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životní styl životní styl

Co je vlastně zdravý životní styl? Varovné signály diabetu

Cukrovka (diabetes mellitus) je souhrnný název pro 
několik různých onemocnění. Všechny tyto choro-
by se projevují zvýšenou hladinou cukru v krvi (hy-
perglykémií). 
Na regulaci hladiny cukru v krvi se rozhodující mí-
rou podílí hormon inzulín. Bez inzulínu nemohou 
buňky lidského těla cukr z krve získávat. Inzulín 
umožňuje cukru z krve vstoupit do buněk, kde je 
využit jako zdroj energie. Inzulin tvoří b-buňky ve 
slinivce břišní. Odtud se vylučuje do krve a potom 
se váže na inzulinové receptory, které jsou uložené 
zejména na povrchu jaterních, svalových, tukových 
buněk. Teprve po navázání inzulinu na receptor 
může cukr vstoupit do nitra buňky. Některé buňky 
v těle přijímají glukózu i bez přítomnosti inzulínu, 
například nervové buňky.
Mezi jídly slinivka vylučuje do krve malé, tzv. ba-
zální množství inzulinu. Po jídle se zvyšuje hladina 
cukru v krvi a současně s ní se zvyšuje i množství 

inzulinu uvolňované slinivkou. Tak se všechen cukr 
z potravy dostane do buněk a je využit jako zdroj 
energie nebo uložen do zásoby. Jakmile inzulin spl-
ní svoji úlohu, rozloží se. 
Všechny typy cukrovky jsou zapříčiněny nedosta-
tečným působením hormonu inzulinu v cílových 
buňkách. Sníží se transport cukru do buněk, 
které tak trpí nedostatkem energie, a proto se 
zvyšuje uvolňování cukru z jater. V játrech cukr 
vzniká buď novotvorbou, nebo štěpením zásob-
ní látky glykogenu. Hladina cukru v krvi se dále 
zvyšuje. 
Pokud zvýšená hladina cukru v krvi působí na lid-
ský organismus velmi dlouhou dobu, způsobuje 
tzv. pozdní komplikace cukrovky. 

Rozlišujeme typy cukrovky: cukrovka 1. typu, cu-
krovka 2. typu, cukrovka v těhotenství a ostatní 
specifické typy cukrovky.

časté 
močení

neodůvod-
něná ztráta 
hmotnosti

neuhasi-
telná 
žízeň

nedostatek 
energie

Cukrovkou 1. typu trpí asi desetina všech diabeti-
ků. Projevuje se zhruba do 40 let věku, nejčastěji 
v období puberty, nástup onemocnění je náhlý. 
Pozvolně, několik měsíců až roků, dochází k de-
strukci B buněk. Příznaky začne pacient pociťovat, 
až když je zničeno 80 % všech b-buněk a slinivka 
již není schopna zabezpečit dostatečné množství 
inzulínu.
Pokud máte tyto příznaky, promluvte si o nich 
s vaším lékařem!

Soif
excessive

Si votre enfant montre ces signes, 
parlez-en immédiatement à votre médecin.

LES SIGNES PRECURSEURS DU DIABETE!
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Le diabète touche les enfants de tous âges. Sans traitement, le diabète est mortel.

www.worlddiabetesday.org/dka
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Zdravý životní styl je téma, o kterém se hodně mlu-
ví. Co si však pod ním představit? Jednotlivé návo-
dy, jak „dodržovat zdravý životní styl“, se různí, ale 
snad všechny mají jedno společné – snaží se najít 
recept, jak být zdravý a cítit se příjemně a fit. 
Životní styl je faktor, který nejvíc ovlivňuje naše 
zdraví – až z 80 procent! Pouze zbývajících 20 pro-
cent je dáno všemi ostatními vlivy – především dě-
dičností a zdravotní péčí. 

Hlavní zásady zdravého životního stylu by-
chom mohli shrnout do následujících bodů:
• pestrá a vyvážená strava 
• vhodná pohybová aktivita 
• vyvarování se užívání škodlivých látek i nadměr-

ného pití alkoholu 
• dostatek spánku 
• optimismus a dobrá nálada 
• vyhýbání se stresu 

Neexistuje jediný správný návod na dodržování 
zdravého životního stylu, potřeby a možnosti kaž-
dého jednotlivce jsou odlišné. Zdravý životní styl je 
proto třeba posuzovat zejména s ohledem na fy-
zický i psychický stav, věk, pohlaví a zdravotní stav 
člověka.
Způsob životního stylu se významnou měrou podílí 
na vzniku civilizačních chorob. Mezi tato onemoc-
nění patří především srdečně-cévní onemocnění, 
kam patří i cukrovka 2. typu, nádorová onemoc-
nění, ale i vředová choroba žaludku a dvanáctníku, 
některá nervová a psychiatrická onemocnění.

A co je cukrovka?
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výživa

Víte, že...
10 g nasycených mastných kyse-
lin (50 % z tolerovaného denního 
množství) je obsaženo např. v:
• 20 g másla (2–3 namazané krajíce 

chleba)
• 3 plátcích tučného sýra (60 g)
• 7 plátcích měkkého salámu typu   

Gothaj (70 g)      
• 1 menším párku (60 g)                      
• 1 velkém smetanovém jogurtu 

(175 g)  

Přestože se s tuky setkáváme denně, málokdo 
z nás zná jejich složení a účinek. Nadměrná 
konzumace velkého množství špatných tuků 

přímo ovlivňuje výskyt onemocnění srdce a cév.  
Přestože právě srdečně-cévní onemocnění patří 
mezi nejčastější příčiny úmrtí u nás, lidé tato rizika 
podceňují. 
Z mezinárodního průzkumu znalostí obyvatel 
o problematice tuků ve výživě, který proběhl  v 16 
zemích (včetně ČR), vyplynulo, že pouze 29 % 
respondentů ví, že tuky  s nasycenými mastnými 
kyselinami jsou pro ně „špatné“, a 21 % ví, že 
tuky s obsahem vícenenasycených mastných ky-
selin jsou „dobré“. Informaci o tom, že vícenena-
sycené mastné kyseliny omega-3 spolu s omega-6 
patřící do skupiny nezbytných esenciálních kyselin 
řadíme mezi tzv. „dobré“ tuky, mělo pouze 37 % 
respondentů. Obecně lze shrnout, že určité pově-
domí o významu tuků ve stravě mezi lidmi exis-
tuje, ovšem, pokud lidé tyto znalosti mají, nepo-
važují za vhodné a nutné je přenést do vlastního 
životního stylu.

nejlepší prevence – úprava jídelníčku
Na výskyt cukrovky mají významný vliv kvantitativ-
ní změny stravování. Příjem cukru nehraje při vzni-
ku cukrovky žádnou roli, oproti množství a kvalitě 
přijímaných tuků.
Nebezpečí představuje nadměrný příjem tzv. 
„špatných tuků“ (nasycené mastné kyseliny, trans-
mastné kyseliny), které můžeme najít ve viditelné 
formě v živočišných tucích, jako je např. máslo, 
sádlo, škvarky… a ve skryté formě, např. v tuč-
ných uzeninách, tučném mase, tučných mléčných 
výrobcích nebo sušenkách, dortech a trvanlivém 
pečivu.
Průměrný denní příjem energie dospělého člověka 
by se měl pohybovat mezi 8 000 a 10 000 kJ při-
čemž 30–35 % energie by mělo pocházet z tuků, 
což představuje 63–92 g tuků denně. Z toho 1/3 
denního příjmu tuků by měla pocházet z tuků ži-
vočišných a 2/3 denního příjmu by měly pocházet 
z tuků rostlinných.

Konzumace tzv. špatných tuků nebolí a není vi-
dět – hříchy se ale sčítají a výsledek péče o vlast-
ní zdraví se sečte bohužel na jednotce intenzivní 
péče.

potraviny obsahující „ dobré“ tuky:  
• kvalitní rostlinné oleje (slunečnicový, řepkový, so-

jový) a tuky z nich vyrobené
• ořechy a olejnatá semena 
• tučné ryby (makrela, sardinky, losos, pstruh)

Špatné tuky se vyskytují v:
• másle, sádle a pomazánkovém másle 
• směsných tucích 
• výrobcích ze ztužených nekvalitních rostlinných 

tuků (dorty, trvanlivé pečivo) 
• tučném mase a vnitřnostech 
• smetanových (plnotučných) mléčných výrobcích

Jedná se o relativně malá množství potravin, 
která jsme zvyklí běžně konzumovat. Přitom si  
neuvědomujeme, že tím můžeme lehce překročit 
hodnoty tolerovaného denního množství nasyce-
ných mastných kyselin.

Vysoká konzumace nasycených mastných kyse-
lin se jeví jako jeden z největších problémů dnešní 
doby z hlediska možného dopadu nesprávné výži-
vy na lidské zdraví.

Konzumace špatných tuků nebolí 
a dlouho není vidět 

recept pro vás

Dvoubarevná 
květákovo-brokolicová 
polévka

životní styl

Změřte si svá rizika

200 g květáku 
200 g brokolice
100 g cibule 
400 ml zeleninového vývaru  
100 g smetany
30 g másla
sůl, pepř, muškátový oříšek, koření typu vegeta

energetické a nutriční hodnoty na 1 porci: 
540 kJ (130 kcal), bílkoviny 5 g, tuky 11 g, sacharidy 
8 g, cholesterol 33 mg.

Na másle orestujeme nadrobno nakrájenou cibuli. 
Rozdělíme na poloviny. Každou zalijeme zelenino-
vým vývarem a do první poloviny přidáme květák, do 
druhé brokolici. Povaříme přibližně 10 minut. Poté 
rozmixujeme. Dle potřeby dochutíme solí, pepřem, 
muškátovým oříškem, případně kořením typu vegeta. 
Přidáme smetanu a necháme přejít varem. Do misky 
s květákovou polévkou vlijeme brokolicovou, nebo 
naopak, a vytvoříme tak dvoubarevnou polévku.

1. Je vám méně než 40 let?
 Ano 0 Ne 1
2. Je vám mezi 40 a 60 lety?
 Ano 2 Ne 0
3. Je vám více než 60 let?
 Ano 5 Ne 0
4. Máte dostatek pohybu (cvičíte alespoň 3x 

týdně 20 minut)?
 Ano 0 Ne 3
5. Má nebo měl někdo v rodině (sourozenec, 

rodiče, prarodiče) cukrovku?
 Ano 2 Ne 0
6. Jste-li žena, měla jste těhotenskou cukrovku 

nebo jste porodila dítě s vyšší porodní hmot-
ností než 4 kg?

 Ano 3 Ne 0
7. Máte nějaké srdečně cévní (kardiovaskulár-

ní) onemocnění (např. angínu pectoris, in-
farkt, mozkovou mrtvici, ischemickou cho-
robu dolních končetin)?

 Ano 2 Ne 0
8. Léčíte se s vysokým krevním tlakem nebo máte 

zvýšenou hladinu tuků (triglyceridů) v krvi?
 Ano 1 Ne 0

Pro 4 osoby

9. V tabulce si najděte svou výšku. Je vaše tě-
lesná hmotnost stejná nebo vyšší než hmot-
nost uvedená v tabulce u vaší tělesné výšky?

 Ano 5 Ne 0

Hodnocení:
0–5  V současné době je u vás riziko vzniku 
diabetu pravděpodobně nízké. Věkem ale riziko 
vzniku diabetu stoupá, proto je důležité vyvarovat 
se nedostatku pohybu, nadváze a špatným stravo-
vacím návykům.
6–10  Riziko vzniku diabetu je u vás o něco vyšší, 
ale budete-li dbát na dostatek pohybu a pravidel-
nou kontrolu váhy a hladiny cukru v krvi, můžete 
riziko snížit.
11–21 Riziko vzniku diabetu je u vás velmi vysoké. 
Doporučujeme vám navštívit lékaře a zkonzultovat 
s ním výsledek.

ženy:
Výška (cm) 145 148 150 153 155 158 160 163 165 168
Váha (kg) 58 60 62 64 66 68 71 73 75 77

Muži:
Výška (cm) 168 170 173 175 178 180 183 185 188 190
Váha (kg) 77 80 82 85 87 90 92 95 97 99
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rozhovor

O diabetologii 
s profesorem Kvapilem

Co nového přinesl rok 2008 pacientům s cuk-
rovkou? 
Diabetologie je jedním z oborů medicíny, a jako 
taková je založena na vědecké bázi. Cukrovka 
(diabetes mellitus) je proto zkoumána ze všech 
možných úhlů s cílem pochopit ještě lépe mecha-
nismy, které vedou ke vzniku jejích jednotlivých 
typů, a současně s cílem zlepšit možnosti léčby. 
V roce 2008 byly uveřejněny výsledky celé řady kli-
nických studií, o jejichž dopadu na léčbu pacientů 
s cukrovkou se nyní diskutuje. Podle mého sou-
du jednoznačně potvrdily, že cílem léčby má být 
u naprosté většiny nemocných dosažení takového 
stavu, kdy je v krvi koncentrace cukru (glykemie) 
stejná jako u zdravého člověka. Dále tyto výsledky 
potvrdily, že pro léčbu, která je cílena k dosažení 
normálních hodnot krevního cukru je nutno vyu-
žívat takové postupy a léky, které nezvyšují riziko 
hypoglykemie („přestřelení“ účinku, které sníží 
koncentraci cukru v krvi víc, než je zapotřebí). Ale 
to nejdůležitější je zjištění, že kvalitní léčba sku-
tečně v dlouhodobějším výhledu významně sníží 

ohrožení infarktem, sníží riziko všech komplikací 
cukrovky a prodlouží život pacientů. 

Do lékařské praxe byla nedávno uvedena 
nová účinná látka – sitagliptin. Co konkrétně 
přináší tato nová látka pro pacienty?
Sitagliptin je prvním představitelem zcela nové tří-
dy léků na cukrovku. Zjednodušeně je možno říci, 
že jeho účinek je zprostředkován jeho schopností 
upravit odchylky přítomné v organismu pacienta 
s diabetem 2. typu. Je prakticky stejně účinný jako 
dosavadní „tabletky“ na cukrovku (perorální an-
tidiabetika). Jeho hlavní výhodou je, že nezvyšuje 
riziko hypoglykemie (výše zmíněného snížení cuk-
ru pod normální hodnoty). 

Pro které pacienty je tento nový lék vhodný? 
Je jedním z léků, jež lze použít v kombinaci s met-
forminem, což je látka, kterou se obvykle začíná 
při léčbě cukrovky 2. typu. Bohužel, nenahradí 
inzulin, a u pacientů, kteří inzulin užívají, není po-
dání sitagliptinu ještě povoleno. Co je však nejdů-
ležitější, sitagliptin pomáhá pacientům dosáhnout 
a udržet normální hodnoty krevního cukru, nic-
méně dokáže to pouze u těch nemocných, kteří 
dodržují základní pravidla životosprávy předepsa-
né lékařem. I když by si to řada nemocných přála, 
sitagliptin nenahradí dietu a pohyb. Podle dosa-
vadních zkušeností se zdá, že je to lék bezpečný, 
u nějž právě přestřelení účinku a snížení cukru 
pod hodnoty zdravého člověka nehrozí. 

Velký význam má samozřejmě životospráva 
pacientů. Lze pozorovat u pacientů nějaký 
trend ke zlepšování sebedisciplíny, nebo se při 
pokroku medicíny spoléhají více na léčbu? 
Podrobně tyto trendy nebyly zkoumány, a tak ne-
mohu přesně popsat vývoj v čase. Nicméně jsem 
přesvědčen, že pokud se podaří vytvořit systém 
profesionálně školených edukátorů (zdravotníci, 
kteří jsou vyškoleni k výuce pacientů), pak by se 
mohlo podařit zlepšit výsledky té základní složky 
léčby diabetu 2. typu – dodržování diety a vhod-
ného pohybového režimu. 

prof. MUDr. Milan Kvapil, cSc., MBA  
předseda České diabetologické společnosti 
a přednosta II. interní kliniky LF UK,  
FN v Motole
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Vpřípadě kardiovaskulárních onemocnění 
patří výživa k nejdůležitějším patogenetic-
kým faktorům. U pacientů je proto důležitá 

dietní kompenzace, racionální antisklerotická die-
ta s obsahem ovoce a zeleniny a příjem potravin 
a potravinových doplňků, které obsahují omega-3 
mastné kyseliny.
Diabetes je jedním z nejvýznamnějších rizikových 
faktorů aterosklerózy a diabetické disli-
poproteinémie. U diabetiků mladšího 
a středního věku jsou dietní opat-
ření považována za velmi efektivní. 
V prevenci diabetu se uplatňuje 
i fyzická aktivita a farmakoterapie 
s důrazem na redukci hmotnosti 
a kvalitativní a kvantitativní změny 
ve stravování.
Vyšší příjem vícenenasycených mastných 
kyselin snižuje výskyt tohoto onemocnění, 
stejně jako příjem potravin s nižším glykemickým 
indexem a vyšším obsahem vlákniny. Vyšší příjem 
nasycených mastných kyselin a transmastných ky-
selin naopak riziko cukrovky zvyšuje a prohlubuje 
inzulinovou rezistenci.
Za nejvýznamnější diabetogenní výživový faktor 
je považován příjem tzv. druhotně zpracovaného 
masa, tedy uzenin, paštik a mletého masa, které 
zdvojnásobuje riziko onemocnění již při požívání 
1 porce denně.

Dietní postupy snižující výskyt diabetu 2. typu
• Zamezení vzniku obezity, redukce hmotnosti 

alespoň o 5 %
• Snížení příjmu „špatných tuků“ (nasycené mast-

né kyseliny a transmastné kyseliny)
• Zvýšení příjmu „dobrých tuků“ (polynenasycené 

a mononenasycené mastné kyseliny)
• Záměna transmastných kyselin za vícenenasyce-

né mastné kyseliny alespoň z 2 %
• Příjem obilovin, příjem potravin s nižším glyke-

mickým indexem
• Příjem spíše složených (komplexních) sacharidů
• Příjem kávy a ořechů
• Příjem čerstvého ovoce a zeleniny
• Příjem nerozpustné vlákniny
• Omezení příjmu druhotně zpracovaného masa 

(uzeniny, paštiky, hamburgery apod.)

• Záměna celozrnného pečiva za bílé (efekt celo-
zrnných potravin je sporný)

• Omezení pití džusu
• Omezení příjmu vajec
• Omezení příjmu alkoholu
V posledních letech významně ubylo na významu 
omezení cholesterolu v dietě diabetiků. Ten se 
u diabetiků a osob s metabolickým syndromem vý-

znamně méně vstřebává. Hladina cho-
lesterolu se snižuje při konzumaci 
potravin obohacených o aktivní 
složku rostlinné steroly, jejichž 
účinek na hladinu cholesterolu je 
klinicky prokázán. 
Dietní vlivy jsou v prevenci kardi-

ovaskulárních onemocnění nejvý-
znamnější. Z potravinových doplňků 

byl prokázán pouze efekt omega-3 mast-
ných kyselin u pacientů s ischemickou choro-

bou srdeční a pacientů se srdečním selháním. 

potraviny obsahující „špatné“ tuky (nasycené 
mastné kyseliny a transmastné kyseliny):
• hranolky, čerstvé koblihy, smažené potraviny, 

velké množství čerstvého pečiva (koláče, su-
šenky), některé balené pečivo a cukroví, máslo, 
plnotučné mléko, smetana, červené maso, de-
zerty, zmrzliny, koláče, kůže z drůbeže

potraviny obsahující „dobré“ tuky (vícenena-
sycené a mononenasycené mastné kyseliny): 
• tučné ryby (losos, pstruh), kvalitní rostlinné oleje 

a tuky z nich vyrobené, semena, ořechy, avoká-
do, kvalitní majonézy

potraviny s nižším glykemickým indexem:
• mouka z pohanky, sladké brambory, rýže, špa-

gety, hrášek, celozrnné pečivo, fazole, kukuřice, 
jogurty, ovoce, cizrna, sója, čerstvá zelenina, 
houby

potraviny s obsahem složených sacharidů:
• zelenina, celozrnné výrobky, semínka a ořechy, 

brambory, hnědá rýže, hrách, ovesné pokrmy, 
kukuřice a rajčata, chřest, brokolice, zelí, mrkev, 
květák, celer, hlávkový salát a špenát

U všech potravin, které kupujete, si pečlivě přečtě-
te etiketu, která je tzv. průkazem jejich totožnosti. 
Mimo jiné nám poskytuje informace o složení vý-
robku a nutričních hodnotách.

Výživa v prevenci a léčbě kardiovaskulárních 
onemocnění a diabetu

výživa 10



výživa

Značení potravin
nutriční informace na obalech
Na obalech výrobků se setkáváme s informacemi 
o složení výrobku, tedy o použitých surovinách, 
ty jsou řazeny sestupně podle použitého množ-
ství. Etiketa výrobku obsahuje nutriční informace 
na 100 g nebo 100 ml. Zde najdeme informace 
o množství dodávané energie zároveň s množstvím 
hlavních živin, jako jsou bílkoviny, sacharidy a tuky. 
Na obalech mohou být uvedeny také vitamíny, mi-
nerály a vláknina.

nutriční značení znamená:
1. Množství využitelné energie 
Při snižování a udržování tělesné hmotnosti jsou 
vhodné nízkokalorické potraviny, kde:
• obsah využitelné energie je nejméně 3360 kJ 

(800 kcal) a nejvýše 5040 kJ (1200 kcal)
• podíl bílkovin na celkové využitelné energii je 

25–50 % 
• podíl tuků na celkové využitelné energii je nej-

výše 30 % 
• obsah vlákniny je nejméně 10 g a nejvýše 30 g 
• obsah vitaminů a minerálních látek musí odpoví-

dat 100 % stanovených referenčních hodnot 

2. Obsah hlavních živin
Díky jejich znalosti si můžete vytvořit vyvážený 
a zdravý jídelníček. Tuky rostlinného původu by ve 
zdravém jídelníčku měly tvořit 2/3 všech přijatých 
tuků. Tyto tuky obsahují např. dužnina a jádro pal-
my olejné, kokos, olej, olejniny, jako jsou řepka, 
sója, slunečnice, sezam, podzemnice a světlice, aj.

Mezi potraviny vyrobené z rostlinných tuků řa-
díme zejména:
• rostlinné oleje 
• rostlinné tuky (margaríny) 
• pokrmové tuky 
• emulgované tuky 
Převážná většina tuků rostlinného původu má slo-
žení mastných kyselin, které mají příznivý vliv na 
naše zdraví, protože obsahují více nenasycených 
mastných kyselin než tuky živočišné.

3. energetický obsah
Udáván v kcal a kJ, vypočítaný na jednu porci. 

4. Množství živin obsažených v jedné porci 
Za hlavní živiny jsou považovány bílkoviny, sachari-
dy, tuky, vitamíny, minerály a stopové prvky.

5. Doporučené dávky denního množství doda-
né energie a hlavních živin obsažených v jed-
né porci výrobku 
Pokud si zapisujete celkové množství potravin, kte-
ré jste za den snědli, je třeba sledovat spotřebova-
né množství. Rozdíl mezi 100 g, 1 porcí a 1 bale-
ním může být opravdu velký, zvlášť u velkých nebo 
rodinných balení potravin.

Stupeň náročnosti Denní spotřeba kJ (kcal) 

  ženy   Muži 

  kJ  kcal kJ kcal 

Sedavé zaměstnání 9 760 2 300 10 900 2 600 

Středně těžká práce 10 900 2 600  12 600 3 000 

Těžká práce 12 600 3 000  14 700 3 500

Velmi těžká práce – –  16 800 4 000 
     až až
      21 000  5 000

Těhotné ženy 11 800 2 800  – – 

Kojící ženy 12 600 3 000 – – 

průměrné hodnoty energetické spotřeby dospělých 
podle fyzické náročnosti práce

nutriční hodnoty (hotového pokrmu)

 na 100 ml na 1 porci
  (1 hrnek 200 ml)
Energie 168 kJ/40 kcal 336,04 kJ/80 kcal
Bílkoviny 0,6 g 1,2 g
Sacharidy 5,8 g 11,6 g
  z toho cukr 0,9 g 1,8 g
Tuky 1,6 g 3,3 g
  z toho nasycené mastné kyseliny 0,8 g 1,6 g
Vláknina 0,9 g 1,8 g
Sodík (Sůl) 0,29 g (0,72 g) 0,58 g (1,45 g)

Doporučené denní množství (GDA)
(vychází z GDA pro dospělé ženy)

 na 1 porci (200 ml) GDA % GDA

Energie 80 kcal 2000 kcal 4
Sacharidy 1,8 g 90 g 2
Tuky 3,3 g 70 g 5
Nasycené mastné kyseliny 1,6 g 20 g 8
Sůl 1,45 g 6 g 24

23. 10. Praha 4, Budějovická Praha 10, Počernická
24. 10. Praha 4, Budějovická Praha 10, Počernická
30. 10. Praha 5, Tilleho nám. Praha 9, Vysočanská
31. 10. Praha 5, Tilleho nám. Praha 9, Vysočanská
06. 11.  Praha 6, Evropská Praha 6, Skuteckého
07. 11. Praha 6, Evropská Praha 6, Skuteckého
13. 11. Praha 9, nám. OSN   Liberec Františkov, Švermova
14. 11.  Praha 9, nám. OSN   Liberec Františkov, Švermova
20. 11. Brno Lesná, Okružní Brno Medlánky, Podpěrová
21. 11. Brno Lesná, Okružní Brno Medlánky, Podpěrová
27. 11.  Brno Vinohrady, Žarošická Brno Líšeň, Sedláčkova
28. 11. Brno Vinohrady, Žarošická Brno Líšeň, Sedláčkova
04. 12.  Olomouc, Dobnerova 
05. 12. Olomouc, Dobnerova 
10. 12.  Plzeň, nám. Generála Píky Plzeň, Skupova 
11. 12. Plzeň, nám. Generála Píky Plzeň, Skupova

Týká se to i Vás? Nechte si změřit 
hladinu cukru a cholesterolu v krvi.

Měření probíhá exklusivně v síti 
prodejen BILLA vždy od 10 do 16 hod.:

Vaše zdraví – Naše bio
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recept pro vás

Papriky plněné rybím 
masem v lůžku z rucoly 
s artyčoky

prevenceprevence

Něco na mě leze
 1. Zlepšíte řízení hladiny cukru v krvi a citlivost na 

inzulin, který si vaše tělo vyrábí. Aktivita také 
napomáhá spalování glukózy (kalorií), a tím se 
snižuje hladina cukru v krvi. 

 2. Zoptimalizujete krevní tuky. Pohyb může zvy-
šovat dobrý cholesterol (HDL) a naopak snižuje 
hladinu špatného cholesterolu a triglyceridy. 
Tyto změny jsou prospěšné pro vaše srdce.

 3. Snížíte vaši hladinu cukru v krvi a tělesnou 
hmotnost, což může vést ke snížení množství 
inzulinu nebo diabetických léků, které užíváte.

 4. Omezíte riziko dalších zdravotních problémů, 
jako je riziko srdečního infarktu nebo mozkové 
mrtvice, některé druhy rakoviny a řídnutí kostí.

 5. Pomůžete vašemu srdci pracovat silněji a po-
maleji. 

 6. Získáte více energie a budete lépe spát.
 7. Pravidelný pohyb vás zbaví stresu.
 8. Budete mít silnější kosti a svaly. 
 9. Budete pružnější a celkově se budete cítit při 

pohybu lépe.
 10. Aktivita spaluje kalorie. Pokud spálíte dostatek 

kalorií, vaše hmotnost klesne. Buďte aktivní 
a zhubnete.

200 g paprik
100 g rybích filetů  
100 g majonézy Hellmann‘s 
100 g salátu rucola
100 g sterilovaných artyčoků
50 g kaparů
1 lžíce dijonské hořčice
2 lžíce olivového oleje
10 g želatiny 
1 lžíce balsamikového octa 
sůl, pepř

energetické a nutriční hodnoty na 1 porci: 
1090 kJ (260 kcal), bílkoviny 6 g, tuky 23 g, 
sacharidy 9 g, cholesterol 78 mg.

10 hlavních důvodů,
proč být aktivní

Studený předkrm pro 4 osoby, 
vhodný i jako svačinka nebo večeře.

Papriky spaříme a necháme vychladnout. Želatinu 
připravíme podle návodu na obalu. Rybu vaříme 
utajeným varem (tzn., aby voda nevřela). Poté ji 
rozmixujeme, ochutíme a přidáme želatinu s ma-
jonézou. Opatrně naplníme papriky a necháme 
ztuhnout. Rucolu zakápneme zálivkou vytvořenou 
z hořčice, oleje a balsamikového octa. Na salát po-
klademe okapané artyčoky, kapary a překrojené 
papriky. Podáváme s celozrnným pečivem.

Chřipka, obávaný nepří-
tel lidského zdraví, 
opět hrozí dorazit 

v plné síle, možná už během 
několika dnů. Můžeme před 
propukající epidemií pouze 
sklonit hlavu a doufat, že se 
prožene kolem nás?
Lidské tělo je od svého základu 
zranitelné a vůči všudypřítomným 
virům leckdy i bezbranné. Ovšem 
pomocí prevence, potažmo správného uží-
vání léků, se s nimi dá účinně bojovat.
Věděli to již staří Řekové – již v 5. stol. př. n. l.  
si řecký lékař Hippokrates povšiml, že odvar 
z kůry vrby bílé tiší bolest a snižuje horečku. Tyto 
účinky byly popsány i ve starých egyptských a su-
merských textech. Teprve roku 1763 byly zno-

vuobjeveny a především vědecky 
dokázány reverendem Edwardem Stoneem. 
O půlstoletí později pak německý farmakolog 
Buchner vyextrahoval z vrbové kůry žlutě zbarve-
nou látku – salicin. O jeho vedlejší účinky – jako 
hořkost, dráždění žaludku a vyvolávání průjmů 
– jej dokázal připravit až v roce 1897 německý 
chemik Hoffmann, když do její molekuly zavedl 
kyselinu octovou. Vznikl první aspirin. 
Po první světové válce se tento lék rozšířil po ce-
lém světě. V USA a Velké Británii přestal být vý-
robní název patentově chráněn, v jiných zemích 
ochrana názvu platí nadále. A tak se například 
u nás začal vyrábět jako Acylpyrin. Důležité je 
vědět, že jak Aspirin, tak i Acylpyrin obsahují 
tutéž účinnou látku. Rozdíl pozná jen vaše pe-
něženka.
Chřipkové onemocnění se sice neprojeví rý-

mou, o to ráznější má však svůj nástup. Bě-
hem 18–48 hodin se prudce zvedne teplota, 

leckdy až k hranici 41°C, a s ní se dostaví 
zimnice, malátnost, nechutenství, bolesti 
těla a hlavy a suchý dráždivý kašel. Trpět 
příznaky chřipky však není nutno – díky 
bílé krystalické látce – kyselině acetylsa-
licylové (ASA) – jež má analgetické (tišící 
bolesti), antipyretické (snižující horeč-
ku) a protizánětlivé účinky. V rozpustné 
formě navíc tento lék urychlí svůj úči-
nek o čas jinak potřebný na rozpuštění 
v trávicím ústrojí. Je nejvyšší čas zásobit 
se Acylpyrinem, ať si ušetříte větu „Něco 
na mě leze.“
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Další informace najdete na www.drmax.cz

 Výhody při nákupu v lékárnách Dr.Max

• Trvale nízké ceny celého sortimentu 
včetně léků a jejich doplatků

• Věrnostní bonusy za každý recept

• Lékárníci vám ochotně poradí, jak 
s předepsanými léky nakládat

• Vstřícná otevírací doba

• Snadný vstup do lékárny i s kočárkem 
či nákupním košíkem

TRVALE NÍZKÉ CENY 
PRO VAŠE ZDRAVÍ

cesl_inzerce_a5_01.indd   1 18.9.2009   17:00:56

tipy pro vás

Tipy na zvýšení fyzické aktivity

Před tím, než se rozhodnete za-
čít s aktivním pohybem a spor-

tem, konzultujte rozhodnutí 
se svým lékařem. Pomůže 
vám vybrat takový program, 
který je pro vás vhodný.

Jednoduché rady pro 
aktivní život:

• Choďte pěšky mís-
to jízdy autem. 

• Cestou do práce 
vystupte o jed-
nu zastávku 
dříve a dojdě-
te pěšky.
• Místo výta-
hu používej-
te schody.
• Pracujte 
na zahra-
dě, hrabej-

te listí, věnuj-
te se reorganizaci 

vašeho domu nebo bytu.
• V obchodních centrech 
parkujte na vzdáleném 
konci parkoviště.
• Nejjednodušší pohybovou 
aktivitou je jízda na kole 
nebo rotopedu, chůze, plavá-
ní, tanec, práce na zahradě.

• Najděte si způsob cvičení, 
který vám vyhovuje. Jinak byste se 

cvičením brzy přestali!
• Najděte si přátele, kteří se s vámi 
budou na aktivitách podílet.
• Zahrňte také vaši rodinu, pohyb je 
dobrý pro každého!
Zkuste být aktivní každý den alespoň 
30 minut. Studie dokázaly, že cvičení 

5x týdně po dobu 30 minut výrazně snižuje jak rizi-
ko onemocnění cukrovkou, tak i její průběh. U sle-
dovaného vzorku pacientů navíc došlo ke snížení 
tělesné hmotnosti.

Bezpečnost na prvním místě!
Vždy používejte pohodlnou obuv ve správné veli-
kosti. Silné ponožky vás ochrání před otlačeninami 
a puchýři. Výběr správných bot je velmi důležitý, 
protože lidé s cukrovkou jsou náchylnější k poško-
zení nohou, otlakům a následným defektům.
• Před a po cvičení se věnujte 5–10 minut prota-

hování.
• Před, během a po cvičení pijte velké množství 

vody.
• Pokud se cítíte unavení, máte bolesti nebo máte 

problémy s dechem, necvičte.
Lidem, kteří berou na cukrovku léky nebo užívají 
inzulin, se může během cvičení hladina cukru sní-
žit, proto je třeba:
• Před cvičením si změřit hladinu cukru v krvi.
• V případě snížené hladiny cukru v krvi sníst 

něco sladkého.
• Nasvačit se, pokud jste sportovali více než  

45 minut.

příklady rychle působících cukrů:
• 3 tvrdé bonbóny (sníst rychle po sobě)
• 2 sáčky cukru
• 3 tablety glukózy
• ½ sklenky sladkého nápoje (typu Coca Cola 

– nikoliv light)

Pokud máte příznaky hypoglykémie, proveďte 
ihned test hladiny cukru v krvi! Za ideální je pova-
žováno měření hladiny cukru v krvi před, během 
i po cvičení.
Pokud si pícháte inzulin, neaplikujte vstřik do mís-
ta, které se na pohybu aktivně podílí (např. nohy 
– běh nebo jízda na kole), inzulín by mohl pracovat 
příliš rychle!

Cvičení je jednou z cest, jak bojovat proti cukrovce. Jediný rozdíl mezi člověkem s diabetem a člověkem 
bez diabetu je v tom, že při diabetu musí člověk o pohybu a sportu více přemýšlet, protože tělesný 
pohyb ovlivňuje glykémii. Pohyb vede ke spotřebě glukózy a ke snížení glykémie. Při sportu a pohybu 
je třeba zvážit intenzitu a dobu jeho trvání. Pro diabetika je nejlepší takový pohyb, při kterém se příliš 
nezadýchává a který trvá alespoň 20 až 30 minut.
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Žena jde pomalu, odpolední ulicí,
v její tváři značí se výraz trpící.

Miláčku, vím, že jsi celý den v poklusu,
připravil jsem ti zde láhev šampusu.

Děkuji, nechci, odmítá s díky,
do hlavy mi kdosi nasadil permoníky.
Bolest hlavy už nezná meze,
znáte ten stav – Něco na mě leze?

Pomalu vypíjí sklenici s lékem
na svého zachránce vzhlíží teď s vděkem.

Pokračovat v tomto příběhu,
bylo by už smělé,
stejně jak lék Acylpyrin –
určeno jen pro dospělé.

Ještě tu není – a to už je zvláštní,
nachystal jsem pro ni večer plný vášní.

Že dnešní večer nevyjde – nechce muž chápat,
v hlavě se mu zrodil geniální nápad.

Nachlazení zahubíme, nebude to trvat hodiny,
bolest a chřipku zahubí – šumící bubliny.

V zdravotním stavu nastává proměna,
a muži za pomoc náleží odměna.

Chřipka a bolest vyšumí...Chřipka a bolest vyšumí...

HERBACOS-BOFARMA, s. r. o., Štrossova 239, 530 03 Pardubice, Česká republika, e-mail: hbf@hbf.cz, www.hbf.cz
K vnitřnímu užití. Před použitím pečlivě prostudujte příbalovou informaci. Acylpyrin obsahuje kyselinu acetylsalicylovou.

Více na www.acylpyrin.cz

recept pro vás

Císařské brambory

400 g zeleninové směsi dle vlastního výběru  
(květák, brokolice, papriky, rajčata, cuketa)
100 g žampionů
800 g brambor vařených ve slupce
50 g sýra
40 g oleje nebo másla
20 g koření

energetické a nutriční hodnoty na 1 porci: 
1420 kJ (340 kcal), bílkoviny 9 g, tuky 14 g, 
sacharidy 43 g, cholesterol 12 mg.

Uvařené brambory nakrájíme na plátky a kla-
deme do zapékací formy do vrstev, které pro-
kládáme okořeněnou zeleninovou směsí. Jako 
ozdobu můžeme proložit žampiony. Navrch po-
sypeme sýrem a dáme zapéct. Podáváme jako 
přílohu nebo jako lehké hlavní jídlo.

Hlavní jídlo pro 4 osoby

Čaj je právem nazýván nápojem, který chutná i léčí. 
Během své 5000 let trvající historie byl čaj užíván 
jako medicína, univerzální lék na různé nemoci. 
Na jedné straně si jej jako svůj nápoj vybírali císaři, 
básníci a umělci, jiní v něm hledali filozofii. Jedno je 
jisté, dobrý čaj je něčím mimořádným. 
Češi tradičně rádi pijí ovocné čaje, které 
ovšem s opravdovým čajem nemají moc 
společného. V posledních letech vzrostla 
obliba zelených čajů a černé čaje zatím 
jen pomalu získávají na důvěře. 
Čaj pochází z Číny, kde se pěstuje asi 
2500 let. Do Evropy se čaj dostal z Indie 
v roce 1610 a do poloviny století byl dra-
ze prodáván jako lék hlavně členům krá-
lovské rodiny a šlechtě. Fakt, že čajová 
rostlina, Camellia sinensis, obsahuje po-
lyphenolické antioxidanty, byl potvrzen 
již moderními studiemi, které také pro-
kazují preventivní a dokonce i léčebné 
účinky látek obsažených jak v zeleném, 

tak v černém čaji. Výzkumy doporučují 5 šálků čer-
ného nebo zeleného čaje denně pro snížení rizi-
ka infarktu, srdečních onemocnění, rakoviny 
a cukrovky. Antioxidační vlastnosti čaje jsou asi 
20x vyšší než u vitamínu C, odbourávají škodlivé 
volné radikály, které způsobují poškozování buněk 

a  stárnutí. 
Vědecké podklady ukazují, že nejvíce 
blahodárných antioxidantů je obsaženo 
v pravém čerstvém čaji – ať už horkém 
nebo připraveném jako Iced Tea pro letní 
osvěžení. Proto jsou čaje DiLMAH bale-
ny v průběhu několika hodin po ručním 
sběru přímo v čajových zahradách, na-
cházejících se na půvabných pahorcích 
Srí Lanky, a ihned expedovány zákazní-
kům. Právě díky tomuto postupu zpraco-
vání dokáže DiLMAH uchovat veškerou 
svěžest a chuť čerstvého čaje. Milovníci 
čaje mají opět záruku, že kupují pravý 
cejlonský čaj. 

Víte, že pravý čaj pomáhá snížit hladinu cukru a cholesterolu v krvi?

Pravý čaj – zelený nebo černý?



život s diabetem

Snižování 
nadváhy
Motivace
Přes 90 % diabetiků 2. typu trpí obezitou. Nad-
váha a obezita jsou pro vznik cukrovky rizikový-
mi faktory. Tělo dostává energii z cukru zvaného 
glukóza. Inzulin, který se vyrábí ve slinivce břišní, 
požaduje, aby vaše tělo glukózu využilo. K rozvi-
nutí diabetu 2. typu dochází, když už tělo není 
schopno inzulín účinně používat, nebo když sliniv-
ka neprodukuje dostatek inzulinu, který by udržel 
hladinu cukru v krvi v normálu.
V oblasti prevence diabetu 2. typu je prokázáno, 
že úbytek hmotnosti u lidí s nadváhou a obezitou 
výrazně snižuje riziko rozvoje cukrovky. Za do-
statečnou prevenci je považován úbytek na váze 
o 5 kg ve spojení s fyzickou aktivitou, např. 30 
minut chůze 5 x týdně. 
Pokud nehubnete tak rychle, jak byste si přáli, ne-
ztrácejte motivaci! Již ztrátou 5 % vaší hmotnosti 
snižujete riziko onemocnění cukrovkou. Pokud již 
tímto onemocněním trpíte, úbytek 5 % váhy pod-
statně napomůže v řízení kontroly nemoci.

Zdravý úbytek váhy
Rozumný úbytek hmotnosti je maximálně 1 kg za 
týden. Záleží však na mnoha faktorech, jako je mo-
mentální nadváha, tělesný fenotyp, věk, pohlaví, 
poměr svalové a tukové hmoty, kondice, atd. 
Rovnice hubnutí je přesto velmi jednoduchá: výdej 
energie musí být vyšší než její příjem.
Nechtějte zhubnout rychle. Pokud z jakéhokoliv 
důvodu začnete omezovat přísun živin, byť třeba 
jediné, tělo se začne bránit a naopak má tendenci 
si dělat větší zásoby. A tak, po krátkodobém úbyt-
ku váhy, začíná opět váha přibývat ještě rychleji. 
Navíc, aby tělo šetřilo energií, zpomalí metabolis-
mus a vy pozorujete větší únavu. Celková kondice 
a zdraví se ještě zhorší.
Nezapomínejte na pravidelnou pohybovou aktivi-
tu. Pro diabetiky je vhodný pohyb minimálně 30 
minut denně a nezapomeňte, zásady diabetické 
stravy a pravidelnou aktivitu je nutno dodržovat 
trvale.

Velikost porcí
Pokud chcete zhubnout, je řízení příjmu kalorií 

dobrým začátkem. Neznamená to nutně pře-
stat jíst oblíbené potraviny. Jen je třeba jich jíst 
méně!

Kontrola a optimalizace porcí v praxi znamená:
• Sledovat, jaké množství jídla jste snědli
• Rozhodnout se, jaké množství budete jíst
• Zmenšit velikost porcí
• Jíst dostatečné množství zeleniny
• Nekonzumovat příliš velké množství masa

Zapisujte si!
Začněte tím, že budete sledovat, co všechno za 
den sníte. To zjistíte tak, že si budete zapisovat 
nejméně po dobu tří dnů vše, co jste za den zkon-
zumovali. Mnoho lidí zjistí, že jí víc, než si myslí.

Doporučená množství
Podívejte se na svůj seznam a porovnejte jej 
s těmito denními dávkami:

Možná jste zjistili, že váš denní příjem je daleko 
větší než uvedené denní optimum. Pokud ano, je 
čas na změnu!

zásadně jezte pestrou stravu rozloženou do celého dne

zvyšte spotřebu zeleniny /zejména saláty/ a ovoce na množství 0,5 kg denně

denně konzumujte nejméně 2l tekutin, přednost dávejte vodě

nezapomeňte na pravidelnou denní konzumaci mléčných výrobků

k vaření a přípravě pomazánek používejte pouze rostlinné tuky, do salátů rostlinné oleje

maso jezte jen libové, bez viditelného tuku

omezte smažené  pokrmy a vyhýbejte se oplatkám, keksům a sušenkám s náplní

vybírejte si potraviny s nižším obsahem sodíku. Nepřisolujte!

udržujte optimální tělesnou hmotnost, horní hranice je výška (v cm) minus 100; pravidelně sportujte 

Maso, ryby, drůbež ......... 1 porce o velikosti dlaně 
Sýry ..............................porce velikosti palce u ruky 
Mléko, jogurt .............................................1 šálek 
Chléb ................................................. jeden plátek 
Vařené těstoviny nebo rýže .................. 1/3 šálku 
Brambory nebo obilí ............................. 1/2 šálku 
Suché obiloviny ..................................... 3/4 šálku
Zelenina ............................................. neomezeně
Ovoce ......................... 1 porce, nejlépe dopoledne
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tipy pro vás

Jak se vyrovnat s cukrovkou

tipy pro vás

Poradny zdravé výživy

Císařský špíz s taboulé oriental

recept pro vás

Každý třetí dospělý Čech se potýká s nadvá-
hou, každý pátý trpí obezitou. Takové jsou 
závěry průzkumu z loňského roku, který 

uskutečnila agentura STEM/MARK. Důvodem je 
kombinace genů v české populaci a zcela nezdravé-
ho způsobu života.
Pro obézní pacienty je typická cukrovka 2. typu. 
V souvislosti s prudkým nárůstem nadváhy a obezity 
v populaci stoupá i množství diabetiků 2. typu a ho-
voří se o hrozící celosvětové epidemii této nemoci.
Rodinný styl života může oddálit nebo zmírnit ohro-
žení onemocnění cukrovkou 2. typu a riziko obezity 
až o 60 %.
Riziko onemocnění cukrovkou se však výrazně zvy-
šuje i v případě, že touto nemocí trpí vaši rodiče. 
Předpokládá se, že lidé s jedním rodičem-diabetikem 
mají dvojnásobnou šanci, že touto nemocí onemoc-
ní. V případě, že onemocnění bylo diagnostikováno 
u obou rodičů, se riziko zvyšuje dokonce 6x. Proto 
je velmi důležité znát rodinou historii diabetu a pro-

mluvit si o ní s lékařem. Ten vám pomocí pravidel-
ných krevních testů pomůže sledovat hladinu cukru 
v krvi, doporučí preventivní kroky a případně vás 
včas upozorní na první příznaky.
Onemocnění samozřejmě ovlivňuje nejen vás, ale 
celou vaši rodinu. Komunikace mezi vámi je klíčem 
ke spolupráci, proto dejte vašemu partnerovi jasně 
najevo, jak vám může pomoci. Vykliďte zásoby po-
travin, které jsou pro vás nevhodné, a nakupte čer-
stvé ovoce a zeleninu, produkty s nízkým obsahem 
tuku, celozrnné pečivo a cereálie. Požádejte partne-
ra, aby odstranil veškeré sladkosti a kalorická jídla 
z vašeho dosahu.
Pokud si pícháte inzulin, je vhodné informovat 
o onemocnění i vaše děti, a to způsobem adekvát-
ním jejich věku a schopnosti problematiku pochopit. 
Ukažte jim, jak funguje glukometr a inzulinová jehla, 
aby se zbavily pocitu strachu. Vysvětlete jim, proč si 
pícháte a objasněte jim princip nebezpečí hypogly-
kémie. Je vhodné, aby vaši blízcí věděli, jaké jsou 
příznaky hypoglykémie a první pomoc, zvlášť pokud 
se společně věnujete sportu.

150 g brokolice, květáku, rajčat, paprik, cukety 
nebo jiné zeleniny dle vlastního výběru
200 g kuřecích prsíček
50 g plátkového sýra typu eidam
20 g koření
olivový olej
sůl

energetické a nutriční hodnoty na 1 porci: 
840 kJ (200 kcal), bílkoviny 20 g, 
tuky 12 g, sacharidy 4 g, 
cholesterol 56 mg.

Kuřecí maso nakrájíme na kostičky, osolíme 
a okořeníme. Napícháme střídavě se zeleninou 
na jehly. Potřeme olivovým olejem, poklademe 
plátky sýra a dáme zapéct. Pečeme při 160°C 
cca 20 minut. Jako přílohu můžeme použít 
brambory, rýži nebo kuskus.

• Bezplatné poradenství v oblasti zdravé 
výživy – www.zdrava5.cz

• individuální poradna pro zdravé hubnutí 
– www.rozumnehubnuti.cz

• Komplexní informace o zdravém životním 
stylu – www.zijzdrave.cz

• pomocník při sledování příjmu a výdeje 
energie – www.ekalkulacka.cz

• poradna pro snižování a kontrolu tělesné 
hmotnosti, doplňky stravy, redukční diety, 
dietní plány – www.drstanek.cz

• chcete uvést teoretické znalosti do prak-
tického života a nacvičit si vůli? Využijte 
internetového programu Sebekoučink, 
který je zdarma ke stažení na www.stob.cz. 

Zde získáte kontakty na odborně vedené 
kurzy snižování nadváhy i pro diabetiky  
2. typu.

• poradna pro výživu a dietní problematiku 
– www.dietologie.cz

• poradna pro výživu dětí – www.vyzivadeti.cz
• poradna pro výživu a zdravé hubnutí 

– www.poradna-pro-vyzivu.cz
• portál o problematice cukrovky 

– www.stopcukrovce.cz
• Služba pro pohodlné hubnutí 

– www.abcdieta.cz
• Stránky věnované zdravému životnímu 

stylu s důrazem na tuky ve stravě  
– www.mazej.cz

Hlavní jídlo pro 3 osoby
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rozhovor

Jak pomáhá vláknina

kardiovaskulární onemocnění

Mluvíme-li o problematice racionální a zdravé 
stravy, často se setkáváme s pojmem „vlákni-
na“. Co si máme pod tímto slovem představit?
Vlákninou rozumíme nestravitelnou část naší potra-
vy rostlinného původu. Po chemické stránce se jed-
ná o mimořádně pestrou skupinu polysacharidů.

K čemu slouží tyto polysacharidy v rostlinách, 
které běžně konzumujeme?
Polysacharidy plní buď funkci zásobní, kdy slouží 
jako energie (k tomuto účelu se nacházejí v seme-
nech, hlízách, cibulích, kořenech apod.), nebo jsou 
stavebním či strukturním materiálem pro výstavbu 
buněčných stěn a rostlinných tkání.

Známým účinkem vlákniny je její schopnost 
ovlivnit trávení a vyprazdňování žaludku. Jaké 
jsou její další výhody?
Přestože je tento účinek běžně vlákninám přisu-
zován, většina z nich nijak vyprazdňování žaludku 
neovlivňuje. To dokáže třeba glukomannan či ga-
laktomanan, pokud je podán v dostatečné dávce. 
Má pak velký význam pro regulaci příjmu potravy. 
Vlákniny příznivě ovlivňují střevní pasáž a zvětšují 
objem a konzistenci stolice. K jejím výhodám pat-
ří i schopnost snížit glykémii, hladinu cholesterolu 
a také zpětné vstřebávání žlučových kyselin, které 
ovlivňují nepřímo hladinu cholesterolu v krvi.
Některé vlákniny, jako třeba inulin, mohou zvýšit 
vstřebávání minerálních látek, například vápníku. 
Vláknina má zásadní význam pro správnou funkci 
mikroflóry trávicího ústrojí a střevní výstelky. Zvýšená 
konzumace vlákniny snižuje riziko výskytu rakoviny 
tlustého střeva.

Jaká je pro  
dospělého je-
dince optimál-
ní denní dávka 
vlákniny?
To je velmi slo-
žitá otázka, pro-
tože vlákniny se 
liší svými vlast-
nostmi, a tedy i dávkováním. Na naše zdraví může 
mít příznivý účinek již 20–25 g vlákniny za den. Na-
příklad u diabetiků se ale doporučuje dávka 40 g.

Může tedy konzumace dostatečného množství 
vlákniny ovlivnit  zdraví diabetika?
Nepochybně. Vláknina může výrazně snížit glykemi-
cký index potravy a hodnotu postprandiální glyké-
mie. Jestliže však chceme dlouhodobě konzumovat 
takové množství vlákniny, které je doporučováno 
odborníky, bez přibývání na váze, bez zažívacích 
problémů (nadýmání, pálení žáhy) a bez porušová-
ní dalších dietních doporučení, pak jedinou reálnou 
možností je současné užívání doplňků stravy s ob-
sahem dietních vláknin. Pro doplňování naší stravy 
vlákninou jsou vhodné rozpustné vlákniny (neroz-
pustnou vlákninu získáme dostatečnou konzumací 
zeleniny). Domnívám se ale, že o stravě diabetika 
musí rozhodovat do budoucna odborník, který se-
staví přesně jídelníček po dnech na období do další 
kontroly. 

Více informací o výživě získáte na adrese bezplatné 
poradny pro výživu www.drstanek.cz.

Rozhovor s odborníkem 
na dietologii, 
pharmDr. Martinem Staňkem

Režimová opatření při zvýšené 
hladině cholesterolu

Užívání preparátu LifeFactor® 
doporučujeme:

• při režimových opatřeních pro 
udržení optimální hladiny  
cholesterolu

• podpůrně při zvýšené hladině  
cholesterolu

• pro podporu normální funkce cév

• kuřákům a diabetikům

Nadváha, vysoký krevní tlak, dyslipidémie 
(metabolické onemocnění charakteri-
zované zvýšenou hladinou tuků v krvi) 

a cukrovka jdou většinou ruku v ruce u pacienta, 
který trpí větším počtem závažných onemocnění. 
Cukrovka je jedním z nejzásadnějších rizikových 
faktorů při dyslipidémii a naopak. Nemocní s cuk-
rovkou mají stejné riziko kardiovaskulárního one-
mocnění jako osoby, 
které je již prodělaly. 
U takovýchto pacien-
tů je nutná prevence 
aterosklerózy a kar-
diovaskulárních one-
mocnění, která mimo 
jiné zahrnuje zvýše-
nou pozornost při 
sledování vysokého 
krevního tlaku, chole-
sterolu a glukózy v kr-
vi. Existují rozsáhlé vědecké důkazy potvrzující, že 
snížení cholesterolu redukuje riziko následné ko-
ronární srdeční příhody. 
Jak vyplývá z doporučených lékařských postu-
pů, ale i racionálního přístupu k problematice, je 
vhodné celoživotnímu užívání léků na snižování 
cholesterolu předejít odstraněním příčiny dysli-
pidémie, nikoliv jen pouze chemicky eliminovat 
následky a to se zvýšeným zřetelem právě u rizi-
kové skupiny pacientů s cukrovkou. Cílem léčby 
tak nemá být samotná normalizace hladiny plaz-
matických lipidů, ale celková prevence kardiovas-
kulárních příhod. Musí být léčen pacient a ne jen 
zvýšená hladina cholesterolu. Celková léčba tak 
musí zahrnovat i účinné ovlivnění všech ostatních 
ovlivnitelných rizikových faktorů a nemůže tak být 
učiněno bez komplexního přístupu, především ze 
strany proaktivního pacienta.
Prvním krokem před farmakoterapií jsou režimo-
vá opatření (RO) – celková úprava životního stylu, 
což znamená přestat s kouřením, změnit stravo-
vací návyky (dietní léčba), dále snížit nadměrnou 
tělesnou hmotnost a následně si udržet hmotnost 
optimální. Avšak tato RO vyžadují spolupracující-
ho a proaktivního pacienta, který musí dramatic-

ky snížit příjem živočišných tuků, zásadně navýšit 
příjem vlákniny, musí přestat kouřit, omezit alko-
hol, v případě nadváhy snížit hmotnost alespoň 
o 5–10 % a začít pravidelně cvičit. Pokud na 
tomto složitém komplexním procesu pacient sto-
procentně nespolupracuje, není reálné zásadně 
snížit hladinu cholesterolu „přirozenou cestou“. 
Poslední možností tak je režimová opatření nejlé-

pe již na počátku dopl-
nit o vhodný doplněk 
stravy, ne jako náhra-
du RO, ale jako racio-
nální doplnění celého 
procesu preventivních 
opatření. V součas-
né době jsou doplň-
ky stravy s obsahem 
omega-3 nenasyce-
ných mastných kyselin 
a lecitinu svými účinky 

na hladinu cholesterolu překonány a jsou úspěš-
ně nahrazovány daleko efektivnějšími rostlinnými 
flavonoidy a steroly. 
Přelomovou novinkou na našem trhu s doplňky 
stravy představuje Barny´s LifeFactor®, který obsa-
huje patentovanou látku Sytrinol® (směs polyme-
toxylovaných flavonoidů tangeretinu a nobiletinu 
spolu s komplexem tokotrienolů Tocomin® v pa-
tentovaném poměru) + kvalitní japonský Asahi-
KASEI Koenzym Q10.

DOPLNĚK STRAVY
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život s diabetem

Možnosti léčby obezity

život s diabetem

Péče o nohy při cukrovce

Kyselina 
lipoová

tipy pro vhodnou péči o nohy:
• Každý den si kontrolujte svá chodidla, zda na 

nich nemáte otlačeniny, odřeniny, mozoly, řezné 
ranky nebo suchou kůži mezi prsty a na jejich 
spodní části. Pokud máte s prohlídkou problémy, 
použijte zrcátko nebo požádejte někoho z blíz-
kých o pomoc. Pokud máte zranění, zavolejte 
ihned vašemu lékaři. Nečekejte!

• Každý den si myjte nohy jemným mýdlem v teplé 
(nikoliv horké) vodě. Vždy předem vyzkoušejte 
teplotu vody a ujistěte se, že není příliš horká.

• Nohy si vždy vytírejte dosucha, včetně prostoru 
mezi prsty. Nohy si dlouho nemáčejte, mohlo by 
to příliš vysušit vaši pokožku.

• Používejte pleťové mléko nebo krém na celá 
chodidla (nenatírejte prostor mezi prsty), speci-
ální péči věnujte velmi suchým místům.

• Nehty si pilujte dorovna. Nepoužívejte nůžky ani 
štípátka.

• Před obouváním se podívejte dovnitř bot a řád-

ně je před nazutím vyklepte. To vám pomůže 
odstranit malé předměty, které by vám mohly 
poranit nohu.

• Noste obuv, která vám perfektně sedí,  
je pohodlná a netlačí.

• Obuv musí být uzavřená.
• Nikdy nechoďte bosi, ani doma.
• Bavlněné nebo vlněné 

ponožky vám pomo-
hou udržovat nohy 
suché. 

• Pokud v nohou cítíte 
chlad, noste teplejší 
ponožky.

• Nepoužívejte na vaše nohy 
podložky s vyhříváním nebo 
výhřevné láhve!

• Při odstraňování bradavic vždy 
kontaktujte lékaře. Nikdy se ne-
snažte je odstranit sami.  Jakékoliv 
ostré nástroje vám mohou poškodit 
kůži na nohou a způsobit infekci.

Kyselina lipoová (6,8-dithiookta-
nová) je disulfidová sloučenina. Je 

koenzymem enzymů přenášejících 
vodík a acylovou skupinu v citrátovém 

cyklu, který spolu s dýchacím řetězcem je v každé 
buňce hlavním zdrojem přeměny energie z potra-
vy. Druhou aktivitou lipoové kyseliny je antioxidační 
schopnost. Je také schopna regenerovat jiné antio-
xidanty v těle jako vitamin C, E a glutathion. Anti-
oxidační aktivitou je srovnatelná s vitaminem E. Ky-
selina lipoová může také vázat těžké kovy (obvykle 
toxické) a chelátovat přechodné kovy. Hyperglyke-
mie a diabetes je spojen se zvýšeným oxidativním 
stresem. Zvýšená tvorba kyslíkových radikálů po-
škozuje nejvíce bílkoviny, lipidy a nukleové kyseliny 
v buňkách. Zvláště pak buňky nervové, oční retiny 
a ledviny, do kterých migruje glukosa volně přes 
jejich buněčnou membránu bez účasti inzulinu. To 
vede u diabetiků k postupnému vývoji retinopatie, 
nefropatie a debilizující neuropatie se stálým zhor-
šováním stavu. Dochází také ke zvýšení hladiny 
cholesterolu (LDL), vývoji aterosklerosy a násled-
ných srdečně-cévních onemocnění.  

Pro všeobecnou antioxidační ochranu jsou dopo-
ručovány dávky lipoové kyseliny od 20 do 150 mg 
na den. Pro regeneraci u specifických onemocnění 
se obvykle podává 100 až 200 mg třikrát denně. 
Dávka, která zlepšovala diabetickou neuropatii, 
je 600–800 mg/den a pro regeneraci glaukomu 
150 mg den.

Kyselina lipoová
• působí příznivě na symptomy a progresi diabe-

tické neuropatie 
• chrání retinu oka proti ischemickému poškození
• podporuje detoxikaci organizmu regenerací glu-

tathionu 
• urychluje zlepšení stavu po mozkové mrtvici 

nebo infarktu 
• snižuje poškození jater při hepatitidě, alkoholem 

nebo toxiny 
• zlepšuje regeneraci poškozených jaterních bu-

něk i tkání jiných vnitřních orgánů 
• zmírňuje projevy všech onemocnění spojených 

s chronickým zánětem
• chrání tkáně před zvýšenou produkcí kyslíkových 

radikálů (fyzická zátěž aj.) 
• snižuje riziko vzniku aterosklerosy
• snižuje riziko vzniku rakoviny (iniciátorem u člo-

věka jsou nečastěji kyslíkové radikály)

1. Zavedením balonku do žaludku 
– neoperativní metoda
Zabalený silikonový balonek se zavede přes ústní 
dutinu do žaludku a tam se pomocí speciální tru-
bice (pomocí které tam byl vsunut) naplní sterilním 
roztokem. Díky tomu se balonek zvětší na průměr 
10 cm. Největší vliv na pocit hladu má zaplněnost 
žaludku. Balonek sám o sobě zaplní část žaludku 
a pacientovi pak stačí menší porce k tomu, aby po-
citu sytosti dosáhl. To, zda člověk opravdu zhubne, 
záleží ještě na dalších faktorech – jaká jídla volí, 
kolik pohybu denně vykoná atd.

2. Operativní bandáž žaludku, žaludeční 
bypass, tubulizace žaludku
U všech tří metod jde o náročnou operaci, která 
se musí provádět na specializovaných chirurgických 
pracovištích. Zákroky se provádějí výhradně v akut-
ních případech. Podle statistik dochází ke snížení 

váhy v průměru o 30 kg za 2 roky. Při bandáži ža-
ludku se horní část žaludku přiškrtí svěracím krouž-
kem a díky tomu již při vstupu potravy do žaludku 
se vytváří tlak na žaludeční stěnu. Nervová zakon-
čení ve stěnách žaludku pak vysílají signál do moz-
ku, že žaludek je plný. Princip tubulizace žaludku je 
ten, že se odřízne 80 % žaludku tak, že z žaludku 
zůstane pouze trubice napojená na tenké střevo.

3. Medikamentózní léčba
Léky na hubnutí fungují na tak, že potlačují chuť 
k jídlu, zvyšují metabolismus a zabraňují vstřebává-
ní tuků z jídla. Lze je získat pouze na předpis, ačko-
liv na trhu se již objevil i první volně prodejný lék.
Účinnost léků je testovaná, čili můžete počítat se 
slibovanými účinky. Na rozdíl od operativních řeše-
ní (např. bandáž žaludku) zůstávají léky na hubnutí 
stále jen berličkou – pokud nepřidáte i vlastní úsilí, 
sami od sebe příliš nezhubnete.
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výživa

Můžu, ale...               aneb povídání o cukru

život s diabetem

Diabetická noha komplikovaná 
špatným prokrvením Sladkosti, med, marmeláda, čo-

koláda a slazené nápoje obsahují 
zejména jednoduché cukry. Poskytují or-
ganizmu rychle dostupnou energii, která 
ovšem nevydrží dlouho. Při nadměrné kon-
zumaci se nevyužité cukry mění na tuky, 
které se ukládají v těle a způsobují obezitu 
a s ní spojené zdravotní problémy. Proto 
bychom měli ve svém jídelníčku nezdravá, 
přeslazená jídla omezit.
Hladina cukru může u nemocných s cuk-
rovkou při přísunu těchto potravin vzrůstat až 
k hodnotám ohrožujícím život.
Příjem cukru nehraje ve vzniku diabetu žádnou 
roli. To přesvědčivě dokázaly studie z dat Women´s 
Health Study. Relativní riziko s příjmem cukrů ne-
stoupá. Je tedy paradoxní věta pronesená v ordi-
naci téměř každým novým diabetikem „Jak jsem 
mohl dostat cukrovku, když vůbec nejím sladké?“ 

Proto se u zdravého člověka 
nedoporučuje příjem cukrů 

redukovat, resp. připouští se 
příjem uhlovodanů ve zdravé pre-
ventivní dietě.
Složené cukry jsou obsaženy v obi-
lí a mouce a ve všech výrobcích 
z nich, v luštěninách a ve výrob-
cích z nich, v bramborách a ve 
výrobcích z brambor, v ovoci, oře-

chách a máku.
Abychom mohli určit přesné množství 

složených sacharidů v jednotlivých jídlech, musí-
me znát jejich hmotnost. Všechny pokrmy, které 
obsahují složené sacharidy, musí pacienti vážit. 
Podle tabulek, ze kterých zjistí, jak mnoho sacha-
ridů obsahuje 100 g každé jednotlivé potraviny, 
pak spočítají, kolik gramů sacharidů je v odváže-
ném množství jídla. 

Výrazem diabetická noha označujeme postižení 
nohy od kotníku níže různě rozsáhlou a hlubokou 
ránou (defektem), která může být doprováze-
na infekcí. Onemocnění se vyskytuje u diabetiků  
15–50x častěji než u nediabetiků a během svého 
života je prodělá 15–25 % pacientů s cukrovkou. 
Při špatné či nedostatečné léčbě se rány nehojí, 
hrozí gangréna (odumření tkáně) až amputace 
končetiny. V řadě případů však může být končeti-
na díky moderní medicíně zachráněna.

nedokrvení končetiny
Nedokrvení končetiny způsobuje nejčastěji atero-
skleróza, tedy usazování shluků tukových částic, 
vaziva a vápníku na stěnách cév, které tak způ-
sobují jejich zužování (kornatění). Do končetiny 
pak proudí mnohem méně krve, než je zapotřebí 
a rány vzniklé na noze se špatně hojí. Vysoká hla-
dina cukru v krvi u diabetiků zvyšuje riziko vzniku 
aterosklerózy: proto se nedostatečné prokrve-
ní nohou u diabetiků vyskytuje 2–4x častěji než 
u nediabetiků. 

Jak se pozná špatně prokrvená noha?
• chladné a namodralé končetiny, zejména ko-

nečky prstů
• vlivem nedostatku živin a kyslíku je kůže na no-

hou křehká a tenká
• přestávají růst chlupy na bércích, nehty se lá-

mou a jsou nekvalitní
• tkáně jsou velmi křehké a snadno zranitelné

Vředy bývají velmi bolestivé a špatně se hojí. Nej-
častěji vznikají na špičkách prstů, v meziprstích 
a na patě, a to v důsledku otlaku z nesprávně 
zvolené obuvi, následkem drobných úrazů vznika-
jících při chůzi naboso, při pádech, při nesprávně 
provedené pedikúře a při otlacích při chůzi s cizím 
předmětem uvnitř obuvi (diabetici s postižením 
nervových vláken kvůli snížené citlivosti končeti-
ny cizí předmět v obuvi necítí). Při nedostatečném 
krevním zásobení končetiny se vřed špatně hojí 
a hrozí až amputace! 
Předcházením vzniku defektu (výběrem vhodné 
obuvi, vyvarováním se poranění nohou, odbornou 
manikůrou a pečlivým a včasným odborným ošet-

řením vzniklého poranění) lze vzniku diabetické 
nohy až v 80 % předejít.

Záchrana končetiny při nedokrvení a nehojí-
cím se vředu
Základem záchrany končetiny před amputací 
a úspěšné léčby vředu při nedostatečném prokrve-
ní nohou je zprůchodnění tepen a obnova krevní-
ho zásobení končetiny. Dále odborná péče o vřed 
a dobrá kompenzace cukrovky ve spolupráci s dia-
betologem. Velmi důležité je také přestat kouřit!

Možnosti zprůchodnění uzavřené tepny a zá-
chrany končetiny:
1. chirurgicky: našití by-passu (cévní náhrady) 
2. angioplastika: obnovení krevního zásobení 
rozšířením tepny v místě jejího zúžení nafouknu-
tím balonku. Balonek je zaveden do tepny malým 
vpichem v třísle. Tepna je po celou dobu zobra-
zována pod rentgenovým přístrojem vstřikováním 
kontrastní látky. Místo zúžení se dále může vyztužit 
stentem. Stent je speciální kovová výztuž určená 
pro zabezpečení co nejdelší průchodnosti tepny. 
Největší novinku v léčbě představuje lékem pota-
žený stent. Lék (Sirolimus) se po zavedení stentu 
uvolňuje po dobu 90 dní a zabraňuje novému zú-
žení tepny. Lékem potažený stent tak zaručuje delší 
průchodnost tepen, čímž zvyšuje pravděpodobnost 
zahojení defektu a záchrany končetiny. 
Angioplastika patří mezi nejmodernější zákroky 
a mezi její největší výhody patří šetrnost a malá zá-
těž pro pacienta. Angioplastika také často předsta-
vuje jedinou možnost záchrany končetiny, kdy by-
pass (cévní náhradu) již není možno provést (např. 
při postižení infekcí).
Výsledky zákroků prováděných na oddělení inter-
venční radiologie a angiologie ukazují, že dobře 
a včas provedený výkon zachrání končetinu ohro-
ženou amputací až v 85 % případů.
V případě podezření na diabetickou nohu je dobré 
se obrátit na diabetologa se žádostí o odeslání na 
specializované pracoviště, tzv. „podiatrickou am-
bulanci“.

Seznam cévních a podiatrických ambulancí najdete 
na www.stopcukrovce.cz.

Salát coleslaw

200 g čerstvého bílého zelí
140 g (konzerva 212 ml) sterilované kukuřice 
50 g mrkve
40 g kysané smetany
40 g majonézy Hellmann‘s
olivový olej, sůl, pepř, cukr, ocet

energetické a nutriční hodnoty na 1 porci: 
1000 kJ (240 kcal), bílkoviny 3 g, tuky 14 g, 
sacharidy 24 g, cholesterol 32 mg.

Zelí nastrouháme najemno, ochutíme octem, 
solí, cukrem a zakápneme olejem. Necháme 
30 minut odležet. Kukuřici scedíme, mrkev na-
strouháme na nudličky a zamícháme s kysanou 
smetanu a majonézou k zelí.
Můžeme přidat spařenou brokolici. Místo ma-
jonézy můžeme použít kysanou smetanu nebo 
jogurt, do kterého zašleháme olivový olej.

Pro 4 osoby

recept pro vás
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VYHRAJTE RENAULT MÉGANE
při nákupu libovolné skříně INDECO. Soutěž probíhá od 22. 9. do 30. 11. 2009.

Pokud v době od 22. 9. do 30. 11. 2009 zakoupíte jakoukoliv skříň INDECO, 
získáte možnost zúčastnit se soutěže o nový Renault Mégane. Po montáži 
skříně Vám náš technik předá odpovědní kartu, kde odpovíte na otázku:

„Kolik zakázek bylo realizováno v síti INDECO CZ v ČR za celý rok 2008?“

Účastník soutěže, který na uvedenou otázku odpoví nejpřesněji, vyhrává 
hlavní cenu soutěže – Renault Mégane! Více informací a podrobná pravidla 
se dozvíte na letáčku nebo na www.indeco.cz.
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Nástup účinku do 30 minut.
Vhodný při bolestech hlavy, 
zubů i menstruačních  
bolestech.
Cenově dostupný  
pro každého. 

Lék k vnitřnímu užití. Před použitím pečlivě prostudujte příbalovou informaci.

DEJTE VALE BOLESTI!

Soutěžte na www.valetol.cz


