působení enzymů na škrob uvnitř.
sacharidů v dané potravině. K posouzení vlivu potraI proto mají luštěniny nebo celozrnné výrobky nízký GI.
viny na glykémii je třeba znát obě hodnoty. Z tohoto
Vláknina je však zdrojem mnoha debat, jelikož nebyl
důvodu byla v roce 1997 definována tzv. glykemická
prokázán žádný významný vztah mezi obsahem vlákniny
nálož (glycemic load – GL), která zohledňuje kromě
v potravině a výškou GI. Některé studie uvádějí, že za
účinku dané potraviny na glykémii i celkové množnižší GI je odpovědná jen rozpustná vláknina a jiné
ství sacharidů v potravině. Její hodnoty se dělí na
naopak, že nerozpustná vláknina. Jedním z faktorů,
nízké (10 a méně), střední (11-19) a vysoké (20 a více).
které mají vliv na výšku GI je také zralost ovoce. DobGlykemická nálož se vypočítá vynásobením hodnoty
rým příkladem je banán, kdy nedozrálý má téměř poGI celkovým obsahem dostupných sacharidů v běžně
loviční hodnotu GI oproti přezrálému banánu. Obsah
konzumované přiměřené porci a vydělením 100. Jako
příklad lze uvést mrkev, která má poměrně vysoký
glykemický index, obsah sacharidů v ní je však malý,
takže zvýšení glykémie po konzumaci je daleko nižší,
než například po konzumaci stejného množství bramFirma Z-WARE nabÌzÌ Windows verzi
bor, které jsou na sacharidy bohaté. Podobně meloun
stravovacÌho
software pro Vaöe jÌdelny.
má vysoký GI, ale celkový počet sacharidů v něm je
malý, takže glykemická nálož melounu je nízká.
Z·roveÚ V·m rovnÏû nabÌzÌme stravovacÌ
Sacharidy jsou důležitou součástí zdravé stravy a nasystÈmy (termin·ly) na bezkontaktnÌ karty,
příklad glukóza je primární živinou pro mozek a CNS.
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spot¯ebnÌ koö, atd.
krevních lipidů. V praxi vedou tyto skutečnosti
od 5.500,- KË + DPH 19 %
k prodloužení pocitu sytosti, a tím k omezení přejídání. Koncepce GI je vlastně rozšířením hypotézy o účinKomplet SW pro malÈ jÌdelny a Mä
cích potravní vlákniny, kterou vytvořil v roce 1977
od 7.100,-KË + DPH 19 %
Burkitt a Trowell. Tato koncepce naznačovala příznivý
äkolenÌ
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metabolický účinek potravin, které se pomaleji vstřeHavlÌËkova
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vaskulárních nemocí.
Tel.:
567300410
Tel.:
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544219288
GI potravin závisí na množství faktorů. Velmi důleMobil: 603 867521
Mobil: 603 867521
žitý je například typ škrobu, který je dán poměrem
E-mail: jihlava@z-ware.cz E-mail: brno@z-ware.cz
amylózy a amylopektinu. Amylopektin je lépe přístupný
walter@z-ware.cz
želatinizaci a tak potraviny, které ho obsahují více mají
www.z-ware.cz
vyšší GI. K želatinizaci škrobových zrn dochází např.
Glykemický index vybraných potravin (glukóza=100)
(podle Foster- Powell K, Holt SHA, Brand-Miller JC, 2002)
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tuku v potravině nebo jeho přídavek k pokrmu vede ke
zpomalení vyprazdňování žaludku a vstřebávání sacharidů a tím ke snížení glykemického indexu stravy. Zvýšení kyselosti pokrmu použitím například octa nebo
citronové š ávy snižuje GI. Stejně se chovají i zakysané
mléčné výrobky nebo kvašené potraviny. GI je také
ovlivněn způsobem kuchyňské přípravy. Čím více je
potravina obsahující škrob zahřívána, máčena, mleta
nebo mačkána, tím více je přístupná hydrolýze a trávení. Taková potravina má po dlouhé kulinářské úpravě
vyšší GI než za syrova.
GI se stanovuje u potravin, v jejichž složení převažují
sacharidy. Potraviny, které obsahují hodně bílkovin a
tuku jako jsou maso, vejce, ořechy a sýr, mají zanedbatelný GI. Vzhledem k tomu, že ovoce a zelenina (kromě brambor) obsahují velmi málo sacharidů, mají také
nízké hodnoty GI. Alkoholické nápoje mají také nízký
GI. Obecně lze říci, že rafinované obiloviny a brambory
mají vysoký GI, luštěniny a celozrnné obiloviny střední
a neškrobové ovoce a zelenina mají nízký GI. Glykemický index potravin má důležité důsledky pro potravinářský průmysl. Na obalech potravin jsou dosud používány termíny jako obsah komplexních sacharidů nebo
cukrů, což má ale z nutričního a fyziologického hlediska malý význam. WHO/FAO proto doporučila nahradit
tento způsob značení na výrobcích údajem o celkovém
obsahu sacharidů a hodnotou GI.
Glykemický index a riziko nádorů
Souvislost mezi nedostatečnou výživou chudou na
vitaminy a mikronutrienty a výskytem nádorů např.
žaludku byla již mnohokrát potvrzena. Takováto deficitní výživa je často tvořena převážně rafinovanými
sacharidy s vysokým glykemickým indexem. Vliv GI
na vznik rakoviny spočívá v ovlivňování inzulinémie.
Inzulín působí jako promotor karcinogeneze, což bylo
prokázáno v pokusech in vitro i na zvířatech. Zvyšuje
produkci vaskulárního endoteliálního růstového faktoru
a je spojován se zvýšenou mitogenní aktivitou buněk
žaludeční sliznice. Obdobné mechanismy se zřejmě
uplatňují i v etiopatogenezi nádorů tlustého střeva, prsu
a prostaty.
Vliv glykemického indexu na kontrolu hmotnosti
Souvislost konzumace potravy s vysokým glykemickým indexem a obezitou byla prokázána v pokusech
na zvířatech. V případě vysokoglykemické stravy byly
signifikantně vyšší hodnoty postprandiální glykémie,
hladina inzulinu a triacylglycerolů v plazmě.
Dříve převládal názor, že správná dieta, která by vedla ke snížení tělesné hmotnosti, má být vysokosacharidová, s nízkým obsahem tuků a tato strava má být
navíc podpořena zvýšením fyzické aktivity. Obhájci GI
ale tvrdí, že ohled by se neměl brát jen na množství
jednotlivých živin, ale i na jejich kvalitu. Nízkoglykemické potraviny zlepšují kontrolu váhy tím, že podporují pocit sytosti a oxidaci tuků místo oxidace sacharidů. Příčiny těchto 2 jevů tkví v pomalejším trávení a absorbování nízkoglykemických potravin a jejich
následném vlivu na postprandiální hladinu glukózy a
inzulínu v krvi. Potraviny s nízkým GI jsou sytější než
potraviny s vysokým GI, a tak způsobují, že člověk sní
při následujícím jídle méně potravin, a tudíž přijme
menší množství energie. Nízkoglykemické potraviny
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procházejí delší dobu trávicím traktem, a tak působí
delší dobu na přítomné receptory. Naopak potraviny
s vysokým GI vyvolají rychlý vzestup hladiny inzulínu,
který způsobí rychlý pokles koncentrace glukózy a
mastných kyselin v krvi, dočasně i pod výchozí hladinu. Nedostatek energetických substrátů v cirkulující
krvi vnímají receptory v mozku, díky kterým máme
pocit hladu. Po stravě s nízkým GI organismus nevylučuje tolik inzulínu, takže organismus může oxidovat
tuky. Vyšší zásoba glykogenu u obézních jedinců také
brání využití tuků jako energetického zdroje. Pokud
následuje jídlo s vysokým GI, zásoby glykogenu se
obnoví a proces se opakuje.
Význam glykemického indexu potravin
Nízký glykemický index potravin snižuje postprandiální glykémii. Dieta s nízkým GI pomáhá při redukci
hmotnosti, snižuje inzulinovou rezistenci a pomáhá lépe
kompenzovat diabetes, udržuje déle pocit nasycení a
prodlužuje tělesnou vytrvalost při zvýšené námaze.
Dieta s vysokým GI usnadňuje doplnění zásob sacharidů po fyzické námaze. Na dietu s nízkým glykemickým indexem lze přejít zařazením celozrnných ovesných a ječmenných cereálií ke snídani, upřednostňováním celozrnného pečiva a chleba, snížením množství konzumovaných brambor a zvýšením konzumace
všech druhů ovoce a zeleniny.
Závěr
Teorie GI potravin má své zastánce i odpůrce. Odpůrci opírají své argumenty o fakt, že GI potraviny nelze
přesně určit, když se jeho hodnoty mění např. kuchyňskou úpravou, zráním či skladováním nebo fyzikální
formou. Své argumenty zakládají na tom, že je obtížné neodborné veřejnosti radit v jakém stupni zralosti
či v jaké formě má potravinu konzumovat nebo jakou
kulinářskou úpravou připravovat. Pokud však budou
zveřejněny hodnoty GI potravin, pak by bylo možné
po konzumentech požadovat i zapamatování si informací o tom, jakým způsobem potravinu připravit, aby
její GI byl co nejnižší. Glykemický index bere v úvahu
pouze typ sacharidu a nebere ohled na jeho množství
v běžně konzumované porci potraviny, a je proto u
každé jednotlivé potraviny dosti variabilní. Rozdíly lze
pozorovat jak u jedné osoby, tak mezi jednotlivými
osobami. Významnou roli hraje typ krevního vzorku
(kapilární nebo venózní krev), doba testování, velikost
porce potraviny. Glykemickou odpově pokrmu je
možné odhadnout s určitou přesností součtem glykemických indexů jednotlivých potravin. Glykemický
index nepředpovídá postprandiální odpově glykémie
tak přesně u diabetiků jako u zdravých osob. I když
je glykemická odpově po konzumaci sacharidů u
diabetiků vyšší, relativní odpově na potraviny a kombinované pokrmy, které se liší glykemickým indexem,
je podobná u zdravých osob i diabetiků.
Glykemický index je tedy preventivním dietním faktorem, jehož znalost a užívání je vhodné pro osoby
zdravé i osoby s pozitivní rodinnou anamnézou bez
zdravotních problémů, které si chtějí své zdraví udržet
a zabránit vzniku civilizačních chorob. U lidí, kteří civilizačními chorobami již trpí, GI zmírňuje projevy nemoci
a předchází jejich komplikacím.
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Určeno především závodnímu,
vojenskému, nemocničnímu
a lázeňskému stravování, stravování
vysokoškoláků, sportovců
a důchodců a dalším formám
společného stravování

Stravování seniorů aneb
„Máme se tak dobře, že se nám nechce umřít!“
J. Štrébl, AKC Praha
Slovy z titulku vyjádřila svojí spokojenost se službami
Centra sociální a ošetřovatelské pomoci (SOP) v Praze 10
devadesátiletá stařenka, klientka Centra. „Potěšilo mě to
víc, než poděkování nějakého úřadu“, řekla mi paní ředitelka Budínská. Vůbec se jí nedivím.
Co vlastně Centrum pro spokojenost svých klientů dělá,
co jim poskytne a nabízí? Je toho opravdu hodně, ale my
se zaměříme jen na stravovací služby.
SOP má celkem 5 stravovacích zařízení. V provozu pracuje kolem 170 osob, ve vedení a administrativě deset. Od
ledna do konce září 2006 bylo podáno 188 215 kompletních jídel, z toho 66 328 diet! Praha 10 má totiž relativně
největší počet seniorů v celé ČR, v přepočtu na jednoho
obyvatele. A strávníci se asi v SOP mají dobře.
Kompletní jídla se jednak rozvážejí klientům domů nebo
si strávníci mohou sami chodit na oběd do jídelen. Jak to
funguje? Rozvoz jídel začíná v 10,00 hod. K dispozici je
12 aut, jídlonosiče s plastovými termonádobami a nerez
vložkou. Klient má k dispozici dvojí vybavení jídlonosiči.
Bu mu šofér nádobu s pokrmem ihned otevře nebo si ji
klient otevře sám, až bude chtít oběd sníst. Umytý jídlonosič z minulého dne vrátí klient šoférovi. Samozřejmě před
naplněním novým pokrmem je jídlonosič v expedici pokrmů znovu důkladně umyt.
Do jídelny přicházejí senioři z celé Prahy 10, kde je pro
ně denně (kromě soboty a neděle) připraven oběd. Projdou se a je to pro ně také společenská událost. I staré dámy
se rády upraví, obléknou si něco lepšího a těší se, jak si
popovídají s přáteli u stolu. A hned jim lépe chutná.
Kromě stravovacích služeb Centrum provádí nákupy
a pochůzky, běžný úklid, pomáhá s hygienou a zajištěním lékařského ošetření, pořádá přednášky, zájezdy atd.
O všem dění informuje Měsíčník Centra SOP.
Ve stravovacím centru se pro běžné základní stravování
seniorů používají spotřební normy teplé a studené kuchyně, ale vaří se také podle vlastních receptur, které připravuje vedoucí střediska paní Hana Lebedová. Vlastní receptury jsou opatřeny výrobním postupem, jsou odzkoušené
a projednané s kuchaři. Všichni kuchaři střediska jsou vyučení, své věci rozumí a není tady žádný problém.
Pokrmy pro žlučníkovou a diabetickou dietu vaří ve středisku podle norem pro nemocnice i podle vlastních receptur. Ty jsou konzultovány s lékaři, popř. s dietními sestrami.
Středisko vyhoví požadavkům klientů, kteří mají náhlé
zdravotní potíže menšího rázu.
SOP provozuje také tzv. „jesličky“ pro děti ve věku od 2-8
let. Děti mají zvláštní stravovací režim, odpovídající jejich
věku, požadavkům na výrobu a správnou výživu. V případě
potřeby se pracovníci střediska radí se zdravotníky a hygieniky. V zařízeních pro ležící pacienty se podává celodenní
strava, připravovaná s ohledem na zdravotní stav stravovaných.
Finanční normativ na oběd činí 22 Kč v pořizovacích
cenách. Oběd se skládá z polévky, hlavního jídla a ná-

poje. Jedenkrát týdně je jako desert podáváno ovoce,
jednou za 14 dní moučník. Čerpání normativu je denně sledováno. Rozdíly (+ nebo -) se pak převádějí do
dalšího měsíce. Jsou nakonec vyrovnány až v závěru
roku. Masité pokrmy se připravují ze 100 g masa, pro
děti z 50 g masa.
Do pokrmů se zpracovává maso čerstvé, zmrazenému
masu se kuchaři vyhýbají. Oblíbené jsou pokrmy z vepřového masa. Je po úpravě měkčí. Hovězí maso se seniorům špatně kouše.
Řeší se to tím, že hovězí se přidává ve větší míře do mletých mas, které si kuchaří připravují sami. Nabízejí se i pokrmy z drůbeže a ryb, nebo se z nich připravují polévky a
pomazánky.
Středisková kuchyně odebírá polotovary minimálně.
Pouze tehdy, když v kuchyni chybí kuchaři, mají dovolenou, jsou nemocní atd. V tom případě se nakupují knedlíky, bramborové směsi, zmrazená zelenina, plněné kuřecí
závitky apod. Obecně jsou polotovary pro středisko drahé. Ve vztahu k dodavatelům panuje spokojenost. Kvalita
dodaného zboží se kontroluje.
Pokud by nebyla v pořádku, zboží je odmítnuto. A dodavatelé si dávají pozor! Konkurence je velká a není problém
změnit firmu.
Ihned v roce 2004 začali ve středisku uplatňovat veškeré pokyny obsažené ve Sbírce zákonů a dané vyhláškou
č. 137 ze dne 17. 3. 2004, která uvádí hygienické požadavky na stravovací služby a zásady osobní a provozní
hygieny při činnostech epidemiologicky závažných. Je
zaveden systém HACCP. Hospodářka (provozní), která
zodpovídá za chod vyvařovny, provádí kontrolu přípravy
stravy, sleduje začátek a konec výrobního procesu, zaznamenává dobu výdeje hotových pokrmů a pomocí teploměru měří jejich teplotu. Veškeré záznamy, výsledky z kontrol,
jsou archivovány.
Dodržování osobní a provozní hygieny je pro provozovatele střediska samozřejmostí. Středisko je pod stálou
hygienickou kontrolou. Hygienici neváhají jezdit s rozvozem obědů, sledují celý proces, vše co se hygieny týká a
nic neodpustí. Důležité je, že dosud k tomu neměli žádný
důvod. Na úseku hygieny je také uskutečňován tzv. vnitřní
audit.
Pracovníci se povinně zúčastňují školení hygienického
minima, kde si dále rozšiřují vědomosti o hygieně a dovídají se i o zásadách bezpečnosti při práci. Vedení střediska dbá i na odbornou výuku kuchařů, kuchyňského personálu a obsluhy, na úpravu pokrmů na talíři, na správný
servis, na způsob jednání s klienty, seznamují se s novinkami na tomto úseku práce atd..
W. Churchill po vítězné letecké bitvě o Anglii řekl letcům,
že „nikdy nevděčilo tak mnoho lidí, tak malé hrstce za svoji záchranu!“ Parafrázuji: Nikdy tolik seniorů, starých i nemocných lidí nemůže vyjádřit dostatečně svůj vděk za to,
co pro ně SOP dělá!“.
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Z Kanárské kuchyně
Ing. Eva Šulcová, Společnost pro výživu
Samozřejmě nejde o kuchyni pro kanáry ani
z kanárů, ale z Kanárů, jak je nejen u nás zvykem zkracovat název Kanárských ostrovů. Protože jde o španělské území, zní jejich oficiální název Islas Canarias.
Souostroví leží poblíž severozápadního pobřeží Afriky. Znali je již Féničané, Řekové a Římané, ve 14. století je pro tehdejší Evropu objevili Portugalci, ale až
v 15. století je ovládlo Španělsko.
Ostrovy jsou to hornaté, sopečného původu a tedy
z větší části pokryté lávou a lávovou půdou, s teplým
středomořským počasím prakticky po celý rok. To vše
ovlivnilo potravinové zdroje a také kuchyni. Původní
obyvatelé Gaučové se živili především sběrem volně
rostoucích plodin a chovali kozy a ovce. Údajně neznali lodě a z toho se soudí, že z moře čerpali pouze
to, co jim samo darovalo - želvy, mušle, některé druhy ryb. Časem splynuli se španělskými kolonisty a vzájemně si předali nejen geny, ale i schopnost vypěstovat a ulovit to, co k životu potřebují, včetně způsobu
jak výpěstky užít. Rozšířilo se pěstování vinné révy, ranné zeleniny a brambor, banánů a opuncie; v lávové
půdě a teple se plodinám dobře dařilo a daří, pokud
jsou zavlažovány. Vznikla kanárská kuchyně.
Vznikl také turistický ráj. Jako turista nemusíte vůbec speciality kanárské kuchyně ochutnat. Restaurace a hotely nabízejí, ostatně jako všude na světe, především mezinárodní kuchyni. Chcete-li poznat pravou
kanárskou kuchyni, zajděte do místních menších restaurací. Mnohé najdete i v potravinářských obchodech
v podobě polotovarů, omáček, dresinků, nápojů.
Co je pro kanárskou kuchyni nejtypičtější? Zelenina, brambory, ovoce, rožněné nebo grilované pokrmy z masa, často kůzlečího, jehněčího, skopového a
ryb, mořské plody, luštěniny, omáčky.
Velmi oblíbené jsou například Papas arrugadas, což
můžeme přeložit jako vrásčité brambory. Pokrm vznikl
v dobách, kdy byl na ostrovech nedostatek čerstvé
vody a brambory se vařily ve vodě mořské. Dnes se
připravují z menších hladkých druhů brambor, které
důkladně očistíme, neloupané vložíme do nádoby, zalijeme vodou, přidáme celý rozkrojený citron a chvíli
necháme odležet v nálevu. Pak vodu slijeme, nádobu naplníme čerstvou vodou, přidáme mořskou sůl (na
2 kg brambor asi 5 plných hrstí) a uvaříme doměkka.
Vodu slijeme a nádobu dáme zpět na teplo. Brambory necháme při nízké teplotě oschnout, pak je otřeme, podle tradice nejlépe vlastními dlaněmi.
Podávají se a konzumují se slupkou a solnou krustou a s některou typickou omáčkou mojo, kterou
můžeme pro lepší srozumitelnost označit (po americku) jako dip.
Mojo rojo (neboli červené mocho) se připravuje
z červeného pálivého pepře, česneku, kmínu, papriky mořské soli, vinného octa a olivového oleje. Pepř
namočíme přes noc do vody, druhý den povaříme
v téže vodě asi 3 minuty. Pepř, česnek (alespoň 3 celé
hlavičky zbavené slupek), kmín a sůl utlučeme
v moždíři. Přidáme sůl, olivový olej, vinný ocet, vodu
z pepře a dobře rozmícháme dřevěnou lžící. Ochutí-
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me sladkou nebo pálivou paprikou – podle vlastní
chuti. Ingredience můžeme také zpracovávat
v mixéru.
Mojo rojo se podává nejen k vrásčitým bramborám,
ale také k rožněným nebo pečeným masům, zejména
kůzlečímu a vepřovému, a ke smaženým nebo grilovaným rybám, ke grilovaným mušlím apod.
Mojo se připravuje v mnoha příchutích a používá se
k ochucení většiny pokrmů Známé je mojo de cilantro
– zelené mojo s koriandrem, mojo de perejil – zelené
mojo s petrželí, mojo de aguacate - avokádové mojo,
mojo palmero - červené mojo s mandlemi. V mojo
nechybí větší dávka česneku (s výjimkou avokádového mojo), olivový olej, vinný ocet a samozřejmě ingredience, podle které získalo mojo svůj název. Za zmínku stojí ještě Mojo de queso čili sýrové mojo: Vezmi
asi 100 g tvrdého kozího nebo ovčího sýru nakrájeného na kousky, několik kuliček drceného červeného
nebo zeleného pepře, 4 stroužky očištěného česneku
a dej do mixeru. Přidej trochu olivového oleje, sůl a
lžíci nebo dvě vody. Dobře rozmixuj. Pro změnu můžeš vynechat pepř a přidat jemně sekaný koriandru a
ochutit lžičkou drceného kmínu.
K nejstarším pokrmům Kanárských ostrovů patří
Gofio escaldado neboli gofio porridge - kaše. Připravuje se z různého základu - pšenice, kukuřice, ječmene, rýže, cizrny a některých divoce rostoucích kořínků a bylin. Základní ingredience se nejprve opraží a
pak jemně rozemelou na mouku. Kaše se připraví
zalitím cca 250 g gofia 1 l vroucího rybího vývaru za
intensivního prošlehávání, aby se neutvořily žmolky.
Podává se s čerstvou cibulí nebo s mojo rojo, nebo
zeleninovými nebo masitými pokrmy. Přidává se do
polévek, z hustší verze lze připravit knedlíčky, do kterých se udělá důlek a do toho kápne několik kapek
námi preferovaného mojo.
Zdaleka jsme nevyčerpali poklady kanárské kuchyně. Zmiňme se alespoň ještě o tom, jak vypadá kanárský talíř. Pokud jde o polévku, je to převážně vývar z ryb, masa nebo zeleniny, někdy s luštěninami a
většími kousky zeleniny, masa či obojího. Z luštěnin
je oblíbená cizrna, kterou často budete mít na talíři
spolu s většími kusy grilované nebo pečené zeleniny
a několika papas arrugadas jako přílohu k masu, rybám nebo drůbeži převážně v minutkové úpravě.
S představou něčeho jako svíčková se můžete rozloučit. Velikost porcí odpovídá dávce pro těžce pracujícího zemědělce.
Na závěr se zbývá zmínit o nápojích, alespoň těch
zajímavých. Můžete mít vše, co nabízí zbytek světa –
ochucené i přírodní vody, džusy, pivo, kávu, čaj atd.
Zajímavá je nabídka místních vín – silných a kvalitních,
doplněných palmovým vínem. Asi nejvíce Středoevropana zaujme kaktusový likér, příjemně sladký a silný
likér připravený z opuncií. Můžete také ochutnat morušový likér. Pokud chcete dovézt takové nápoje kamkoliv do světa, připraví vám je prodejce, často přímo
výrobce na vinné nebo opunciové farmě, do úhledného a dobře chráněného balíčku.

Ochranné faktory ve výživě seniorů
Prof. MUDr. Stanislav Hrubý, CSc., Společnost pro výživu
Výživa je předmětem stále rostoucího zájmu nejrůznějších oborů medicíny, ale také široké veřejnosti.
Vztah výživy a zdraví je přímo i nepřímo dokumentován již dlouhou dobu.
V posledních letech dochází k přesunu zájmů na
nové problémy, kromě jiného
se zájmem přesunuje od rizikových faktorů k faktorům ochranným.
Srovnáme-li parametry zdravotního stavu obyvatelstva ČR
s některými jinými státy, kde
životní styl je přibližně obdobný stejně jako nejdůležitější
ukazatele životního prostředí,
zjistíme, že u některých států
jsou tyto parametry jednoznačně příznivější. Přitom jediný rozdíl je v tom, že obyvatelé v těchto končinách mají daleko větší příjem ochranných
faktorů, převedeno na potraviny konzumují mnohem více ovoce a zejména zeleniny, ryb, kysaných mléčných výrobků, rostlinných olejů apod.
Jestliže se ochranné faktory ve výživě podepisují takto
příznivě u běžné populace, je pochopitelné, že mají
ještě větší význam pro seniory.
Mezi ochranné faktory patří v prvé řadě bílkoviny.
Jejich denní dávka by měla být cca 1,0 g na 1 kg tělesné hmotnosti – záleží kromě jiného také na tělesné
aktivitě, přičemž pro nejjednodušší zajištění vhodné biologické hodnoty by živočišné, tj. plnohodnotné bílkoviny, a rostlinné bílkoviny měly být zastoupeny přibližně v poměru 1 : 1. Příjem kvalitních bílkovin ovlivňuje celou řadu pochodů v organizmu seniorů, např.
má význam pro udržení dobrého stavu aktivní biomasy, pro prevenci osteoporózy, pro tvorbu matrix, do
které se ukládá vápník pro tvorbu kostní hmoty atd.
Pak sem patří tuky. Ochrannou funkci mají zejména
tuky s mononenasycenými mastnými kyselinami a
s omega-3 nenasycenými mastnými kyselinami. Ale
pozor ! Celkové denní množství tuků, i když by v nich
měly převahu složky s ochrannými účinky, nesmí přesahovat 30 % (lépe 28 %) doporučené denní dávky,
nebo jde o nosiče energie.
U sacharidů je třeba dbát na to, aby mono- a disacharidy tvořily maximálně jednu šestinu z jejich celkového denního příjmu. Navíc je nutné, aby dostatečné
zastoupení měla vláknina a to jak rozpustná tak nerozpustná. Nerozpustná vláknina udržuje funkční střevní
činnost, tzn. že pomáhá i proti zácpě, která bývá u
starších lidí častou komplikací, navíc dokáže na svůj
povrch adsorbovat celou řadu pro organizmus nepříznivých látek, které se tak nevstřebají a odcházejí z těla

ve stolici. Vláknina kromě toho působí i jako jakési
prebiotikum, tzn. že upravuje prostředí konce tenkého a zejména tlustého střeva tak, že se lépe udržuje tzv. eubióza, tj. optimální osídlení střevní mikroflórou, což je důležitou součástí prevence kolorektálního karcinomu. Navíc
toto mikrobiální osídlení dokáže malou část nerozpustné
vlákniny rozštěpit na nižší
mastné kyseliny, které se
střevní stěnou vstřebají do organizmu a představují jeden
z důležitých faktorů prevence
kardiovaskulárních onemocnění, což má právě u starších
osob, daleko více těmito nemocemi ohrožených – týká se
to zejména iktu (mozková mrtvice) – veliký význam.
Mluvit o ochranných účincích
vitaminů by bylo jistě nošením
dříví do lesa. Považuji za nutné
přece jen připomenout význam tzv. antioxidačních vitaminů, tj. vitaminu A a jeho provitaminů, karotenů, ale

ARCUS
program pro evidenci stravování – TILLMANN software
Husova 410, Čáslav 286 01, tel.: 327 314 267, 604 253 699

Evidence skladu a normování
normování podle vzorových (součást programu)
i vlastních receptur, cokoliv lze opravit, přidat, vymazat,
tisky po pokrmech, celkem..., sledování limitů
spotřeby, stejné suroviny za různé ceny (i průměrné)
sklad. karty, až 99 sklad. míst (i pro majetek),
hodnocení spotř. koše
Cena: 6000,–

Evidence prodeje stravenek
seznamy strávníků, více druhů poplatků (jídlo,
ubytování), různé ceny (základ + příspěvek, prodej
stravenek hromadně i jednotlivě, zálohově, doplatkem,
trvalé platby; platby hotově, složenkou, fakturou,
inkasem (příkazy), komunikace disketou s ČS, KB
Cena: 2500,– (lze zakoupit samostatně)
Dále nabízíme moduly KANTÝNA (2000,–),
FAKTURACE (1500,–) a POKLADNÍ KNIHA (500,–),
VÝROBA (1000,–), KALKULACE (500,–),
a také samostatné programy
HACCP (3500,–)
pro zavedení systému kritických bodů
a SPOTŘEBNÍ KOŠ (1500,–)
pro výpočet spotřebního koše potravin
Programy nejsou náročné na počítačové vybavení.
Na požádání Vám zdarma zašleme demonstrační verzi s návodem k použití.
Uvedené ceny jsou konečné. Malým ŠJ poskytujeme až 50 % slevy.
Možnost jednotného upgrade z jiných programů za 2000,–.
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i různých karotenoidů, vitaminu C a vitaminu E,
v prevenci nejen kardiovaskulárních, ale i nádorových
onemocnění, a vitaminů B6, B12 a kyseliny listové pro
snížení celkového homocysteinu v krvi. Vyšší obsah homocysteinu, což není u obyvatelstva ČR a zvláště u starších osob právě řídký jev, je považován za významný
marker faktor pro vznik řady onemocnění, zejména pro
vznik srdečních a cévních chorob.
Za zvláštní zmínku snad v tomto pojednání stojí i vitamin B2 (riboflavin) a jeho význam pro oči, nebo ovlivňuje metabolizmus aminokyselin v rohovce a čočce,
a vitamin D, důležitý pro adsorpci a využití vápníku a
fosforu. Z nepravých vitaminů bych chtěl upozornit na
ubichinony (koenzym Q), zejména pro jejich antisklerogenní účinky a dále methylmethionin sulfonium chlorid, pro příznivý účinek na žaludeční sliznici a pro prevenci vředové choroby.
Z minerálních látek je nutno větší pozornost věnovat zejména vápníku. Hlavním problémem při jeho nedostatku je výskyt osteoporózy, ale hraje také klíčovou úlohu v energetické látkové přeměně. Strava
s adekvátním obsahem vápníku omezuje i růst a hmotnost tukových buněk a tudíž podporuje snížení hmotnosti těla, což má u seniorů mimořádný význam. Přitom v ČR je příjem vápníku nedostatečný, nebo konzum mléka a mléčných výrobků, které jsou jeho hlavním zdrojem, je malý. Nelze přitom zapomenout ani
na celou řadu dalších složek naší stravy (kyselina fytová, kyselina š avelová, nadbytek fosforu atd.), které snižují resorpci vápníku.
Poměrně nízký je v ČR i příjem hořčíku, nebo zelenina není příliš oblíbena. Přitom jde o minerální látku,
pro seniory velice důležitou, nebo kromě jiného se
uplatňuje při neuromuskulárním přenosu podráždění
a tudíž při svalových kontrakcích, má vliv na působnost inzulínu a spolu s vápníkem přispívá ke snížení
úrovně krevního tlaku.
Příjem železa a síry je u většiny běžné populace bez
problémů, u železa spíše hrozí nadbytečný přívod a
tudíž riziko zvýšení oxidačních pochodů v organizmu.
Ale u starých, zejména velmi starých osob, je situace jiná. Protože hlavním zdrojem je maso a stařenky
a starci mají problémy s chrupem a upřímně řečeno,
často taky s peněženkou, konzum masa v tomto
období u nich prudce klesá a tudíž příjem jak železa
důležitého pro krvetvorbu, tak síry, významné zvláště pro detoxikační pochody a jako součást četných
působků včetně inzulínu a glutathionu, se dostává
pod přijatelnou hranici.
Nedostatkový bývá u starších lidí draslík, který je hlavním kationtem intracelulární tekutiny, a je důležitým prvkem pro svalovou činnost, zejména pro myokard.
Z mikroelementů už není třeba hovořit o jodu, jehož
deficit je prakticky vyřešen, ale v úvahu přicházejí zinek, u seniorů zvláště významný pro jeho podporu imunitních pochodů, dále selen jako výrazný antioxidant,
součást enzymu glutathionperoxidázy, který navíc přispívá k ochraně před svalovou dystrofií, trojmocný
chrom, který zvyšuje glukózovou toleranci čili působí
jako glukózový toleranční faktor a je tudíž důležitý pro
prevenci stařeckého diabetu.

102

Všech těchto mikroelementů je v naší stravě nedostatek, nebo je na ně chudá i orná půda, a nebylo by
asi od věci, aby Zn, Se a CrIII. užívali senioři ve formě
doplňkové výživy.
Za zmínku stojí ještě křemík. Dlouhou dobu byly
pochyby – u některých autorů přetrvávají do dneška
– zda jde nebo nejde o biogenní prvek. U pokusných
zvířat je to ale dnes už bezpečně prokázáno. Je součástí podpůrných struktur, šlach, chrupavek, pojivových tkání, cév, kůže, svalů, vlasů, nehtů atd.; má význam i pro osifikační procesy – pro tvorbu matrix pro
zvýšené ukládání vápníku; působí při prevenci osteoporózy, ale i pro prevenci artróz a podle některých
autorů i pro prevenci aterosklerózy. Proto by jeho
dostatečný příjem ve stravě seniorů neměl chybět.
Doporučená dávka není stále definitivně upřesněna, ale
většina prací uvádí 3–5 mg denně s tím, že ve stáří,
by tato dávka měla být mnohem vyšší.
Mezi ochranné faktory ve výživě patří také tzv. přírodní ochranné nutrienty, což jsou přirozené složky
rostlinné stravy. Mezi nejvýznamnější patří aromatické
izothiokyanáty a indolové látky, zvláště indolkarbinol
v brukvovité zelenině, zejména v růžičkové kapustě,
sulforafan v brokolici, thiolové látky v česneku a cibuli, monoterpeny v citrusových plodech, přirozené fenolické mikronutrienty, zejména v kapustě, zelí a květáku, flavonoidy – zejména v modrých hroznech, ale i
v červeném vínu a sitosterol v luštěninách.
Poslední skupinou ochranných faktorů ve výživě jsou
tzv. prebiotika a probiotika.
Prebiotika jsou složky potravy, které příznivě ovlivňují zdravotní stav hostitele selektivní podporou růstu
a aktivity jednoho nebo několika druhů a kmenů příznivých bakterií v trávicím ústrojí.
Probiotika jsou potraviny nebo preparáty s obsahem živých bakterií mléčného kvašení, např. jogurty
či jiné kysané mléčné výrobky, v nichž největší význam mají bifidobakterie (zejména B. bifidum a B.
breve), laktobacily (zejména L. acidophillus) a některé
druhy streptokoků. Tyto bakterie dokáží upravit naši
vlastní mikroflóru trávicího ústrojí do stavu, který je
pro nás nejvýhodnější, čili do složení, které se nazývá eubióza, na rozdíl od nevhodného složení, které
se nazývá disbióza. Optimální složení mikroflóry trávicího ústrojí má význam zejména proto, že se uplatňuje při detoxikačních pochodech v organizmu na
bázi kyseliny glukuronové, může se uplatňovat při
úpravě hladiny cholesterolu v krevním séru, a při snížení rizika možného vzniku některých zhoubných nádorů, zejména rakoviny tlustého střeva (ve výskytu
tohoto onemocnění zaujímáme nelichotivé první místo v Evropě).
Střevní mikroflóra ovlivňuje i některé imunitní procesy. Probiotika mají obzvláštní význam u seniorů, nebo ti daleko častěji než běžná populace užívají nejrůznější léky, včetně antibiotik, které optimální složení mikroflóry trávicího ústrojí méně nebo více narušují.
Závěrem mi tedy dovolte konstatování, že nejen rizikové, ale i ochranné faktory ve výživě mají veliký
význam pro zdraví obyvatelstva ČR, přičemž pro seniory toto konstatování platí dvojnásob.

Vývoj příjmu sacharidů ve výživě obyvatel ČR
Ing. Olga Štiková, VÚZE Praha
až do roku 2002 stoupal. V posledních letech je zřejmé
další postupné snižování příjmu sacharidů.
Ve výživě našeho obyvatelstva došlo k poměrně významným změnám ve vývoji podílu jednotlivých živin
na úhradě celkového energetického příjmu. Snížil se podíl bílkovin a tuků, ale podíl sacharidů se zvýšil. V roce
1981 představoval podíl bílkovin 13 %
z celkového energetického příjmu, podíl
Graf 1 - Dlouhodobý vývoj příjmu sacharidů ve výživě obyvatel ČR
tuků 36,2 % a sacharidů 50,8 %. V roce
2004 byl podíl bílkovin 12,5 %, tuků
34,1 % a sacharidů 53,4 %. Přesto ani
v současné době neodpovídá podíl jednotlivých živin na úhradě energetického
příjmu zdravotním požadavkům. Pouze
současný podíl bílkovin, který by se podle zdravotních doporučení měl pohybovat mezi 12-15 %, odpovídá těmto doporučením. Naopak podíl tuků na energetickém příjmu je příliš vysoký (doporučení je 25–30 %) a podíl sacharidů zdravotních doporučení nedosahuje (doporučení je 55-63 %). Vývoj podílu jednotlivých živin na celkovém energetickém
příjmu je v grafu 2, vývoj podílu sacharidů v grafu 3.
Nejvyšší příjem sacharidů z hlediska jednotlivých potravinových skupin (graf 4) je
Graf 2 - Vývoj podílu jednotlivých živin na celkovém energetickém příjmu
pochopitelně po celé sledované období
hrazen výrobky z obilovin. Příjem sacharidů z těchto výrobků představuje po celé
sledované období více než polovinu
z celkového příjmu sacharidů. Z hlediska
dlouhodobého vývoje (od roku 1981 do
roku 2004) se příjem sacharidů z obilovin
zvýšil, od roku 1993 je příjem sacharidů
stálý a pohybuje se okolo 55–58 %. Přitom
podíl příjmu sacharidů v rámci této potravinové skupiny se poměrně výrazně změnil. Od roku 1993 do roku 2004 se nejvýrazněji zvýšil podíl příjmu sacharidů
z běžného pečiva a těstovin, dále z rýže a
trvanlivého pečiva. Naopak se snížil podíl
sacharidů z jemného pečiva, krup
bílkoviny
tuky
sacharidy
a vloček, ale i z chleba a mouky. Vývoj podílu sacharidů u jednotlivých zástupců výrobků z obilovin na celkovém příjmu sachaGraf 3 - Podíl sacharidů na úhradě celkového energického příjmu (v %)
ridů této potravinové komodity není
z hlediska zdravotních doporučení ideální.
Sice se snížil podíl příjmu sacharidů
z jemného pečiva, ale došlo k jeho zvýšení z pečiva trvanlivého a především se snížil podíl sacharidů přijímaných z chleba.
Druhým největším donátorem příjmu
sacharidů je potravinová skupina cukr
a výrobky z cukru. Z dlouhodobého hlediska se sice podíl sacharidů přijímaných
z této potravinové skupiny snížil, ale od
roku 1993 do roku 2004 se poměrně výrazně zvýšil (pohybuje se kolem 18 %
z celkového příjmu sacharidů). Také tento vývoj rozhodně není z hlediska správné výživy žádoucí. V této skupině výrobků hrají důležitou roli i nealkoholické

Z dlouhodobého hlediska (od roku 1981 do roku 2004)
se příjem sacharidů ve výživě obyvatelstva ČR mírně snížil
(o 3,5 %). Naopak od roku 1993 do roku 2004 příjem
sacharidů opět stoupl (o 3,2 %). Jak je zřejmé z grafu 1,
od roku 1990 docházelo ke snižování příjmu sacharidů,
ale v roce 1998 se tento trend obrátil a příjem sacharidů
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pravených výrobků z brambor na celkové spotřebě brambor a nepochybně
dochází k podstatně nižším ztrátám ve
finálním konzumu.
V současné době se změnil poměr mezi
příjmem sacharidů z ovoce a brambor.
Zatímco do roku 1990 byl vyšší příjem sacharidů z brambor a bramborových výrobků, v dalším sledované období je
tomu naopak, tedy příjem sacharidů
z ovoce je podstatně vyšší než z brambor.
Poměrně vysoký podíl příjmu sacharidů je rovněž hrazen z mléka a mléčných výrobků. Z hlediska dlouhodobého vývoje se podíl sacharidů hrazených
z této potravinové skupiny výrazně snížil, od roku 1993 je snížení podílu sacharidů podstatně mírnější. V současné
ovoce
době se příjem sacharidů z mléka a
mléčných výrobků pohybuje na úrovni
převyšující 4 % z celkového příjmu sacharidů.
Závěrem je možné konstatovat, že z hlediska doporučeného podílu sacharidů je celkový vývoj příjmu sacharidů na celkovém energetickém příjmu příznivý. Na
druhé straně vývoj podílu příjmu sacharidů z jednotlivých hlavních donátorů sacharidů již tak potěšitelný není. Rozhodně není žádoucí zvyšující se podíl
příjmu sacharidů z cukru a výrobků z cukru. Také uvnitř
potravinové skupiny obiloviny a výrobky z obilovin,
která je nejdůležitějším zdrojem sacharidů ve výživě,
se vývoj příjmu sacharidů z jednotlivých potravinových
skupin nevyvíjí ideálně. Rozhodně by bylo žádoucí
zvýšení příjmu sacharidů z výrobků obsahujících vyšší podíl hrubé vlákniny. Bohužel, údaje o objemu pečiva obsahujícího vyšší podíl hrubé vlákniny (celozrnné) se nesledují, takže není možné hodnotit vývoj spotřeby uvnitř skupiny „běžné pečivo“. Přitom se snižuje
příjem sacharidů z chleba, který obsahuje podstatně
více hrubé vlákniny než běžné pečivo. Za pozitivní
trend je možné považovat zvyšující se podíl příjmu
sacharidů z ovoce a ovocných výrobků.

Graf 4 - Vývoj podílu příjmu sacharidů z nejdůležitějších potravinových
skupin na celkovém příjmu sacharidů

mléko

cukr

obiloviny

brambory

nápoje a limonádové sirupy. Pozorovatelný trend zvýšení spotřeby nealko nápojů a snižování spotřeby sirupů, což souvisí velmi se spotřebou cukru, ale nelze
dokumentovat a kvantifikovat spotřebními údaji, protože tyto položky nejsou předmětem sledování spotřeby potravin.
Důležitou potravinovou skupinou z hlediska příjmu
sacharidů je potravinová skupina ovoce a výrobky
z ovoce. Z dlouhodobého hlediska se podíl sacharidů přijímaných z ovoce výrazně zvýšil, v posledním
období se mírně snižuje (pohybuje se kolem 10-11 %
z celkového příjmu sacharidů).
Další významnou potravinovou skupinou z hlediska
příjmu sacharidů jsou brambory a bramborové výrobky. Z dlouhodobého hlediska se příjem sacharidů
z této potravinové skupiny poměrně výrazně snížil, ale
i po roce 1993 dochází k dalšímu snižování podílu příjmu sacharidů z brambor a bramborových výrobků
(v současné době se podílí přibližně 6 % na celkovém
příjmu sacharidů). Na druhou stranu je nutné si uvědomit, že se stále zvyšuje podíl hotových či předpři-

Nové knihy
Kuchařka pro znalce a labužníky
„Řekni mi, jak a co jíš, a já ti řeknu, kdo jsi“, taková je asi přibližná transkripce starého přísloví, které chce zdůraznit, že jak příprava jídla, tak prostření tabule jsou výrazem kulturní úrovně národa i jeho estetického smyslu. A je-li labužnictví jedním z hlavních
hříchů, je zároveň i jednou z největších lidských libůstek a vášní, které v životě hrají
nesmírně důležitou roli. Proto pro potěšení českých labužníků a zjasnění těžkého údělu jejich hospodyněk a hostitelek vyšel v pražském nakladatelství Professional Publishing (2006) překlad skvěle napsaného gastronomického díla „Kuchařka pro znalce a
labužníky“ z pera předního francouzského kulináře, člena Pasteurova institutu Dr. Eduarda de Pomiane.
Na počet a rozmanitost kuchařských příruček na našem knižním trhu si momentálně rozhodně nemůžeme stěžovat. V tomto případě však nejde o kuchařku v tom běžném slova smyslu. Nepodává jen spoustu báječných
receptů na pokrmy proslulých kuchyní z celého světa, (pokrmy prosté, úsporné, výživné a umělecké), ale je
rovněž duchaplným, vzdělaným a zábavným společníkem a rádcem v kuchyni a jídelně, do jejichž tajemství
znalecky zasvěcuje. Autor říká srozumitelně a zajímavě vše podstatné o tajemství, chuti a úpravě pokrmů. Umět
vařit není žádnou záhadou, ale je potřeba chápat a správně provádět šest hlavních fyzikálních a chemických
procesů – vařit, smažit, péci, dusit, zahuš ovat a připravovat jíšku a majonézu, informuje o prostření tabule a
jejím uspořádání, o vhodném výběru pokrmů i nápojů pro tu či onu příležitost. Kolik chodů? Ryba nebo kuře?
Hovězí nebo telecí? Jaké víno a kdy? Co je důležitější: požitek a chvála oběda, nebo zábava u stolu? Co podávat
v období půstu či v horkých letních dnech? Kdy podávat sýr – před sladkostmi nebo až po dezertu?
Nad tímto užitečným katechismem všech kuchařů a kuchařek, hostitelů i hostů, si znovu ověříme velkou pravdivost staré lidové moudrosti, která říká, že cesta k srdci vede žaludkem (ostatně etymologicky gastronomie
– nauka o kuchařském umění – znamená vědní obor o žaludku).
(tes)
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Doplňky stravy nejen ve výživě sportovce
Mgr. Lucie Mandelová, Ph.D.,
FSpS MU, Brno
Základní informace o doplňcích stravy přinesl náš
časopis v minulém čísle (Ing. M. Winklerová: Doplňky
stravy). Tuto informaci si dovolím doplnit krátkým sdělením, jak je tomu s doplňky stravy u sportovců.
V ČR chybí doposud údaje o odhadu spotřeby doplňků stravy. Přibližně polovina americké populace užívá některé z doplňků stravy.
Mezi sportovci je pak užívání ještě rozšířenější. Dle různých studiích se pohybuje
užívání doplňků stravy u
sportovců mezi 32-100 %.
Zpráva z r. 2006 uvádí, že je
užívá přibližně 50 % sportovců, až 60 % vrcholových
sportovců a 35-40 % obecné
populace. Dle některých průzkumů některou z forem doplňků stravy užívá až 100 %
kulturistů a sportovců chodících do posilovny.
Kromě legislativních požadavků na doplňky stravy,
uvedených v zákoně č. 456/
2004 Sb. v úplném znění zákona č. 110/1997/Sb a ve
vyhlášce č. 446/2004 Sb.,
existuje vyhláška, která se
bezprostředně netýká doplňků stravy, ale pojednává o
potravinách určených pro zvláštní výživu a o způsobu jejich použití (vyhláška č. 54/2004 Sb.). Tyto
potraviny se odlišují od potravin pro běžnou spotřebu svým zvláštním složením nebo zvláštním výrobním
postupem. Pro účely této vyhlášky se rozlišuje několik kategorií potravin pro zvláštní výživu. Mimo jiné jsou
zde zahrnuty potraviny určené pro sportovce a pro
osoby při zvýšeném tělesném zatížení. O těchto potravinách podrobně pojednává část 12, ve které se pro
účely této vyhlášky potravinami určenými pro sportovce rozumí:
a) potraviny zajiš ující vyšší přívod energie,
b) potraviny podporující tvorbu svalstva,
c) ostatní specifické potraviny určené zejména pro
výživu sportovců,
d) nápoje určené pro sportovce.
Příloha č. 13 pak stanoví potravní doplňky, které smějí
být přidávány do potravin určených pro sportovce a pro
osoby při zvýšeném tělesném výkonu. Kromě jiných
údajů se na obalu musí uvést označení „vhodné pro
sportovce“ nebo „vhodné pro osoby při zvýšeném tělesném výkonu“ jako součást názvu potraviny.

Dělení doplňků
V současné době je možné nalézt na trhu stovky a
stovky doplňků. Tato nepřeberná nabídka proto nutně
vybízí k určité kategorizaci. Doposud však neexistuje
jednotné dělení doplňků stravy. Lze je dělit z několika hledisek např. dle účinku, formy, dostupnosti, vědeckých
podkladů o účinku, původu
nebo dle chemického charakteru. Příkladem kategorizace doplňků stravy je následujících tabulka 1, kterou sestavil Ing. Mach.
Vzhledem k obrovskému
množství doplňků sportovní
výživy si také ony zaslouží pro
lepší přehlednost rozdělení a
to dle účinků (viz. tab. 2)
Účinnost a bezpečnost
doplňků stravy
Ačkoli jsou doplňky stravy obecnou populací i sportovci široce užívány, vědecké základy podporující klinické účinky a bezpečnost
se velmi liší a to jako kvantitativně tak kvalitativně.
Např. se uvádí, že přibližně
50 % farmaceutů v Kanadě
věří, že tyto látky nejsou bezpečné a 41 % souhlasí s tvrzením, že většina přírodních doplňků stravy vykazuje vysoký stupeň tzv. placebo efektu. Pouze 19 % z nich věří, že doplňky stravy jsou účinné.
Tab. 1. Dělení doplňků stravy
Skupina doplňků stravy
Vitaminy
Minerální látky
Další aktivní látky
Antioxidanty
Extrakty z rostlin
Doplňky stravy podporující
hubnutí
Doplňky na povzbuzení

Příklady doplňků stravy
Vitamin C, E, atd.
Jod, selen, vápník
Koenzym Q10
Ginko biloba, vitamin C
Ženšen, wobenzym
Karnitin, chrom

Vitaminy sk. B, yohimbin,
zelený čaj
Doplňky na problémy s klouby Glukosamin sulfát
Doplňky s mastnými kyselinami n-3 MK, kyselina γ-linolenová
Probiotika
Enzymy
Hormony
Doplňky sportovní výživy

Kultury mléčného kvašení
Wobenzym, Phlogenzym
Melatonin
Kreatin, aminokyseliny,
iontové nápoje
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Tab. 2. Dělení doplňků sportovní výživy
Skupina doplňků sportovní výživy
Doplňky pro svalový růst a sílu
Doplňky pro zisk energie
Doplňky podporující hubnutí, vytrvalost a uvolňování energie
Doplňky pro zvyšování imunity s cílem zdravotní prevence
Vitaminy, minerální látky a stopové prvky
Sportovní nápoje

Na trh přichází stále nové a nové doplňky stravy, u
kterých často chybí vědecké údaje o jejich účinku.
Proto je vhodné si před nákupem doplňků stravy položit následující otázky a pokusit se na ně nalézt odpově.
1. Jaký je fyziologický základ účinku doplňků stravy?
2. Existují vědecké studie publikované v tzv. peer-reviewed časopisech, které podporují či naopak odmítají tvrzení uvedené na doplňcích stravy?
3. Existují vedlejší účinky, zvláště potencionálně nežádoucí účinky spojené s užíváním doplňků stravy?

Příklad doplňku stravy
Proteiny, hydrolyzáty bílkovin, peptidy, aminokyseliny
(BCAA, glutamin…), kreatin, HMB, pyruvát
Sacharidy, kreatin
Kofein, CLA, karnitin, koenzym Q10, chróm, vláknina, HCA
Echinacea, ginko biloba, lněný olej, chondroitin,
glukosamin, GLA, n-3 MK
Vitamin C, vápník, hořčík, multivitaminy a multiminerály,
β-karoten, chrom
Iontové nápoje, energetické nápoje

4. Je použití doplňků stravy legální? (tato otázka je
zaměřena hlavně na doplňky sportovní výživy).
Výsledky vědeckých studií o účinnosti doplňků stravy jsou mnohdy sporné a nepřesvědčivé a často nedokazují zlepšení výkonnosti, zvýšení či snížení hmotnosti. Pro upřesnění mechanismu působení doplňků
stravy a pro ověření jejich účinnosti je nutno realizovat další výzkumy. Lidé by tedy měli při koupi doplňků dávat přednost přípravkům, které se opírají o vědecky podložené výsledky o jejich účinnosti.
(Literatura u autorky)

Mýty a skutečnost

Pít či nepít mléko?
MUDr. Bohumil Turek, CSc., Společnost pro výživu Praha
Trvalé místo v oblastí mýtů o potravinách a výživě bezkonkurenčně zaujímá mléko. Objevují se
pochyby o významu této potravinové komodity, dokonce „zaručené“ zprávy o jeho škodlivosti. Sekretariát Společnosti pro výživu obdržel řadu dotazů,
jak to vlastně s mlékem je. Redakční rada našeho
časopisu se rozhodla odpovědi z pera MUDr. B.
Turka, CSc. otisknout, protože mohou zajímat naše
čtenáře. Sdělení je koncipováno do formy dotazu
a odpovědi na něj.
DOTAZ: - je mléko tak nebezpečné, že způsobuje různé druhy zdravotních problémů od průjmů, astma, alergií a kožních ekzémů až k artritidám a anemiím?
Rozhodně nelze obecně říci, že mléko je nebezpečné. Nepříznivé účinky se mohou vyskytovat u některých osob (asi u 1-2 % populace), u kterých může
vyvolat alergii na mléčnou bílkovinu – kasein. Mléko
by se mělo podle připravované vyhlášky o značení
potravin uvádět na obalech potravin jako alergenní
složka (stejně jako téměř 20 dalších druhů potravin,
pro osoby citlivé na uvedené potraviny). Je paradoxní,
že odpůrci spotřeby mléka doporučují řadu jiných potravin jako vhodné náhražky mléka, např.: grapefru-
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ity, sójové výrobky, ryby, luštěniny, ořechy a jiné, aniž
by vzali na vědomí, že tyto potraviny jsou rovněž na
seznamu alergizujících potravin.
DOTAZ: - může xanthinoxidáza, která se vyskytuje v mléce, působit problémy napadáním
srdce a srdečních arterií?
Xanthinoxidáza se uvádí ve spojitosti s poruchami metabolismu purinů, které mohou doprovázet
různé choroby, jako je urikémie a dále diabetes,
hyperlipémie s následky aterosklerózy a hypertenze, ale nikoliv jako přímá příčina. V oficiálních odborných, recenzovaných časopisech, jako např.
American Journal of Clinical Nutrition, nejsou takové údaje uváděny. V materiálech WHO, kde jsou
shrnuty všechny hodnověrné a ověřené údaje o příčinách různých chorob, nenajdete mléko ani xantinoxidázu jako problém při zvýšení výskytu srdečních a cévních onemocnění. Možné riziko působení
xantinoxidázy na cévy bylo po roce 1980 v renomovaných publikacích odmítnuto.
DOTAZ: - je pravdou, že nebezpečí xantinoxidázy přichází hlavně z mléka homogenizovaného? Z nehomogenizovaného mléka dokáží ledviny údajně xantin oxidázu odfiltrovat.

Homogenizace mléka sice rozptýlí tukové částečky v mléce, ale xantinoxidáza, pokud by byla
vázána na tukové částice, tak by s rozptýlila také
a tím by se mohla vyloučit ledvinami lépe. Pokud
by zůstala vázána v tukových částečkách v nehomogenizovaném mléce, tak by se nemohla ledvinami vyloučit, protože se tukové částice do ledvin
nedostanou.
Kromě toho se aktivita xanthinoxidázy i přes
možnou reaktivaci, vyšší teplotou, zejména UHT,
snižuje.
DOTAZ: - zvyšuje mléko obezitu?
K nadváze a obezitě vede každá
potravina, která dodává organismu energii, pokud se konzumuje
v nadbytečném množství. U mléka k tomu mohou přispívat výrobky obsahující vyšší množství mléčného tuku. Je dobré připomenout,
že při zvyšování hladiny cholesterolu v krvi není otázka mléka tak
důležitá. Mléko s obsahem mléčného tuku do 2 % totiž hladinu
cholesterolu v krvi snižuje a plnotučné mléko hladinu cholesterolu
v krvi nezvyšuje.
DOTAZ: - vyvolává mléko
bolest hlavy?
Pokud dr. Ellis uvádí, že tyramin z mléka může vyvolávat
bolest hlavy, platí to jen pro
malý počet osob. Stejně tak a daleko častěji může
bolest hlavy vyvolat tyramin z červeného vína.
Jedná se o to, zda a jaké množství aminokyseliny
tyrosinu se při technologii výroby sýrů (nebo vína)
změní na tyramin. Tuto přeměnu vyvolává bakteriální dekarboxyláza a tento enzym se vyskytuje
jen u některých bakterií.
DOTAZ: - platí, že osoby s mléčnou stravou
nejsou schopni vstřebat vápník tak dobře, jako
osoby, které mléko nekonzumují?
Je tomu právě naopak. Vápník se vstřebává z
mléka díky mléčným bílkovinám nejlépe, což bylo
prokázáno opakovaně v řadě studií. Pouze při neobvykle vysokém přívodu bílkovin obecně (nikoliv
mléčných) může být vstřebání vápníku nižší.
DOTAZ: - mléko obsahuje mucin, lze to považovat za nutriční závadu?
Jedná se fyziologicky významný ochranný mechanismus, který zajiš uje zejména ochranu dýchacích cest, ale i ochranu střevní sliznice - viz
vincentka s mlékem, která se s úspěchem podává při chorobách horních dýchacích cest.

DOTAZ - podporuje mléko aterosklerózu tím,
že obsahuje volný tuk, který má málo nenasycených mastných kyselin?
Tento údaj by se mohl týkat jen mléčného tuku,
ale nikoliv mléka
DOTAZ - je mléko příčinou nedostatku chromu?
Chrom je obsažen v glukózotolerančním faktoru. Mléko nevyvolává nedostatek chromu a nemůže vytvářet podmínky pro
vznik srdečních chorob, diabetu a hypoglykémie
(tento
údaj si protiřečí!).
.
DOTAZ - škodí mléko tím,
že obsahuje hormony estradiol a somatotropní hormon?
Nelze zaměňovat mlezivo,
které tyto látky obsahuje ve
větším množství, za normální
mléko. V množství mléka, které se běžně konzumuje, se
nevyskytují hormony v množství, aby měly negativní biologický efekt na člověka. Kromě
toho se hormonální aktivita při
pasteraci ničí.
DOTAZ - jak vadí nesnášenlivost (intolerance) mléka?
O nesnášenlivovsti laktózy z nedostatku enzymu laktázy se ví již dlouho; malý počet osob, které tímto způsobem trpí, ví, jak se toho vystříhat.
Mnozí z nich nemají problémy po zakysaných
mléčných výrobcích nebo bezlaktózových výrobcích.
DOTAZ - co soudíte o náhražkách mléka –
např. jak hodnotíte čerstvý 100% gel z Aloe
vera?
Přírodní gel z Aloe vera by se neměl přímo používat. Aloe obsahuje aloin s prokazatelně karcinogenním účinkem. Použití Aloe vera i v doplňcích stravy je vázáno na průkaz, že aloin byl z
přípravku odstraněn. Náhrady mléka by se měly
používat jen u alergií a laktózové intolerance.
Způsoby, které jsou uváděny by mohly vést též
k alergii.
Na závěr je třeba poznamenat, že vedené problémy jsou velmi složité a nevhodně formulované,
mnohdy nepodložené nebo tendenčně vykonstruované.
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Ze světa výživy
Patří čokoláda
mezi zdravé potraviny?
Kakaové boby pocházejí ze
Střední Ameriky, kde Mayové a Aztékové pili čokoládový nápoj, připravený z kakaových bobů, čili papriček a jiného ostrého koření a
nápoje si cenili tak vysoko, že byl
podáván vládcům a slavným hostům. Tomu odpovídá i vědecký ná-

zev (Theobroma = česky: nápoj
bohů). Literární prameny už ze 16.
století uvádějí asi sto různých způsobů použití čokoládového nápoje ve středoamerickém lidovém lékařství. Některé účinky se potvrdily i v moderních výzkumech. Hořká čokoláda je bohatým zdrojem
antioxidantů, hlavně flavonoidů,
takže je vhodná k prevenci chorob

krevního oběhu. Kakové boby obsahují alkaloidy theobromin a kofein, takže čokoláda povzbuzuje
mozkovou činnost a potlačuje únavu. Čokoláda obsahuje ovšem
také cukr a tuk, takže je bohatým
zdrojem energie. Proto se musí
požívat jen umírněně, ostatně podobně jako jiné léky, kde užívání
nesmíme přehánět.
C. H. Hillye, Inform, 17, č. 12,
759-760, 2006.
jdx

gnostikována také některá potravinová alergie (zejména na kravské
mléko). Ukázalo se, že časná expozice cereáliím má možná naopak před celiakií určitý ochranný
efekt, vědci je proto doporučují zařazovat do jídelníčku dítěte ve
věku od 4. do 6. měsíce věku.
Pediatrics 2006; 117:2175-2182
Št.

Časná expozice cereálním
výrobkům a výskyt celiakie

Velká část obyvatelstva ve vyspělých zemích trpí chorobami krevního oběhu a s úspěchem používají
k jejich prevenci a léčení bu statiny (látky ke snížení cholesterolu),
rybí lipidy, aspirin (acylpyrin, anopyrin) nebo červené víno. U všech
těchto látek byl prokázán příznivý
vliv na pokles mortality (úmrtnosti)
a příhod vyžadujících lékařské
ošetření. Některé studie ukazují, že
kombinace dvou metod mají synergistický účinek (tzn. vykazují vyšší účinek než součet účinku jednotlivých látek). Bylo by však potřebí
vykonat ještě daleko více klinických zkoušek, aby se tento synergismus bezpečně potvrdil.
J. Basu a spol., JAOCS, 83, č.
12, 985, 2006.
jdx

Časné podávání cereálií dětem
v prvních měsících života je často
spojováno se zvýšeným počtem
onemocnění celiakií (přecitlivělost
na lepek). Studie, do které bylo zahrnuto celkem 1600 dětí, zvýšené
riziko tohoto onemocnění při časné expozici cereálním výrobkům
nepotvrdila. Celiakie se projevila u
16 dětí (1 %), a to v průměru ve
věku 13,2 měsíců. U dětí, které
byly vystaveny cereáliím před 6.
měsícem věku, došlo k onemocnění pouze ve 4 případech, zatímco
u dětí, které cereáliím před 6. měsícem exponovány nebyly, byla
celiakie zjištěna ve 12 případech.
U tří čtvrtin dětí s celiakií byla dia-

Žádejte astaxantin
Antioxidanty disponují téměř mýtickou silou a vědci
stále ještě odhalují jejich roli při zachycování a zhášení volných radikálů a látek s reaktivním kyslíkem,
čímž přispívají k prevenci onemocnění.
Antioxidant astaxantin je nejdůležitější karotenoid mořských řas, lososů, pstruhů
a garnátů. Má schopnost chránit před ultrafialovou fotooxidací a poškození DNA.
Stimuluje imunitní systém zvýšením produkce T- a B-buněk a také zabraňuje tvorbě oxidované LDL, což je spojeno
s tvorbou aterosklerotických plátů v cévách. Také snižuje záněty a může bránit
vzniku zhoubných nádorů.
Průmyslovou výrobou astaxantinu pomocí mikrořasy Haematococcus pluvialis
se v kibucu Ketura v izraelské poušti Arava zabývá firma Algatechnologies Ltd. Řasa je kultivovaná v uzavřeném systému s komplexní ochranou
před kontaminanty ze životního prostředí. Finálním
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Vliv některých látek
na choroby krevního oběhu

produktem je přírodní astaxantin pod obchodním názvem AstaPure™. Tato přísada v kvalitě košer je nabízena v různých formách, např. 2 % rostlinné kapky
nebo 0,4 % čirý, viskózní, koncentrovaný olej. Lze je
použít do kapalných doplňků stravy nebo nápojů.
AstaPure je také ve formě suché biomasy obsahující 3,5–4,0 % astaxantinu, nebo
10 % oleoresinu, kapek a ve vodě dispergovatelných kapek.
Bylo zjištěno, že astaxantin je asi
500krát efektivnější než vitamin E, čímž je
výrazně účinnější než lutein, lykopen a βkaroten. Vzhledem k jeho speciální
schopnosti překročit krevně-mozkovou
barieru se předpokládá, že by mohl sehrát důležitou roli v ochraně centrálního
nervového systému a chránit organismus
proti vzniku šedého očního zákalu. O preparát je velký zájem v Japonsku a začíná se o něj zajímat i trh v Evropě a USA.
Gallo-Torres, J. M.: Asking for Astaxantin. Prepared
Foods, April 2006, s. NS17
Per

Vápník, vitamin D a obezita
Mgr. Karolína Hlavatá, Endokrinologický ústav Praha
Úvod
Obézním pacientkám byla v rámci redukčního režiObezita je závažné metabolické onemocnění, jehož
mu podávána neúčinná látka (placebo) nebo doplněk
vznik je podmíněn multifaktoriálně. Na rozvoji obezity
vápníku ve formě uhličitanu vápenatého nebo jako Lacse asi z 40 % podílí vlivy genetické, z 60 % pak vlivy
toval, který představoval vápník mléčného původu. Po
prostředí. Dnešní životní styl je z hlediska rozvoje obeskončení redukčního režimu vykazovaly skupiny subzity velmi rizikový; mluvíme proto o tzv. obezigenním
stituované vápníkem menší úbytek aktivní svalové hmoživotním prostředí. Hlavními rysy obezigenního prostředí
ty oproti kontrolní skupině, a ve skupinách s vápníkem
je nedostatečná pohybová aktivita a nevhodná skladbyl také prokázán statisticky významný pokles skóre
ba stravy, charakteristická zejména nadměrným množhladu. Můžeme tedy konstatovat, že dostatečný příjem
stvím tuků a jednoduchých sacharidů. Za rizikový je také
vápníku při redukční dietě napomáhá šetření aktivní svapovažován nedostatečný příjem komplexních sacharilové hmoty a je spojen s menším pocitem hladu.
dů s nižším glykemickým indexem a nízká konzumace
zeleniny a nízkotučných mléčných výrobků.
Mechanizmus účinku vápníku
Z těchto důvodů je v posledních letech sledován
Účinky vápníku jsou komplexní a působí na několika
nejen vztah mezi celkovým příúrovních (obr. 1). Jednou z možObrázek 1: Schéma mechanizmu působení vápníku
jmem energie, makronutrientů
ných cest ovlivnění tělesné
a obezitou, ale také možný vliv
hmotnosti vápníkem je zvýšené
některých mikronutrientů na
vylučování tuku stolicí. V tenrozvoj obezity.
kém střevě dochází k interferenci
První informace o možném
vápníku s tukem za vzniku nevlivu vápníku na tělesnou hmotrozpustných mýdel tvořených
nost pocházejí ze studií na zvítukem a žlučovými kyselinami.
řatech. Povzbudivé výsledky
Tento efekt však není příliš výrazpřinesly zejména studie prováný při běžné dietě, ale mohl by
děné na transgenních myších,
sehrávat důležitou úlohu u osob,
které exprimují (vytlačují)
jejichž dietní příjem tuků je nadv tukové tkáni tzv. agouti proměrný. Podle Jacobsena (2005)
tein. Tyto myši jsou za normálkrátkodobě zvýšený dietní příních okolností štíhlé, ale při dijem vápníku vede díky zvýetou nebo vysokosacharidovou dietou navozené hyšenému vylučování tuků stolicí k úbytku vstřebané enerperinzulinémii začnou přibírat. Stejně tak při dietě o
gie o 350 kJ/den.
vysokém obsahu tuků, sacharidů a nízkém příjmu vápV několika studiích sledujících vliv příjmu vápníku na
níku docházelo k nárůstu hmotnosti. Následná suplespektrum tuků v krvi byl prokázán jeho pozitivní efekt
mentace vápníkem vedla k úbytku tělesné hmotnosti
na hladinu krevních tuků. Ve skupinách s vyšším přía k poklesu hladiny intracelulárního Ca2+. Vysokokaljmem vápníku docházelo k poklesu rizikového LDLciová dieta byla také spojena s 51% poklesem exprecholesterolu a k nárůstu hladiny ochranného HDL-chose a aktivity enzymu FAS (Fatty Acid Synthase), tedy
lesterolu. V jiných studiích bylo popsáno i zlepšení
snížením produkce mastných kyselin (MK)
poměru HDL/LDL-cholesterolu, což je spojeno se snís následným vzestupem lipolýzy.
ženým rizikem srdečních a cévních komplikací. Velmi
Studií sledujících vztah mezi příjmem vápníku a rezajímavé výsledky přinesla studie sledující vliv čokodukcí tělesné hmotnosti u lidí je celá řada. Jejich výlády obohacené vápníkem na profil krevních tuků. Bylo
sledky však nejsou zcela jednoznačné. V některých
zjištěno, že vápníkem obohacená čokoláda zvýšila
pracích byl také sledován vztah mezi příjmem mléčvylučování tuku stolicí ze 4,4 g na 8,4 g/den, redukoných výrobků a metabolickým syndromem. Závěry
vala vstřebání kakaového másla o 13 % a snížila celtěchto studií naznačují, že vápník a mléčné výrobky
kovou hladinu LDL-cholesterolu o 15 %.
mohou snižovat prevalenci (výskyt) metabolického
Astrup (2006) také zjiš oval vliv zvýšeného příjmu
syndromu u žen středního a vyššího věku. Podobné
vápníku na vstřebávání tuků po jídle. Sedmnácti zdrazávěry přinesla i práce z roku 2005, kde vyšší příjem
vým mužům bylo podáno testovací jídlo obsahující
mléčných výrobků koreloval nejen s nižším rizikem
200 mg Ca/MJ, 120 mg Ca/MJ nebo 20 mg Ca/MJ.
vzniku metabolického syndromu, ale také s nižšími
Vápník byl mléčného původu. Poslední skupina dohodnotami obvodu pasu a hypertenzí (Azadbakht).
stala 200 mg Ca/MJ, přičemž vápník bylo ve formě
Také studie z roku 2006 (Pittas) poukázala na možnou
uhličitanu vápenatého. Měřeny byly chylomikrony
příznivou roli vápníku a vitaminu D v redukci rizika vzniv plazmě a v triacylglycerolech (TG) před jídlem, v 60,
ku diabetu 2. typu.
120, 180 a 300 minutě a byla spočítána plocha pod
Zajímavé poznatky uvedl Ping-Delfos (2004), který
naměřenou křivkou. Zjistil, že plocha pod naměřenou
porovnával efekt příjmu vápníku a vitaminu D na pocit
křivkou pro TG z chylomikronů byla statisticky výhladu a sytosti po jídle. Zjistil, že vysokovápníková
znamně vyšší po příjmu nízkokalciové stravy
dieta nemá vliv na subjektivně vnímaný pocit hladu a
v porovnání se stravou o středním a vysokém obsasytosti v okamžité postprandiální periodě, ale příjem
hu vápníku. Stejných výsledků bylo dosaženo při
stravy v následujících 24 je již významně nižší.
vysoké suplementaci příjmu vápníku. Vyšší příjem
Také na našem pracovišti jsme prováděli studii
vápníku tedy vede k nižšímu vstřebání tuků po jídle.
s cílem zjistit vztah mezi příjmem vápníku a jednotliPokud se jedná o vápník mléčného původu, je efekt
vými laboratorními, antropometrickými, hormonálními
lepší, což je zřejmě dáno jinou biologickou dostupa psychobeha viorálními ukazateli.
ností vápníku.
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Pro vstup vápníku do tukových buněk je nezbytný
1,25–(OH)2 D3. Nitrobuněčný Ca2+ je klíčovým regulátorem látkové přeměny lipidů; jeho zvýšená hladina
podporuje tvorbu mastných kyselin a snižuje odbourávání tuků, což má za následek zvýšené hromadění tuků
v tukových buňkách. Vzhledem k tomu, že nitrobuněčný Ca2+ má vztah také k hypertenzi, inzulínové rezistenci
a hyperinzulinémii, je příjem vápníku důležitým faktorem v ovlivnění rizik metabolických chorob.
Zvýšený příjem vápníku vede k poklesu parathormonu (PTH) a 1,25–(OH)2 D 3. To způsobí nižší vstup
Ca2+ do tukové buňky s celou řadou následků:
✓ zvýšení exprese UCP2 (jde o odpřahující bílkovi
nu, zprostředkovávající
tvorbu tepla
v mitochondriích a tím
stimulující termogenezi)
✓ zvýšení termogeneze
✓ snížení aktivity FAS
✓ zvýšení lipolýzy
Byly prováděny i studie, porovnávající vliv diety o
vysokém obsahu tuku a různém obsahu vápníku na expresi bílkoviny UCP3 (ovlivňuje oxidaci mastných kyselin; UCP3 je exprimována hlavně v kosterním svalu a hnědém tuku). Výsledky ukazují, že vápník zvyšuje expresi
UCP3 v kosterním svalu a to prostřednictvím vzestupu
sérových hladin leptinu a volného trijódtyroninu.
Proč je účinnější vápník mléčného původu?
Bílkoviny mléčného původu obsahují větší množství
aminokyselin (AMK) s větvenými řetězci. Layman poukazuje na roli těchto AMK v podpoře glukoneogeneze a syntéze dalších AMK. Větvené AMK, speciálně
leucin, hrají také klíčovou roli v regulaci syntézy svalových bílkovin, což by mohlo vysvětlovat, proč při
dietě o vyšším obsahu vápníku nedochází k tak výraznému úbytku aktivní svalové hmoty.
V syrovátkových bílkovinách se nachází i další bioaktivní komponenty, které mohou ovlivňovat syntézu
a odbourávání tuků. Patří sem např. inhibitor angiotenzin konvertujícího enzymu (ACE). Angiotenzin II působí v tukových buňkách na stimulaci exprese FAS a
tím na zvýšení syntézy mastných kyselin de novo. Inhibice ACE látkami obsaženými v syrovátce vede ke
snížené přeměně angiotenzinu I na angiotenzin II, a
v konečném důsledku i ke snížené tvorbě mastných
kyselin de novo (Harris 2005).
Zajímavé výsledky přinesla studie (Pilvi 2006), která sledovala efekt vápníku, syrovátky a kaseinu na tělesnou
hmotnost u myší. Myši dostávaly po dobu 146 dní vysokotukovou dietu obsahující 1,8 % CaCO3 a 18 % energie bylo hrazeno bu kaseinem, nebo syrovátkou.
Kontrolní skupina dostávala vysokotukovou nízkokalciovou dietu (0,4 % CaCO3 a 18 % energie hrazeno kaseinem). Hmotnost a obsah tuku myší na konci studie byla
v porovnání s kontrolní skupinou statisticky významně
nižší ve skupině dostávající syrovátku; ve srovnání se
skupinou kaseinovou rozdíly nalezeny nebyly. Ve vztahu k sérové hladině 1,25–(OH)2 D3 a PTH byly nalezeny
nižší hladiny ve skupinách s vyšším příjmem vápníku.
Vitamin D
S metabolismem vápníku velice úzce souvisí i vitamin D. Pod pojmem vitamin D se rozumí skupina látek s antirachitickým účinkem. Největší význam má vitamin D2 – ergokalciferol a vitamin D3 – cholekalciferol.
Zdrojem ergokalciferolu jsou potraviny rostlinného původu, cholekalciferol pochází z potravin živočišného
původu. Nejdůležitější funkcí vitaminu D je regulace
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rovnováhy vápníku a metabolismu fosforu a to společně s kalcitoninem a parathormonem (PTH). Vitamin
D podporuje vstřebávání vápníku ze střeva do krve a
zvyšuje zpětné vstřebávání vápníku v ledvinách. Vitamin D je také nezbytný v podpoře fagocytární schopnosti leukocytů, aktivaci B a T lymfocytů a pro růst a
diferenciaci buněk kostní dřeně.
Současné studie poukazují na možný vztah mezi
nízkou hladinou vitaminu D a metabolickým syndromem. K dispozici je však dosud málo prací, proto není
mechanizmus účinku zcela objasněn.
Za hlavní příčiny nedostatku vitaminu D jsou obecně považovány operační výkony snižující vstřebávání
živin a poruchy vstřebávání a trávení tuků (např. při nedostatečné tvorbě enzymů slinivkou břišní), nedostatečný příjem vitaminu D a nedostatek slunečního svitu. U mnohých těžce obézních pacientů před provedením
gastrického bypassu byl zjištěn nedostatek vitaminu D
a sekundární hyperparathyoridismus (Carlin 2006). Tyto
změny u těžce obézních však byly nalezeny i po provedení zákroku (Shah 2006, Ybarra 2005). Z těchto
důvodů nelze za primární příčinu nedostatku vitaminu
D považovat vlastní chirurgické výkony, ale zejména
nedostatečný příjem vitaminu D a vápníku v dietě již
v období před operací. U těžce obézních pacientů je
proto vhodná suplementace vitaminem D a vápníkem.
Slovníček pojmů
Angiotenzin II – hormon, který se uplatňuje v regulaci renin –
angiotensinového systému; tento systém se týká hlavně regulace
krevního tlaku a metabolizmu elektrolytů
Angiotenzin konvertující enzym – enzym ovlivňující přeměnu
angiotenzinu I na angiotenzin II
Buněčná diferenciace – morfologické i funkční změny buněk
během vývoje jedince
Buněčná imunita – zprostředkovaná T-lymfocyty, neprodukují
protilátky
Exprese – intenzita uplatnění určitého genu
Fagocytóza – pohlcování pevných částic (např. bakterií, pigmentových zrn) buňkou
FAS (Fatty Acid Synthase) – enzym účastnící se procesu tvorby mastných kyselin
Gastrický bypass – jedna z forem chirurgické léčby těžkého
stupně obezity; při gastrickém bypassu je z pasáže stravy vyřazena větší část žaludku, celé duodenum (dvanácterník) a část
jejuna (část tenkého střeva) vytvořením tzv. pouche (kapsy, váčku), který vznikne prošitím fundu žaludku, a na tento pouch je
napojena část tenkého střeva
Glukoneogeneze – přeměna nesacharidových metabolitů, jako
je např. laktát, glycerol a aminokyseliny na glukózu
Homeostáza – stav dynamické funkční rovnováhy v živém organizmu
Hyperinzulinémie – zvýšená hladina inzulínu v krvi
Hypertenze – vysoký krevní tlak
Chylomikrony - lipoproteinové částice, které transportují veškeré z potravy pocházející lipidy do krevního oběhu
Inzulínová rezistence – necitlivost tkání, zejména svalů, na hormon slinivky břišní – inzulín
Lipogeneze – tvorba mastných kyselin de novo
Lipolýza – hydrolytické štěpení triacylglycerolů za uvolnění mastných kyselin do krevního oběhu
Mitochondrie – buněčná organela; dochází v ní k zachycení většiny energie získané při oxidacích během dýchání
Parathormon – hormon produkovaný příštítnými tělísky; jeho hlavní funkcí je udržení kalciofosfátové rovnováhy
Postprandiálně - po jídle
Sekundární hyperparathyoridismus – projevem je zvýšení sekrece PTH, které má adaptační charakter a není podmíněno vlastním onemocněním příštítných tělísek; hlavní příčinou bývá dietní
nedostatek vápníku nebo vitaminu D, snížené střevní vstřebávání
vitaminu D nebo vápníku
Termogeneze – produkce tepla
Triacylglyceroly - estery alkoholu glycerolu a mastných kyselin
Trijódtyronin – hormon štítné žlázy
UCP (uncoupling protein) – jedná se o bílkoviny lokalizované
na vnitřní straně membrány; výsledkem jejich působení je zvýšená tvorba tepla a snížená účinnost metabolizmu

Laboratorní kontrola přítomnosti alergenů
v potravinách
Ing. Martin Kubík, SZPI Praha
Potravinové alergie představují ve vyspělých zemích
závažný zdravotní problém. Podle některých studií trpí
v Evropě potravinovými alergiemi až 2 % dospělé
populace a až 8 % dětí. U citlivých jedinců může požití i nepatrného množství alergenu vyvolat zažívací potíže, respirační reakce (astma, zánět nosních dutin) a
kožní problémy (kopřivka, atopický ekzém). Pro některé alergické jedince může požití určitého alergenu
znamenat reakci ohrožující život.
Jediným spolehlivým způsobem léčení potravinových alergií je vyloučit alergeny ze stravy. Pro alergické jedince je však toto vyloučení občas velmi obtížné, jelikož potraviny obvykle obsahují velké množství
různých složek včetně alergenů. Alergici mohou být
také nevědomě vystavováni alergenním proteinům konzumací potravin u nichž se předpokládá, že určitý alergen neobsahují. Potraviny nebo suroviny mohou být
totiž kontaminovány při výrobě přenosem z nedostatečně vyčištěného výrobního zařízení, během přepravy a skladování nebo při opakovaném zpracování
potravin obsahujících alergeny. Kromě toho jsou přečištěné alergeny v některých případech používány jako
náhražka drahé suroviny, která není často záměrně
označena na obalu (např. sójový izolát jako náhražka
masa nebo jádra arašídů jako náhražka mandlí).
Je obecně známé, že člověk může být alergický
téměř na cokoliv. Existují však alergeny, které působí
na významnější část populace nebo alergické reakce
na ně jsou závažnější. Tyto alergeny jsou popsány
v literatuře a nejen to, dokonce i v evropské legislativě. Jedná se o obiloviny obsahující lepek, korýše, vejce, ryby, arašídy, sóju, mléko, suché skořápkové plody, celer, hořčici, sezam a oxid siřičitý.
Aby se mohl spotřebitel s alergií při nákupu potravin orientovat, musí být podle směrnice Evropského
parlamentu 2003/89/ES, kterou se mění text směrnice
200/13/ES pokud jde o uvádění složek přítomných
v potravinách, přítomnost alergenu v potravině vyznačena na obalu v údajích o složení. Výjimkou jsou potraviny, z jejichž názvu jednoznačně vyplývá, že alergenní složku obsahují. Požadavky na označování alergenních složek ze směrnice 2003/89/ES jsou v ČR zapracovány do vyhlášky č.113/2005 Sb., o způsobu
označování potravin a tabákových výrobků. Seznam
alergenů, který je uveden v legislativě, není zdaleka
konečný a do budoucna se bude na základě vědeckých poznatků rozšiřovat.
Je sice dobré, že existují legislativní požadavky, ale
dodržování těchto požadavků je také nutné kontrolovat. Pro zajištění kontroly označování alergenů a tedy
i zlepšení ochrany spotřebitele je nezbytné mít k dispozici spolehlivé metody detekce a kvantifikace. Jelikož alergeny patří zejména mezi bílkoviny, je pro jejich stanovení teoreticky možné použít celou řadu analytických technik vhodných pro stanovení specifických
bílkovin, např. kapalinovou chromatografii, hmotnostní
spektrometrii, elektroforézu, imunochemické metody,
PCR metody apod. Detekce alergenů v potravinách
může být však dosti obtížná, zejména z důvodu komplikované matrice nebo nízkých až stopových množství alergenů přítomných v potravinách. Všeobecně
uznávaný požadavek na limit detekce alergenů v po-

travinách se pohybuje mezi 1 až 100 mg/kg podle typu
alergenu popř. podle analytických možností.
Největší uplatnění pro rutinní stanovení alergenů našly
metody ELISA, zejména pro svoji rychlost, jednoduchost a relativní levnost. Pro celou řadu alergenů existují komerčně dostupné ELISA kity. Metody ELISA pro
stanovení alergenů jsou využívány také v laboratořích
Státní zemědělské a potravinářské inspekce (SZPI).
V současné době je laboratoř SZPI schopna
z alergenních složek v potravinách rutinně stanovovat ty
nejběžnější, tzn. vejce, mléko, arašídy, sóju a obiloviny
obsahující lepek. Kromě těchto složek se stanovuje také
oxid siřičitý, ale ten se svým charakterem od ostatních
alergenů liší a metody pro jeho stanovení jsou také odlišné. Pro stanovení výše vyjmenovaných alergenů jsou
používány akreditované metody. Rozsah analýz bude do
budoucna jistě rozšiřován v závislosti na požadavcích kontroly a komerční dostupnosti ELISA kitů.
Konkrétní případy z praxe SZPI:
Zajímavá byla stížnost, kde se u občana, který trpěl
alergií na vejce, projevila alergická reakce. Stěžovatel
se domníval, že příčinou reakce bylo požití „krabích“
tyčinek neboli surimi. Na tomto výrobku však v údajích
o složení nebyla žádna vaječná složka uvedena. Vzorek jsme tedy analyzovali a přítomnost vaječné bílkoviny byla analyticky potvrzena. Současně jsme objevili na trhu stejný výrobek, ale od jiného výrobce, kde
byl v údajích o složení uveden vaječný bílek. Tím se
také potvrdilo, že v tomto typu výrobku se může vaječná složka vyskytovat. Výrobce pravděpodobně
opominul tuto složku na obal uvést.
Zajímavým příkladem je čokoláda. Zde bylo zjištěno nepatrné množství arašídů, které nebyly deklarovány. Šlo zde pravděpodobně o kontaminaci, ale
zjištěné množství už by podle literárních zdrojů mohlo způsobit alergickou reakci. Arašídy se totiž běžně zpracovávají v závodech vyrábějících čokoládu,
a tak je kontaminace dosti pravděpodobná. Na druhou stranu je nutné říci, že jsme analyzovali celou
řadu čokolád, ve kterých nebyly zjištěny ani stopy
arašídů, tzn. že kontaminaci lze i u těchto výrobků
zabránit.
Další zajímavou stížností kterou SZPI řešila byl nanuk, který měl v čokoládovém pokryvu deklarované
mandle. Spotřebitel, který tento nanuk přinesl na inspekci se ale domníval, že se nejedná o mandle, ale
o arašídy. Nejprve jsme zkusili vzorek analyzovat senzoricky. Kousky „mandlí“ však byly malé a chu čokolády, ve které se vyskytovaly, neumožňovala jednoznačné určení o co se jedná. Následná ELISA analýza však jasně prokázala, že mandle byly opravdu nahrazeny arašídy. Výrobce v tomto případě chtěl ušetřit a nahradil dražší surovinu surovinou levnější, čímž
ekonomicky poškodil spotřebitele, ale současně ohrozil zdraví spotřebitelů trpících alergií na arašídy, kteří
by arašídy v tomto výrobku neočekávali.
Bude jistě zajímavé zaměřit se ve větším rozsahu na
potraviny určené pro zvláštní výživu, zejména pro sportovce, kam se přidávají různé bílkoviny (vaječné, syrovátkové, obilné) a označování není, jak se již nyní
přesvědčujeme, vždy úplně jasné a jednoznačné.
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Australská dieta
Doc. MUDr. Lubomír Kužela, CSc., 3. LF UK, Ústav výživy
Dietních postupů používaných k redukci hmotnosti
je celá řada. Stále jsou na internetu či v jiné formě
k dispozici reklamy na řadu zcela „spolehlivých“ postupů, které umožní bezpečné a často podle informací z těchto zdrojů také rychlé zhubnutí. Část z nich je
založena na moderních poznatcích v oblasti výživy a
jsou publikovány v odborných publikacích či časopisech. Základem různých redukčních režimů jsou čtyři varianty nutričně vyvážených, nízkoenergetických
dietní postupů.
1. Nízkosacharidová dieta, založená na předpokladu, že sacharidy podporují tvorbu tukové tkáně
2. Vysokosacharidová, nízkotuková dieta, označovaná také
jako Pritkinsova, spíše vegetariánského typu, pro řadu lidí
však hůře akceptovatelná pro
malé množství tuku
3. Dieta s výraznou energetickou
restrikcí, energetická hodnota
se často pohybuje v rozmezí
500–1000 kcal/den. Při její nízkosacharidové variantě je však
ketogenní, dochází ke zvýšení
rizika dehydratace a k riziku
deficitu řady důležitých nutrientů, zejména vitaminu A, vápníku, bílkovin, niacinu a
thiaminu. Je spojována i s dalšími riziky, včetně rizika určité psychické alterace.
4. Dieta s vyšším obsahem bílkovin nebo s jejich suplementací. Byla populární asi v polovině sedmdesátých let minulého století. Právě tento postup využívá tzv. „australská dieta“, která byla přibližně
začátkem roku 2006 označována jako „velmi moderní“.
To je možná i důvodem, proč se v letošním roce
na našem knižním trhu objevil překlad knihy pod názvem „Australská dieta“, autorů Noakesová, Manny,
Clifton, Peter, kterou vydalo nakladatelství Ikar Euromedia Group. Publikace obsahuje více než 100 receptů pokrmů, které vycházejí z principů „australské
diety“.
Co je vlastně principem této diety? Především nutno
říci, že z dietologického hlediska se nejedná o žádnou
novinku. Je to vlastně oprášení principů, které dominovaly i u nás v polovině sedmdesátých let. Vychází
z toho, že riziko malnutrice se týká hlavně bílkovin. Proto
je zdůrazněna nutnost zajištění jejich dostatku i při
omezeních dalších dvou základních složek, tj. tuků a
sacharidů. Z hlediska vzájemného poměru těchto základních makronutrientů je vlastně dietou relativně hyperproteinovou. V absolutním množství však bílkoviny
(tj. v g bílkoviny/kg člověka) se mají pohybovat okolo
doporučené dávky pro člověka, nejedná se tedy jednat o jejich absolutní zvýšení s přihlédnutím ke hmotnosti člověka. Prakticky tato dieta znamená určité
omezení především sacharidů a tuků. Bílkoviny mají
(nebo mohou) dosahovat až 25-30 % celkové denní
energetické potřeby, zatímco u normální zdravé výživy
je to cca 14–16 energetických procent.
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Většina diet, které jsou u nás doporučovány jak lékaři, nutričními terapeuty, nebo seriózními institucemi (např.
STOB) se vlastně těmito principy řídí již delší dobu. Proto není možno mluvit o nové dietě, ale o dietě z minulého
století, která je poněkud upravena podle moderních
poznatků v oblasti fyziologie výživy člověka.
Je ale nutno upozornit, že i tato změna ve složení
základních živin může mít za následek určité výraznější
zatížení ledvin, dochází také ke zvýšené tvorbě kyseliny močové, event. se mohou zvýraznit určité zažívací
potíže, zejména z oblasti horní části gastrointestinálního traktu. Proto by toto výraznější relativní zvýšení bílkovin mělo
být vlastně omezeno jen na kratší
dobu, naprosto není vhodné takovéto odlišné složení základních nutrientů dodržovat trvale či dlouhodobě. V této přehledné informaci
nejde o stanovení dávky bílkovin
či jiných nutrientů, ale o upozornění na vhodnost, ale současně i na
určitou zátěž na organizmus, ke
kterému dochází při dodržování
této relativně hyperproteinové diety.
Proto při potřebě delší dobu dodržovat jakoukoliv redukční dietu
by mělo být postupováno podle
moderních poznatků v oblasti fyziologie výživy, aby nedošlo k nežádoucím zdravotním
důsledkům. Při příliš rychlé redukci však dochází
k úbytku nejen žádoucí tukové složky, ale také složky bílkovinné, u člověka se prakticky jedná především
o svalovou hmotu. Dojde-li po redukci znovu k přírůstku na váze, neboli k tzv. jojo efektu, pak nově rychleji přibývá tuk než bílkovinná (svalová) složka a absolutní hmotnost tuku se stále zvyšuje. Navíc dochází
ke zpomalení metabolických pochodů v organizmu.
Při každé další redukci hmotnosti je pak nutno počítat s tím, že na udržení určité hmotnosti potřebujeme
méně energie (kalorií), tím spíše je pak každá další
redukce výrazně obtížnější. Ostatně člověk, který několik těchto jojo efektů prodělal, může tuto skutečnost
spolehlivě potvrdit.
Ukazuje se, že než opakovaně hubnout formou jojo
efektů je vlastně z hlediska zdravotního stavu vhodnější
nehubnout a udržovat si průběžně neměnnou původní hmotnost, pochopitelně pokud se tato nebude zvyšovat.
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