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Abstrakt 

 

Úvod: Karcinom (CA) prsu je po jiných kožních nádorech nejčastějším zhoubným 

novotvarem u žen. Výskyt obezity a nadváhy celosvětově významně stoupá. 

V posledních letech se zjistilo, že obezita souvisí s vyšším rizikem vzniku nádoru u 

postmenopausálních žen s estrogen pozitivním receptorem (ER+) a současné faktory 

životního stylu jako výživa a pohybová aktivita, hrají významnou roli. 

Cíl: Cílem této práce bylo zhodnotit životní styl pacientek s CA prsu. Dále popsat 

stravovací zvyklosti na základě frekvence konzumace skupin potravin a vyhodnotit 

vývoj váhy se zaměřením na období diagnózy.  

Metodika: Základem pro zhodnocení životního stylu pacientek byl frekvenční 

výživový dotazník (FFQ), ze kterého jsme zjišťovali frekvenci konzumace daných 

skupin potravin. Dalším podkladem byl graf vývoje váhy, kde nás zajímala hlavně 

hmotnost v období diagnózy a také další vývoj váhy v průběhu léčby nebo po jejím 

ukončení. 

Výsledky: Na základě vyhodnocení FFQ, jsme zjistili, že stravovací zvyklosti 

pacientek se od doporučených liší. Z grafů vývoje váhy jsme zjistili značné výkyvy 

hmotnosti, již v průběhu léčby chemoterapií nebo po jejím ukončení. Dle indexu 

tělesné hmotnosti (BMI) pacientek v době diagnózy, tři pacientky měly v období 

diagnózy  BMI v rozmezí 20 až 25 kg/m2, jedna pacientka měla BMI větší než 25 

kg/m2 a tři měly BMI větší než 30 kg/m2.  Součástí práce bylo také vyhodnocení dat 

jedné pacientky a porovnání odpovědí z FFQ se zápisem jídelníčku po dobu 28 dní. 

Reálný zápis se lišil hlavně v podhodnocení konzumace uzenin a lahůdkářských 

výrobků, a naopak byla nadhodnocena konzumace mléčných výrobků bez příchutí a 

celozrnného pečiva. 

Závěr: Současné faktory životního stylu jako jsou výživa a pohyb, hrají významnou 

roli v riziku vzniku CA prsu. Proto je důležité, aby si pacienti s normální hmotností 

nebo mírnou nadváhou svou hmotnost udrželi.  Naopak cílem pro pacienty s obezitou 

je snížení hmotnosti v rámci prevence recidivy. 
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Abstract 

Introduction: Breast cancer (CA) is the most common malignant neoplasm in women 

after other skin tumors. The incidence of obesity and overweight significantly 

increases worldwide. In recent years, obesity has been associated with a higher risk 

of developing tumors in postmenopausal women with an estrogen-positive receptor 

(ER +) and current lifestyle factors such as nutrition and exercise activity play a 

significant role. 

Aim: The aim of this work was to evaluate the lifestyle of patients with CA breast. 

Further describe eating habits based on the frequency of consumption of food groups 

and evaluate weight development with a focus on the period of diagnosis. 

Methods: The basis for assessing the lifestyle of patients was the food frequency 

questionnaire (FFQ), from which we measured the frequency of consumption of the 

given food groups. Another basis was the weight development graph, where we 

mainly occupied the weight at the time of diagnosis, as well as further weight 

development during or after treatment. 

Results: On the basis of the FFQ, we found that the eating habits of the patients with 

the recommendations mainly differ. From weight development graphs, we found 

significant weight fluctuations, whether during or after chemotherapy treatment. The 

body mass index (BMI), three patients had a BMI between 20 and 25 kg / m2, one 

patient had a BMI greater than 25 kg / m2 and three had BMI greater than 30 kg / m2. 

Part of the work was also the evaluation of one patient's data and the comparison of 

the FFQ responses with the menus for 28 days. The real write-up differed mainly in 

the underestimation of the consumption of sausages and delicatessen products, while 

the consumption of non-flavored dairy products and whole-grain bread was 

overestimated. 

Conclusion: Current lifestyle factors such as nutrition and movement play an 

important role in the risk of developing breast cancer. Therefore, it is important for 

patients, who are normal weight or slightly overweight to maintain their weight. On 

the contrary, the goal for obese patients is to reduce weight by preventing recurrence. 
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Úvod  
 

 

 Výskyt obezity se v posledních desetiletích celosvětově zvyšuje, což dnes znamená, že 

více než 600 milionů dospělých je obézních. Poslední studie poukazují na to, že 

nadváha a obezita jsou úzce propojeny s rizikem vzniku CA prsu. Protože prevalence 

CA prsu neustále stoupá, porozumění tomu, jaký má obezita a životní styl vliv na toto 

onemocnění, je důležité nejen pro pacienty s onkologickým onemocněním, ale i pro 

celou populaci.  

Cílem mé bakalářské práce je zjistit, jaký je životní styl pacientek s CA prsu.  

Zaměříme se na výživu, vývoj hmotnosti a posoudíme možné souvislosti nadváhy 

nebo obezity s výskytem onemocnění. Důležitou součástí práce také bude zhodnocení 

aktuálních doporučení pro výživu a fyzickou aktivitu.  

V rámci této problematiky bychom se chtěli také zamyslet nad nutriční terapií v rámci 

onkologických pracovišť. Kombinace nutriční terapie, důležité pro kontrolu příjmu 

energie v přijatelném rozmezí, rozložení makronutrientů a podpora příjmu ovoce a 

zeleniny, stanovuje standard pro budoucí úsilí v managementu tělesné hmotnosti 

pacientů s CA prsu.  
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Teoretická část 

1. Co je to rakovina prsu? 

 

Maligní nádor vzniká stejně jako jiné typy rakoviny, nekontrolovaným dělením 

buněk a jejich případným rozšířením do dalších částí těla (1). 

Rakovina prsu je komplexní a heterogenní onemocnění, které může být 

rozděleno do různých podtypů v závislosti na typu exprese různých markerů, včetně 

receptorů steroidních hormonů a lidského epidermálního receptoru 2 (HER2). Tento 

typ molekulární klasifikace se používá ke kategorizaci pacientů s karcinomem prsu za 

účelem posouzení prognózy a určení vhodné terapie. Přibližně 60-70% všech 

karcinomů prsu obsahuje hormonální receptory (HR+), avšak jen polovina z nich 

reaguje na hormonální léčbu. U nádorů estrogenní receptor negativních (ER-) reaguje 

na hormonální léčbu 10 % (2). 

Invazivní karcinom prsu typově rozlišujeme na: invazivní karcinom prsu „no 

special type”, předtím duktální karcinom, představující asi 70% všech případů. 

Invazivní lobulární karcinom reprezentuje 10-20% všech karcinomů prsu. Ostatní 

méně obvyklé typy: medulární, mucinózní, papilární, tubulární a inflamatorní 

(zánětlivý) karcinom tvoří asi 10 % (2, 3). 

Mezi případy rakoviny prsu (BC - Breast Cancer) bylo pouze 5-10% v důsledku 

genetických chyb, přičemž 90-95% lze připsat životnímu prostředí a faktorům 

životního stylu - dieta a obezita přispívající 10-20%, což představuje významné 

příležitosti pro prevenci stravou. Mezi 5-10% geneticky založených BC případů, bylo 

mnoho způsobeno dědičnými mutacemi v buňkách tumor supresorovými BRCA1 

nebo BRCA2 geny, které podle počtu kohort, ukazují výrazný nárůst penetrace za 

poslední desetiletí, což možná odráží zvýšení západních rizikových faktorů životního 

stylu, včetně západní stravy, obezity, kouření a nízké fyzické aktivity (4).  

Takzvaný „západní životní styl ”, při kterém je denní energetický příjem tvořen 

z více než 40% živočišnými proteiny a tuky, je obvyklým typem životosprávy 
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rozvinutých zemí (Evropa, Severní Amerika). Tento typ životosprávy vede k defektní 

tvorbě a funkci bakterií tlustého střeva, které u savců tvoří slabě estrogenní látky, 

kompetující se silnými estrogeny o buněčná receptorová místa a jejich prekurzory 

jsou lignany, izoflavonoidy a další látky obsažené v rostlinné potravě. Západní typ 

životosprávy podporuje časný vývoj inzulinové rezistence a následnou 

hyperinzulinémii se vzestupem inzulinu podobnému růstovému faktoru IGF-I 

(insulin- like growth factor I). IGF- I je silným mitogenem pro duktální epitel prsu, 

působí vzestup proliferace, a zvyšuje tím riziko karcinomu prsu (5). 

1.1 Anatomie prsu 
 

Mléčná žláza (glandula mammaria) je složená tuboalvolární žláza tvořící u 

dospělé ženy podklad prsu. U dospělé ženy tvoří žláza asi 15- 20 laloků, uložených v 

tukovém polštáři. Z každého laloku vychází vývod - mlékovod. Mlékovody 

jednotlivých laloků se koncentricky sbíhají k prsní bradavce, podloženou snopci 

hladkého svalstva, které tvoří svalový podklad prsního dvorce. Prs (mamma) je 

složen z vlastního žlázového tělesa (glandula mammaria), který je uložen v tukovém 

polštáři na přední ploše hrudníku (6). 

Obrázek 1: Anatomie prsu

 

Zdroj: Karcinom prsu. In: Vipharm partner lékařů i pacientů [online].  2016© Vipharm [cit. 2018-07-25].     

Dostupné z: http://vipharm.cz/karcinom-prsu 
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1.2 Lymfatický systém 
 

Lymfatické cévy prsu proudí v opačném směru, než proudí krev a odtékají do 

lymfatických uzlin. Většina lymfatických cév proudí do lymfatických uzlin axilární - 

pod paží, zatímco menší množství lymfatických cév proudí do Sappeyova 

subareolárního plexu. V tomto plexu se mísí lymfa z celého prsu a dále odtéká dvěma 

velkými superficiálními lymfatickými cévami do axily, přičemž sentinelová lymfatická 

uzlina bývá lokalizovaná ventrálně od střední axilární čáry a chirurg může tuto 

lymfatickou uzlinu odstranit, aby u pacienta zkontroloval metastázy (2).  
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2. Epidemiologie ve světe a v České republice 

 

Nádorová onemocnění prsu jsou nejčastější diagnostikovanou formou 

rakoviny a jeden z předních důvodů úmrtí mezi ženami celosvětově, s dosáhnutím 1 

671 149 nových případů a 521 907 úmrtí v roce 2012 (7). Stejně tak u žen v České 

republice v posledních epidemiologických analýzách dat Národního onkologického 

registru (NOR) České republiky (ČR) byla za rok 2015 incidence rakoviny prsou 7719 

případů 140/100 000 žen a mortalita 1839 (8). Zhoubný novotvar prsu patří u žen k 

nejčastějším a zároveň nejzávažnějším nádorovým onemocněním. V roce 2014 bylo 

až 72% nádorů diagnostikováno ve stadiu I a II. Nejčastější výskyt karcinomu prsu je 

u žen ve věku 50-70 let (3). 

Z dlouhodobého hlediska míra incidence rostla do roku 2003, odkdy je možné 

pozorovat stagnaci či nepatrný pokles. V posledních letech dochází také k poklesu 

intenzity úmrtnosti, což ukazuje na zvyšování úspěšnosti léčby, zejména díky 

časnějšímu záchytu nemoci. Od roku 2002 se ČR připojila k většině evropských zemí a 

zahájila celoplošný mamografický screening, který umožňuje ženám ve věku 45– 69 

let pravidelná preventivní vyšetření (9). 

Rozdílný výskyt rakoviny prsu je při srovnání rozličných částí světa významný. 

Velmi vysoký je výskyt tohoto onemocnění v západní a severní Evropě. Poněkud nižší 

je ve východní Evropě a v Americe. Velmi nízký výskyt je také třeba v Japonsku, ale je 

známo, že u Japonek žijících v Americe se výskyt nádorů prsu postupně zvyšuje a 

přibližuje Americké populaci (10). 
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3. Rizikové faktory vzniku karcinomu prsu 

 

Většina druhů rakoviny nemá jediný důvod vzniku. Nádory jsou výsledkem 

interakce více faktorů od genetických charakteristik až po osobní životní styl. Termín 

rizikový faktor se vztahuje na cokoli, co je spojeno se zvýšenou pravděpodobností 

vývoje určitého typu rakoviny.  

Rizikové faktory jsou věcí pravděpodobnosti. Ovlivňují individuální 

pravděpodobnost vývoje onemocnění. To není totéž, jako skutečné příčiny 

onemocnění. U některých lidí s jedním nebo více rizikovými faktory pro určitý typ 

rakoviny, se nikdy nevyvine, zatímco u jiných lidí, kteří nemají žádné známé rizikové 

faktory, se tento typ rakoviny rozvine. Většina případů rakoviny prsu spadá do druhé 

kategorie, protože nejsou předpovězeny známými rizikovými faktory. Nicméně 

identifikace rizikových faktorů pro rakovinu může být užitečná při modifikaci rizik 

nebo při identifikaci jedinců, kteří mohou mít prospěch ze screeningu rakoviny.  

Vědci tradičně rozdělují faktory, které ovlivňují pravděpodobnost vývoje 

onemocnění jedince do dvou skupin: modifikovatelné rizikové faktory a 

nemodifikovatelné rizikové faktory (nazývané také predisponující faktory nebo 

predispozice). Modifikovatelné rizikové faktory jsou aspekty životního stylu 

jednotlivce, které ovlivňují riziko onemocnění, které může být změněno, jako je strava 

nebo kouření.  

Snahy v oblasti zdravotní výchovy se obvykle zaměřují na modifikovatelné 

rizikové faktory, protože mohou být pozměněny nebo vyloučeny. Nemodifikovatelné 

rizikové faktory (nebo predisponující faktory) jsou neodmyslitelné. Například věk 

nebo aspekty genetického uspořádání jednotlivce, jako je pohlaví nebo specifické 

genetické mutace, které zvyšují pravděpodobnost výskytu onemocnění. Další možné 

rizikové faktory jsou podrobněji popsány v této části. (11). 
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Tabulka 1: Rizikové faktory vzniku karcinomu prsu 

Rizikové faktory 

Neovlivnitelné Ovlivnitelné 

Věk Zvýšená konzumace alkoholu 

Výskyt nádorů v rodině Kouření 

Reprodukční faktory (časné menarche, 

pozdní menopauza, nuliparita) 

Dietní faktory 

Estrogen (endogenní a exogenní forma) Nízká pohybová aktivita 

Kojení Obezita 

 

3.1 Věk 
 

Kromě ženského pohlaví, je věk jedním z nejdůležitějších rizikových faktorů 

rakoviny prsu, protože její incidence je vysoko související s vzrůstajícím věkem. 

Proto, je nevyhnutné mít mamografický screeningový program (12). Od září roku 

2002 se Česká republika připojila k většině evropských zemí a zahájila celoplošný 

mamografický screening, umožňující ženám ve věku 45–69 let pravidelná preventivní 

vyšetření, s cílem zvýšení podílu časného záchytu onemocnění v populaci. V dalším 

vývoji programu byla horní věková hranice zrušena: mamografický screening je tak 

nyní bezplatný (tzn. hrazen z prostředků veřejného zdravotního pojištění) pro 

všechny ženy ve věku od 45 let výše (13). 

 

3.2 Rodinná anamnéza  
 

Téměř čtvrtina všech případů rakoviny prsu souvisí s rodinnou anamnézou. 

Ženy, jejichž matka nebo sestra mají rakovinu prsu, jsou náchylné k této nemoci. 

Studie, kterou podstoupilo více než 113 000 žen ve Velké Británii ukázala, že ženy s 
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jedním příbuzným prvního stupně s rakovinou prsu mají 1,75 krát vyšší riziko vzniku 

tohoto onemocnění než ženy bez postižených příbuzných. Navíc se riziko u žen s 

dvěma nebo více příbuznými prvního stupně s rakovinou prsu navíc stane 2,5 

násobkem nebo vyšším. 5.3. Zděděná náchylnost k rakovině prsu je částečně přičítána 

mutacím genů souvisejících s rakovinou prsu, jako jsou BRCA1 a BRCA2 (14).  

 

3.3 Reprodukční faktory 
 

Reprodukční faktory, jako je časná menarche, pozdní menopauza, pozdní věk v 

prvním těhotenství a nízká parita (počet porodů), mohou zvýšit riziko rakoviny prsu. 

Každé jednoleté prodlení s menopauzou zvyšuje riziko rakoviny prsu o 3%. Každé 

jednoleté zpoždění v menarche nebo každé další narození snižuje riziko rakoviny 

prsu o 5% až 10%. (5. 4.). Epidemiologické studie celkově odhalili, že věk menarche je 

silnější determinant rizika rakoviny prsu než věk menopauzy. 5.4. Dall, 2017. Tato 

zjištění jsou v rozporu s dřívějšími teoriemi, že vliv věku menarche a menopauzy na 

riziko rakoviny prsu byl prostě dán délkou trvání expozice cyklistickým ovariálním 

hormonům. Místo toho se zdá, že načasování prvního vystavení mléčné žlázy 

cyklickým hormonům nastavuje vývojový program, který má následky pro riziko 

vzniku rakoviny prsu později v životě (15).  
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3.4. Estrogen 
 

Endogenní i exogenní estrogeny jsou spojeny s rizikem rakoviny prsu. 

Endogenní estrogen je obvykle produkován vaječníky u žen v premenopauze a 

ovariektomie může snížit riziko rakoviny prsu. Hlavními zdroji exogenního estrogenu 

jsou perorální antikoncepce a hormonální substituční terapie (HRT). Perorální 

antikoncepce byla široce používána již od šedesátých let a nezvyšuje riziko 

karcinomu prsu u žen, které ji neužívají déle než 10 let. HRT zahrnuje podávání 

exogenních estrogenů nebo jiných hormonů ženám v menopauze nebo po 

menopauze. Řada studií ukázala, že použití HRT může zvýšit riziko rakoviny prsu. 

Studie Million Women ve Spojeném království vykazovala relativní riziko (RR) 1,66 

mezi současnými uživateli HRT a těmi, kteří ji nikdy nepoužili. Kohortová studie o 22 

929 ženách v Asii prokázala hodnoty poměrů rizik (HR) 1,48 a 1,95 po použití HRT po 

dobu 4 až 8 let. Riziko rakoviny prsu se však významně snížilo po dvou letech 

ukončení HRT. Míra recidivy je také vysoká u pacientů, kteří přežili rakovinu prsu a 

užívali HRT. HR pro nový nádor prsu je poté 3, 677. Vzhledem k tomu, že nežádoucí 

účinky HRT byly publikovány v roce 2003 na základě randomizované kontrolované 

studie Iniciativy pro zdraví žen, míra výskytu karcinomu prsu v Americe se snížila o 

přibližně 7% v důsledku snížení užívání HRT 78 (12).  

3.5. Kojení  
 

Porod dítěte hraje důležitou roli při snižování rizika BC u žen. Kromě toho se 

předpokládá, že kojení, které je neoddělitelné od porodu – ačkoli o tom existují spory- 

má na snižování rizika vliv. Těhotenství a kojení brání BC prostřednictvím 

následujících dvou hlavních mechanismů. První je podpora diferenciace prsních 

buněk. U rodících žen je podíl diferencovaných terminálních duktálních lobulárních 

tkání vyšší než u žen bez porodu a riziko malignity je nižší, protože nediferencované 

tkáně prsu mají vyšší riziko maligní transformace než diferencované tkáně prsu. 

Kojení způsobuje pokračování procesu buněčné diferenciace a prodlužuje dobu, po 

kterou je tkáň v zralém stavu. Druhým mechanismem je snížení expozice estrogenu 

po celou dobu života. Podle estrogenové hypotézy vyšší expozice estrogenu zvyšuje 

riziko BC ve srovnání s ženami, u kterých byly ovulační cykly atenuovány kvůli 
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těhotenství a laktaci. Retjensova studie navrhuje, že kombinace dlouhodobého kojení 

a vyšší počet porodů snižují riziko rakoviny prsu více, a že ženy, které porodili dvě a 

více dětí a kojili po dobu ≥ 13 měsíců, mohou mít snížené riziko vzniku rakoviny prsu 

o 50 % (16, 17). 

3.6. Životní styl 
 

Moderní životní styl, jako je nadměrná konzumace alkoholu a příliš velký 

příjem tuků ve stravě, může zvýšit riziko rakoviny prsu. Konzumace alkoholu byla 

spojena s rizikem ER+ i ER – karcinomů prsu. Spotřeba alkoholu může v krvi zvýšit 

hladinu hormonů souvisejících s estrogenem. Metaanalýza založená na 53 

epidemiologických studiích naznačila, že příjem 35-44 gramů alkoholu denně může 

zvýšit riziko rakoviny prsu o 32 %, přičemž 7,1% zvýšení RR pro každých dalších 10 

gramů alkoholu denně. Až dosud shromažďují důkazy, že kouření, zejména v raném 

věku, má vyšší riziko výskytu rakoviny prsu. Riziko rakoviny prsu je také zvýšené u 

žen, které kouří a pijí (RR = 1,54) (18, 19, 20 21).  

 

3.6.1. Konzumace alkoholu a rakovina prsu 

 

Riziko rakoviny prsu roste v závislosti na dávce alkoholu v kombinaci s 

biologickými mechanismy, kde etanol a jeho genotoxicita a acetaldehyd hrají 

důležitou roli. Při konzumaci 10 g etanolu denně, se riziko rakoviny prsu zvýší o 8% v 

postmenopauzálním období, o 9% před menopauzou a o 10% celkově.  

Navržené jsou 3 mechanismy, které vysvětlují účinek alkoholu na vznik 

karcinomu prsu. Prvním je vliv na úroveň estrogenů, pak na estrogenové receptory a 

poslední je rozvoj vedlejších účinků metabolismu alkoholu. Alkohol má vliv také na 

aktivaci aromatázy cestou estrogenové dráhy. (18, 19) 

Výzkum prováděný Frydenbergem et al, na 202 ženách poukazuje na to, že 

denní konzumace alkoholických nápojů obsahujících > 10 g alkoholu na týden zvyšuje 

koncentraci 17 ẞ-estradiolu, v průměru o 18 % v průběhu menstruačního cyklu, ve 

srovnání se ženami udávajícími konzumaci < 10 g alkoholu, co potvrzuje pozitivní 
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vztah mezi tímto pohlavním hormonem a vznikem rakoviny prsu. Nasbíraná data 

potvrzují, že konzumace alkoholu od 5 g do 14 g za den zvyšuje riziko BC (RR 1. 13) 

(18, 19, 22) 

 

3.6.2. Kouření 

 

V posledních pár letech se hromadí důkazy pro průkaz aktivního kouření 

tabáku v souvislosti s mírným, ale reálným zvýšením rizika rakoviny prsu. Současné 

studie ukazují, že ani menopausální status tuto souvislost nemění. To samé platí pro 

pasivní kouření, kde stoupá množství průkazných dat ve prospěch prokázání 

škodlivosti pasivního kouření. V důsledku těchto důkazů, veřejné zdravotnictví by 

mělo informovat ženy o riziku vzniku rakoviny prsu v souvislosti s obojím, aktivním i 

pasivním kouřením (20, 22).  

Současné faktory životního prostředí hrají důležitou roli v riziku vzniku BC, ale 

údaje o vlivu nutričních faktorů, přestože jsou nejednotné, poukázaly na výživu jako 

na jeden z nejdůležitějších vnějších faktorů. Zatím jediným dobře zavedeným 

rizikovým faktorem souvisejícím s výživou pro BC je obezita a konzumace alkoholu. 

Poměrně přesvědčivým důkazem toho, že obezita je příčinou rakoviny prsu po 

menopauze, je že alkoholické nápoje jsou příčinou BC v každém věku. Na druhou 

stranu obezita pravděpodobně chrání před BC diagnostikovanou před menopauzou. 

Je pravděpodobnější, že riziko BC souvisí s celoživotním stravováním (23).  

  



22 
 

4. Souvislost nadváhy, obezity a karcinomu prsu 

 

Několik modifikovatelných faktorů životního stylu bylo spojeno s vyšším 

rizikem vzniku rakoviny prsu. Nadváha i obezita jsou nyní považovány za jeden z 

těchto rizikových faktorů. Obezita je definována běžně jako index tělesné hmotnosti 

(BMI) 30 kg/m2 nebo vyšší a je charakterizována dlouhodobou pozitivní energetickou 

bilancí, která vede k nadměrné akumulaci tělesného tuku. Obezita je rostoucí 

celosvětový zdravotní problém. Výskyt obezity se v posledních desetiletích 

celosvětově zvyšuje, což dnes znamená více než 600 milionů dospělých na celém 

světě s BMI 30 kg / m2 nebo více. Do roku 2030 se předpokládá, že počet dospělých s 

nadváhou a obezitou dosáhne 2,16 a 1,12 miliardy, což představuje 57,8 % světové 

populace dospělých (24). 

 

4.1. Hmotnostní přírůstek 
 

Bylo prokázáno, že ženy, které jsou štíhlé v době diagnózy májí po diagnóze 

největší přírůstek hmotnosti. Rooney a Wald uvedli, že 50-96% žen po diagnóze 

rakoviny prsu přibere na váze s průměrem zvýšení hmotnosti o 2,5 kg až 5,2 kg. 

Nicméně, v literatuře byly zaznamenány přírůstky hmotnosti do 22,7 kg. Zvýšení 

tělesné hmotnosti během léčby rakoviny snižuje míru přežití a zvyšuje riziko recidivy. 

Faktory, které údajně zvyšují pravděpodobnost přírůstku hmotnosti, zahrnují 

premenopauzální stav, afroamerické rasy, nižší sociálně-ekonomický status, mladší 

ženy a ženy s nižším BMI. Adjuvantní chemoterapie může také vést k přírůstku 

hmotnosti a má negativní vliv na prognózu. Navrhované mechanismy zvýšení 

hmotnosti s chemoterapií zahrnují nečinnost, sníženou hodnotu klidové metabolické 

aktivity, přejídání a hormonální změny. Zdá se, že, premenopauzální ženy po 

adjuvantní chemoterapii na váze přibývají více než postmenopauzální ženy. Jedním 

navrženým mechanismem je zvýšení procenta tuku a redistribuce tuku ze ztráty 

ovariální funkce z chemoterapie. Megestrol acetát s aktivitou v pozitivním receptoru, 

je také spojen u 40 % pacientů s přírůstkem hmotnosti o více než 10 %. Tamoxifen a 
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nesteroidní inhibitory aromatázy, jako je anastrazol a letrozol byly spojeny s 

přírůstkem hmotnosti 9-17 % pacientů (25, 26). 

 

4.2. Obezita 
 

Souvislost mezi obezitou a rizikem rakoviny prsu je složitá a může se lišit v 

závislosti na menopauzálním statusu, použití postmenopauzální terapie, podtypu 

rakoviny prsu a etnické skupiny. Existuje však mnoho epidemiologických důkazů, 

které naznačují, že obezita je spojena s vyšším rizikem vzniku rakoviny prsu u 

postmenopauzálních žen. Meta analýza 34 kohortních studií zahrnující více než 2,5 

milionu žen uvádí, že každé zvýšení tělesné hmotnosti o 5 kg/m2 bylo spojeno s 12% 

zvýšením RR postmenopauzálního karcinomu prsu. Také se uvádí, že přibližně 50 % 

pacientů s karcinomem prsu má při diagnóze nadváhu nebo je obézní a dále 

zdůrazňuje blízký vztah mezi těmito dvěma onemocněními (24). 

Obezita není jen rizikovým faktorem rakoviny prsu, ale také prognostickým 

faktorem. U obézních žen s rakovinou prsu je častější výskyt větších nádorů, 

pokročilého stadia onemocnění při diagnóze, vyšších metastáz a rezistence 

endokrinní terapie. To je podpořeno klinickými studiemi s tím, že obézní pacienti s 

karcinomem prsu, kteří užívají inhibitory aromatázy nebo chemoterapii, vykazují 

významně vyšší riziko recidivy a sníženou odezvu na léčbu ve srovnání se štíhlými 

ženami. Navíc riziko úmrtí na rakovinu prsu se zvyšuje u obézních žen před a po 

menopauze ve srovnání s ženami s normální hmotností (24). 

Znalosti o tukové tkáni se během posledních dvou desetiletí značně rozvinuly. 

Vždy byla popsána jako inertní tkáň, která má funkci skladování lipidů, tuková tkáň je 

nyní rozpoznána jako skutečný orgán s oběma metabolickými a endokrinními 

funkcemi, sekretující do krve různé faktory, které ovlivňují distální tkáně a orgány. 

Tyto faktory, společně nazývané adipokiny, hrají klíčové metabolické funkce a jsou 

schopny modulovat různé fyziologické odpovědi, jako je metabolismus lipidů a 

glukózy, sytost, zánět, angiogeneze a homeostáza (27). 
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  Adipocyty produkují téměř 50 různých adipokinů, které slouží na různé funkce 

v těle, jako je zánět a modulace odpovědi akutní fáze, citlivosti na inzulín, 

metabolismus lipidů, chuť k jídlu a energetickou rovnováhu. Specificky pro rakovinu 

prsu je nejvíce studovaným adipokininem leptin, kvůli jeho spojitosti se zvýšeným 

rizikem postmenopauzálního karcinomu prsu. Nicméně leptin není jediný adipokinin, 

který má údajně důsledky pro rakovinu prsu po menopauze. Například pro 

adiponektin, jehož koncentrace je snížena u obezity, je hypotéza, že má anti-

onkogenní účinky, které řídí vztah mezi sníženou adipozitou a sníženým rizikem 

rakoviny prsu. Tento vztah je dále komplikovaný antagonistickými účinky 

adiponektinu proti leptinu (27).  

Dysregulace endokrinní funkce adipózní tkáně a narušený profil exprese 

adipokinů, typické znaky obezity, důsledně spojují obezitu a rakovinu prsu. Chronický 

zánětlivý stav spojený se zvýšenou adipozitou podporuje vývoj a progresi rakoviny 

prsu po menopauze prostřednictvím četných komplexních mechanismů, včetně 

indukce exprese aromatázy a následně produkce estrogenu, hlavním mediátorem 

karcinogeneze prsu. Osa obezita-zánět-estrogen tvoří komplexní síť molekulárních 

faktorů a propojených signalizačních cest, kterými obézní stav ovlivňuje riziko 

rakoviny prsu u postmenopauzálních žen (24).  

Obezita je spojena se zvýšeným rizikem vývoje rakoviny prsu, vyšším 

výskytem lokálně pokročilého onemocnění, a horší prognózou po diagnóze. To je také 

spjato se špatnou kvalitou života a zvýšeným rizikem vzniku komorbidit. Ačkoli tento 

účinek je pozorován jak u pre-, tak u postmenopauzálních žen, riziko recidivy 

rakoviny prsu u obézních postmenopauzálních žen se ukázal jako silnější, než u peri- 

nebo u premenopauzálních žen, částečně kvůli vyšším koncentracím estrogenů a 

androgenů. Mezi potenciální mechanismy za výše uvedenými korelacemi mezi 

nárůstem tělesné hmotnosti, obezitou, recidivou rakoviny prsu a mortalitou je 

zvýšená konverze androgenů na estrogeny v periferní tukové tkáni. Tam jsou také 

zvýšené cirkulační hladiny inzulínu, IGF a leptiny, které podporují proliferaci 

nádorových buněk (28). 
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4.3. Inzulinorezistence 
 

Inzulinová rezistence byla spojena s mnoha chorobnými procesy jako 

diabetem mellitem 2. typu, obezitou, hypertenzí, dyslipidémií, aterosklerotickým 

kardiovaskulárním onemocněním, nealkoholickým tukovým jaterním onemocněním a 

také se zvýšeným rizikem rozvoj rakoviny prsu.  Několika studiemi bylo potvrzeno, že 

inzulínová rezistence a markery s ní spojené, jako jsou cirkulující hladiny inzulínu, C 

peptid, leptin, IGF-1 byly spojeny se zvýšeným rizikem postmenopauzální rakoviny 

prsu. Kromě své role při regulaci glukózy v krvi, inzulín také reguluje buněčný růst a 

proliferaci a může proto mít chemopromotorické účinky (25). 

Obezita je spojena s chronickou hyperinzulinemií. Obézní fenotyp může 

stimulovat produkci IGF-1 a dále, ve srovnání s normálními prsními tkáněmi bylo 

prokázáno, že nádory prsu exprimují vyšší hladiny inzulinového receptoru a projevují 

větší citlivost na inzulín. Proto, navzdory periferní inzulínové rezistenci spojené s 

obezitou, prsní tkáň může zůstat citlivá na inzulín a v kombinaci s obezitou spojenou 

hyperinzulinemií může způsobit, že jedinci s obezitou jsou náchylnější na inzulínem 

zprostředkovanou chemopromitickou signalizaci v mléčné tkáni (28).  

 Vyšší hladina inzulínu na lačno je spojena se zvýšeným rizikem rozvoje 

rakoviny prsu a horšími výsledky u premenopauzálních a postmenopauzálních žen, a 

tyto spojitosti přetrvávají i po přizpůsobení na adjuvantní chemoterapii a hormonální 

terapii (25). 
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5. Výživa a rakovina prsu 

 

Příjem potravy se obvykle u BCP mění, což ovlivňuje příjem energie, tuku, 

minerálů (vápník, měď, fosfor, železo, hořčík, draslík a zinek) a vitamínů (A, niacin, B-

6 a tiamin, B6, B7). Studie ukázaly, že 30-48% nově diagnostikovaných BCP mění své 

stravovací návyky směrem ke snížení tuku, červeného masa, jednoduchého příjmu 

cukru a navíc ukázaly malé zvýšení příjmu ovoce a zeleniny, což může být spojeno s 

lepšími výsledky při snižování zánětlivé odpovědi, progrese nádoru a rizika recidivy 

(29, 30).  

5.1. Nutriční terapie a rakovina prsu 
 

Výzkum založený na důkazech ukazuje, že zvýšení tělesné hmotnosti u BCP je 

rizikovým faktorem spojeným s komorbiditami (31). Proto by měly být nutriční 

intervence pro BCP zaměřeny na: 

● omezení úbytku hmotnosti na 5% až 10% počáteční tělesné hmotnosti pomocí 

restrikce kalorií na základě věku a počátečního BMI 

● zvýšení kvality stravy potravinami bohatými na živiny  

● snížení jednoduchých cukrů a přidaných tuků, vše v souladu s pokyny klinické 

praxe pro nadváhu a obezitu a s doporučeními pro pacienty v období remise  

 

Nutriční terapie pro snížení tělesné hmotnosti má za cíl dosáhnout negativní 

energetické bilance v celkové energetické potřebě jednotlivce zvýšením tělesné 

aktivity a snížením příjmu stravy. Restrikce kalorií bude záviset na stavu výživy 

pacienta, ale obvyklá terapie může v případě potřeby uvažovat o snížení o 500-1000 

kcal / den. Většina behaviorálních programů navrhuje dosažení ztráty 0,5-1 kg / 

týden, což pacienty povzbudí k zdravému výživovému stavu. Proto, aby se zabránilo 

přírůstkům hmotnosti, nedostatkům živin a negativním zdravotním důsledkům, 

nutriční terapie by neměla být podceňována ani u BCP s normální hmotností (4). 
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Kombinace nutričních konzultací pro kontrolu příjmu energie v přijatelném rozmezí, 

rozložení makronutrientů a podpora příjmu ovoce a zeleniny stanovuje standard pro 

budoucí úsilí v nutriční terapii pro BCPs  (32). 

Jak bylo popsáno výše, zvýšení hmotnosti u pacientů s rakovinou prsu je 

spojeno se zvýšením tukové hmoty a snížením svalové hmoty, což je jev známý jako 

sarkopenická obezita, která je spojena se zvýšením počtu a závažnosti komplikací u 

pacientů s rakovinou prsu. I přesto, že je multifaktoriální, lze ji zabránit tak, že se 

zajistí dostatečný přísun bílkovin stravou 1,2-1,5 g / kg /den. V současné době 

dochází ke špatně informované tendenci léčených BCP, aby se staly vegetariány nebo 

vegany, což omezí jejich hodnotu kvality příjmu bílkovin a vede k procesu podvýživy, 

který ovlivňuje jejich dlouhodobou prognózu (32).  

Tabulka 1: Doporučení složení stravy 

Doporučení složení stravy 

Sacharidy: 45-65 % z CEP 

konzumovat celozrnné obiloviny a luštěniny bohaté na vlákninu a esenciální 
nutrienty 

snížit konzumaci necelozrnných obilovin 

omezit konzumaci potravin s přidanými cukry 

Bílkoviny: 10- 35 % z CEP 

konzumovat bílkoviny nízké v nasycených tucích 

výrazně omezovat sekundárně zpracovaného masa 

Tuky: 10- 35 % z CEP 

konzumovat stravu bohatou na omega-3 PUFA 

Potravinové doplňky: 

získat živiny z přirozených zdrojů  

zvážit doplnění živin suplementy pokud je klinicky přítomen jejich nedostatek 
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5.2. Konzumace masa  
 

Několik studií zkoumalo souvislost mezi příjmem masa vařeného při vysokých 

teplotách a expozicí heterocyklické aminy (HCA) a rizikem rakoviny prsu. Možné 

vysvětlení nesouladu mezi příjmem masa a rizikem rakoviny prsu je, že se tyto 

asociace liší podle druhu konzumovaného masa, způsobu vaření a míry propečení. 

Množství mutagenů pocházejících z masa, jako jsou HCA a polycyklické aromatické 

uhlovodíky (PAH), souvisí s metodou vaření, jakož i s teplotami a trvanlivostí vaření 

(33).  

5.3. Konzumace tuků  
 

Změny v metabolismu tuků a cholesterolu, často spojené s nevhodnými 

stravovacími návyky nebo obezitou, jsou často pokládané jako rizikové faktory pro 

vznik mnohých malignit a vracející se karcinom prsu. V nedávné meta-analytické 

studii, Li a spolupracovníci poukázali na to, že cholesterol přijímaný stravou je spojen 

se zvýšeným rizikem rakoviny prsu. Většina dat se shoduje v podpoře nasycených 

mastných kyselin a mononenasycených mastných kyselin v progresi a zvyšovaní 

rizika rakoviny prsu, přičemž jsou specifické PUFAs (omega-3 PUFAs) projevující 

anti-karcinogenní efekt. Přínos mastných kyselin přijímaných stravou závisí na 

rozličných faktorech, jako například, na podtypu rakoviny prsu, menopauzálním 

statusu u žen, druhu mastných kyselin a od přijímaného množství. Zvýšený příjem 

omega-3 PUFAs taktéž jako vyšší poměr příjmu omega-3: omega-6 PUFAs koreluje s 

redukovaným rizikem BC, částečně vlivem snížení pro-tumorogenního zánětu (34, 

35).  

5.4. Rakovina prsu a vláknina ve stravě  
 

Nedávno několik studií zaznamenalo významnou inverzní souvislost mezi 

příjmem vlákniny a rizikem rakoviny prsu. Metaanalýza velkých prospektivních 

kohortních studií (n = 16 848) ukázala, že vysoký příjem vlákniny je ochranným 

faktorem pro karcinom prsu ve srovnání s nízkým příjmem. Každé zvýšení příjmu 

vlákniny o 10g / den byl spojeno s 7% snížením rizika rakoviny prsu. Vláknina z 
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různých zdrojů potravin vykazuje různé ochranné účinky. Jedna studie uvádí, že 

zvýšení konzumace bobulovin a broskví o 1-2 porce týdně je ochranným faktorem ve 

srovnání se žádnou konzumací stejných potravin. Jako další příklad, vysoký dietní 

příjem rostlinných lignanů a enterolignanů je spojen se sníženým rizikem rakoviny 

prsu (33). 

V metaanalýze 16 prospektivních studiích týkajících se spotřeby vlákniny a 

rizika rakoviny prsu, Aune et al., se taktéž poukázalo na to, že existuje opačný vztah 

mezi vlákninou vyskytující se ve stravě a frekvencí výskytu nádorů. Navíc další studie 

Aune et al., prokázala korelaci mezi koncentrací beta-karotenu, alfa-karotenu a 

luteinu a snížením morbidity karcinomu prsu. Tato pozorování jsou z praktického 

hlediska zásadní, protože zdroj karotenoidů ve stravě je běžně zelenina a ovoce (22). 

Byl navržen víc než jeden mechanismus vysvětlující úlohu vlákniny při 

snižování rizika rakoviny prsu. Dieta s vysokým obsahem vlákniny může zvýšit 

vylučování estrogenů a snížit koncentraci estradiolu v plazmě a vysoká hladina 

nevstřebatelné vlákniny může inhibovat vstřebávání estrogenů ve střevě, čímž se 

sníží celkové množství estrogenu v těle. Dalším mechanismem je vazba 

nekonjugovaných estrogenů na vlákninu ve střevě, čímž se snižuje reabsorpce 

estrogenu. Porucha enterohepatální cirkulace cholesterolu, prekurzoru estrogenů, 

může rovněž snížit riziko rakoviny prsu (33). 

5.5. Česnek a košťálová zelenina 
 

Uvedená skupina má větší antiproliferační a antioxidační aktivitu v 

rakovinných buňkách prsu a výzkumníci podporují jejich zařazení do jakékoliv 

preventivní nebo terapeutické nutriční intervence. Brukvovitá zelenina zahrnuje 

různé bioaktivní sloučeniny, jako je 3,3'-diindolylmethan, které prokázaly chemo-

preventivní účinky ve všech fázích karcinogeneze karcinomu prsu. Takže 5 porcí 

zeleniny/ den může zaručit průměrný příjem brukvovité zeleniny o velikosti ~ 57 g / 

den, který může mít ochranný účinek proti recidivě rakoviny prsu (32, 36).  
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5.6. Vitamíny a rakovina prsu 
 

Několik studií uvádí, že strava BCP je nedostatečná, vzhledem k tomu, že jejich 

příjem ovoce, luštěnin a tmavě zelené a oranžové zeleniny je snížený, což znamená, že 

nemají dostatečný přísun vápníku, železa, fosforu, hořčíku, niacinu, riboflavinu, 

tiaminu, vitamín B-6, vitamín C a zinku (37). Proto je nezbytné posoudit výživový stav 

a korekci nedostatků ve výživě (makro- a mikroživin) se specializovanou nutriční 

intervencí (38). 

Navíc dostupné informace poukazují na účinek specifických živin z 

přirozených potravinových zdrojů, nikoliv dietních doplňků a potravinářských 

sloučenin, které selektivně indukují smrt rakovinných buněk a inhibují jejich růst a 

proliferaci (32).  

5.6.1. Kyselina askorbová     

Kyselina askorbová působí jako antioxidant, který chrání proti lipidové 

peroxidaci a zvýšení koncentrace LDL. Může také působit jako nepřímý antioxidant, 

dodávající elektrony k vytváření reaktivních forem jiných antioxidantů, jako je 

glutation, tokoferoly a flavonoidy. Příjem stravy s kyselinou askorbovou byl spojen se 

sníženým rizikem mortality (32). 

 

5.6.2. Retinol a některé karotenoidy  

 

Studie na BCP ze severozápadního Mexika zjistila, že po 6 měsících 

antineoplastické léčby došlo k výraznému poklesu svalové tkáně a sérového retinolu. 

Tenhle následný pokles může být částečně vysvětlen přítomností zánětu, neefektivní 

konverzí karotenoidů na retinol a změnou stravy. Nicméně nedávná studie uvádí, že 

ženy s vyšší koncentrací karotenoidů v krvi mají menší riziko vzniku rakoviny prsu ve 

srovnání se ženami s nízkými hladinami. Spojitost vyšší koncentrace beta-karotenu a 

alfa-karotenu v plasmě a jejich sníženým rizikem rakoviny prsu se prokázala u žen s 

ER- tumory (23,39). 
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Většina retrospektivních a prospektivních epidemiologických studií 

zaměřených na zkoumání vztahu vitaminu D a rakoviny prsu odhalilo souvislost 

deficience vitamínu D a zvýšeného rizika rakoviny prsu. Vitamín D receptor geny 

řízené vitamínem D mají v prsní tkání důležitou úlohu v regulaci transportu vápníku 

při laktaci, diferenciaci hormonů a v produkci mléka. Vysoká koncentrace plazmy 25 

(OH) D je spojena se signifikantně sníženým rizikem premenopauzálního karcinomu 

prsu. Snížení rizika karcinomu prsu závisí na množství vitaminu D. Sérová hladina 25- 

hydroxyvitaminu D (25 (OH) D) 50 ng / ml byla spojena s 50% nižším výskytem 

rakoviny prsu ve srovnání s výchozí hodnotou < 10 ng / ml. Každé zvýšení 

koncentrace plazmatické 25 (OH) D o 1 ng / ml může snížit riziko rakoviny prsu o 

16%. Vztah vitaminu D s rizikem rakoviny prsu může být specifický pro podtyp, což 

svědčí o silnějším účinku vitaminu D na agresivnější rakovinu prsu, zejména u 

afrických žen (33).  

5.6.3. Vitamin E 

 

Vitamin E a jeho derivát gama-tokotrienol nejen, že prokázali antiproliferační 

aktivitu, ale mohou také přispět ke snížení aerobních procesů glykolýzy, které 

poškozují maligní buňky. Tudíž zdroje gama-tokoferolu a delta-tokoferolu by měly 

být zahrnuty do stravy BCP, přičemž by se mělo omezit doplňování vitaminu E 

suplementy (32).  

5.6.4. Fytoestrogeny  

 

Fytoestrogeny jsou rostlinné látky, které jsou rozděleny do tří tříd podle jejich 

struktury: isoflavony, koumestany a lignany. Většina výzkumníků má zájem o 

isoflavony, které se vyskytují převážně v sójových produktech, protože jejich 

struktury jsou podobné těm, které jsou podobné savčím estrogenům a můžou se 

kompetitivně vázat na estrogen receptor (ER) a následně blokovat estrogenům 

navázání k jejich receptoru. Kromě toho, isoflavony a flavonoidy jsou největší 

inhibitory aromatázy, enzymu, který konvertuje androgeny na estrogeny. 

 Metaanalýza observačních studií uvádí, že příjem isoflavonů může být spojen 

se sníženým rizikem rakoviny prsu. Snížené riziko karcinomu prsu bylo zjištěno 
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zejména u postmenopauzálních žen a asijských populací, ale ne u západních populací, 

což může být způsobeno nízkým příjmem isoflavonů v západních zemích (33).  

Autoři dospěli k závěru, že konzumace sóji může být spojena se sníženým 

rizikem výskytu rakoviny prsu, recidivy a úmrtnosti. Příjem sóji v souladu s tradiční 

japonskou dietou (2-3 porce denně obsahující 25-50 mg isoflavonů) může být také 

ochranný proti rakovině prsu a recidivě. Autoři však také naznačují, že před použitím 

vysokých dávek (≥100 mg) isoflavonů, jsou potřební lepší důkazy, které by potvrdili 

bezpečnost isoflavonů u pacientů s karcinomem prsu (40).  

Úloha několika dietních faktorů v příčinné souvislosti s rakovinou prsu není 

vyřešena. Dosavadní důkazy z epidemiologických studií naznačují, že dieta může být 

spojena jak s nárůstem, tak snižováním rizika rakoviny prsu, která může souviset s 

množstvím a typem konzumovaných potravin. Vyšší příjem potravin obsahujících 

omega-3 polynenasycených mastných kyselin (PUFA), vitamín D, fytoestrogen, 

vlákniny a foláty spolu s nižším příjmem nasycených tuků, omega-6 PUFA, 

grilovaného masa a alkoholu může být přínosem (33).   

5.7. Stravovací návyky  
 

5.7.1. Středomořská dieta 

 

Bylo prokázáno, že některé vyvážené tradiční diety, jako je Středomořská 

dieta, jsou snadněji a úspěšněji aplikovatelné a používané než analytická doporučení 

jednotlivých potravin a živin. To je důvod, proč můžou vysoce přispívat k prevenci 

rakoviny prsu, stravou (4) 

Stravování dle Středozemní diety je založeno na zvýšeném množství 

konzumovaného ovoce, zeleniny, ryb a malé energetické hodnotě, poskytující vysoké 

množství flavonoidů, karotenoidů a vitamínů plus fytoestrogenů, vlákniny, folátu a 

vhodného poměru (omega-3: omega-6) PUFA. Dodržování Středomořské diety bylo 

spojeno se sníženým rizikem rakoviny prsu v jižních evropských populacích, kde 

tento způsob stravování stále převládá. Ochranná úloha středomořské stravy na 

rakovinu prsu je biologicky přijatelná, neboť středomořská strava je bohatá na 
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vlákninu, antioxidanty, včetně flavonoidů, vitamínů, karotenoidů a skvalenu 

(především z panenského olivového oleje). Může ovlivňovat riziko karcinomu prsu 

snížením endogenních estrogenů, zvyšováním hladin globulinů vázajících sex 

hormony, neutralizací volných radikálů a předcházením poškození DNA a snížením 

oxidativního stresu (4, 41). 

5.7.2. Okinawská strava 

 

Okinawská strava je podobná Středomořskému vzoru stravování - nízká 

energetická denzita taktéž glykemická nálož a množství tuku, zatímco obsahuje 

vysoké množství vlákniny, mikronutrienty, fytochemikálie, prebiotikum /probiotik a 

omega-3 PUFA . Typicky je složena z ovoce, zeleniny, fermentovaných produktů a 

mořských potravin, konzumovaných čerstvých / syrových nebo lehce vařených, s 

omezeným červeným masem a omega-6 PUFA. Tato strava přinesla jednu z nejdéle 

žijících populací na světě s mnoha tradičními potravinami, bylinami a kořením, 

považované za "Funkční potraviny". Ačkoliv, místní BC úmrtnost se zvýšila současně 

se sníženou adherencí k dietě a zvýšenou tělesnou hmotností Okinawských žen, což 

potvrzuje účinnost tradiční stravy a jeho strukturální podobnost se Středomořskou 

dietou (4).  

5.7.3. Prozánětlivá strava a rakovina prsu 

 

Na druhou stranu prozánětlivá strava je spojena s obezitou a je definována 

jako "strava s vysokým obsahem rafinovaných sacharidů, nasycených tuků a nízkých 

hodnot ovoce, zeleniny a celých zrn". Dokonce i v případě, že by se obecná populace 

měla vyhnout tomuto druhu stravy, je třeba zdůraznit, že u žen, které udávají 

navýšení porcí ovoce a zeleniny po diagnóze rakoviny prsu, jsou v průměru stále nižší 

než doporučených 5 porcí. BCP s nedostatečnými stravovacími návyky potřebují 

zvýšit svůj antioxidační přísun stravy se zvláštním důrazem na zinek, lykopen, selén, 

omega-3 PUFA a vitamíny A, E a C, aby se snížil karcinogenní účinek, který může mít 

prozánětlivá výživa (32).  
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6. Pohyb a rakovina prsu 

 

Fyzická aktivita je definovaná, jako jakýkoliv pohyb vyžadující energetickou 

spotřebu, přičemž cvičení je plánovaná fyzická aktivita, která je strukturovaná a 

vedená k tomu dosáhnout fyzickou zdatnost a zdraví (42). 

Důkazy podporují přínos fyzické aktivity u různých typů rakoviny, ačkoli 

většina studií u žen byla provedena u pacientek s rakovinou prsu. Data poukazují, že 

zařazení ≤ 10 MET – hodin/ týden, bylo spojeno s 27% snížením celkové mortality a 

25% snížením u specifické mortality na rakovinu prsu (43).  

K dnešnímu dni se většina literatury zaměřila na vztah mezi adipozitou a 

leptinem, estrogenem, inzulínem a progresí rakoviny prsu. Zajímavé je, že cvičení 

bude nezávisle snižovat leptin, estrogen a koncentraci inzulínu. Ještě zajímavější však 

je, že změny způsobené cvičením mohou nastat nezávisle od změn tukové hmoty. Po 

přezkoumání literatury na cvičení a jeho účinků na tuto hormonální triádu u rakoviny 

prsu, je zřejmé, že rostoucí výdej energie, bez ohledu na pokles adipocity, může mít 

důležitou roli při zlepšování hormonálních faktorů uvnitř nádorového 

mikroprostředí, které by jinak podpořilo prsní nádorové bujení. Bez ohledu na další 

porozumění mechanismům, kterými cvičení pozitivně moduluje tuto hormonální 

triádu u nádorového onemocnění prsu, klinici by měli i nadále podporovat využití 

cvičení jako adjuvantní terapii u rakoviny prsu, protože cvičení bude příznivě měnit 

síť bilancí u většiny s obezitou spojených hormonů, čímž se výhodně mění 

mikroprostředí nádoru, což nakonec u pacientů zlepšuje kvalitu života a klinických 

výsledků (28).  

Zvýšené riziko výskytu recidivy karcinomu prsu u pacientů, kteří trpěli 

rakovinou prsu (~ 34%) ve srovnání s fyzicky aktivními pacienty v období remise, je 

částečně připisováno sedavému životnímu stylu. Vzhledem k tomu, že se ukázalo, že 

cvičení má řadu zdravotních benefitů, včetně zlepšení kvality života, zvýšené fyzické 

funkčnosti, snížení únavy spojené s rakovinou, stejně jako snížení komorbidit 

souvisejících s obezitou u BC přeživších (BCS). Pokles fyzické aktivity se vyskytuje u 
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96% pacientů léčených chemoterapií z důvodu stálé únavy nebo nedostatku energie 

(32).  

Fyziologické mechanismy, kterými může fyzická aktivita ovlivnit riziko 

recidivy rakoviny prsu, se vztahují k účinku cvičení na tukovou tkáň a kosterní 

svalstvo a jsou shrnuty na obr.2. Zaměřením na adipozitu může cvičení snižovat 

nežádoucí výsledky spojené s akumulací tuku včetně změněného hormonálního 

prostředí a nadměrné exprese adipokinu, z nichž oba mohou působit podpůrně na 

vývoj nádoru a jeho růst. Navíc, zvýšení množství kosterního svalstva v důsledku 

cvičení může snížit inzulínovou rezistenci, což je častá komorbidita u obézních 

jedinců (42).  

Zatímco zvýšené koncentrace inzulinu a IGF-1 mohou ovlivňovat hladiny 

estrogenu, jak bylo dříve popsáno v sekci obezity, biologicky dostupný estrogen je 

také nezávisle ovlivněn adipozitou. Zvýšené hladiny cirkulujících estrogenů byly 

připisovány přebytku tukové tkáně a zvýšené expresi aromatázy, enzymu, který 

katalyzuje syntézu estrogenu, v tkáni prsu obézních pacientů s rakovinou prsu (44). 

6.1 Leptin 
 

Samotný leptin byl spojen s agresivnějším typem nádoru u pacientů po 

menopauze, kteří trpěli rakovinou prsu s ER-pozitivním onemocněním. Vzhledem k 

tomu, že leptin je vylučován z bílé tukové tkáně, byly pozorovány vyšší cirkulující 

hladiny u pacientů s rakovinou prsu s nadváhou / obézních než u chudých pacientů 

[E29]. Leptin podporuje nárůst makrofágů, což zase uvolňuje prozánětlivé cytokiny, 

což přispívá k chronickému stavu systémového zánětu, který byl údajně korelován s 

horší prognózou u BC (45).  

Objevují se důkazy podporující vliv cvičení na snižování koncentrací leptinu u 

pacientů, kteří přežili nádorové onemocnění, přičemž jedna RCT prokázala významné 

zlepšení leptinu u pacientů v období remise BC s nadváhou, kteří podstoupili 3 

měsíční intervenci s 150 minutovým cvičením týdně, ačkoli byly pozorovány 

nevýznamné změny u zánětlivých markerů IL-6, faktoru nekrózy nádorů (TNF) a IL-

10. Toto zjištění naznačuje, že hladiny leptinu u pacientů trpících rakovinou prsu 
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reagují na cvičení a pokud leptin skutečně souvisí s recidivou, pak cvičení může být 

užitečným terapeutem při zlepšování výsledků rakoviny prsu (45).  

 

Obrázek 2: Možný mechanismus vlivu stravy a pohybu na recidivu BC 

 

Zdroj: DIELI-CONWRIGHT, M., et al. Reducing the risk of breast cancer recurrence: an evaluation of the 

effects and mechanisms of diet and exercise. Current Breast Cancer Reports, 2016, 8, s. 139- 150. 
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7. Doporučení životního stylu pro BC pacientky  

Stravovací doporučení zahrnují nízko-kalorické, nízko-glykemické potraviny 

rostlinného původu, s minimálním příjmem potravin živočišného původu, zejména 

červeného, zpracovaného masa a alkoholu. Další doporučení životního stylu zahrnuje 

managment fyzické aktivity, zdravé tělesné váhy a prodloužené délky kojení (32).  

Pro kontrolu tělesné hmotnosti BCP, Americká rakovinová společnost 

podporuje fyzickou aktivitu a doporučuje zdravou stravu s nízkým obsahem tuku 

(<30% z celkového příjmu energie CEP) se silnou základnou ovoce a zeleniny, tj. 5 až 

9 porcí ovoce/ den (~ 150 g / porce) a zeleniny (~ 75 g / porce), aby se zajistilo 

dostatečné množství antioxidantů, vlákniny,  β-karotenu a vitamínů A, E a C. Navíc se 

doporučuje, aby zdroje živočišných bílkovin, jako je maso, vejce a mléčné výrobky s 

vysokým obsahem tuku, byly konzumovány méně často, každý 1-2 x týdně a ryby, 

drůbež, krůtí a vepřová panenka by měly být prioritou kvůli jejich nízkému obsahu 

tuku. Studie u starších pacientů prokázaly účinnost udržování hmotnosti bez tuku a 

snížení rizika sarkopenické obezity, tím, že zajistí konzumaci 1,2-1,5 g bílkoviny/kg/ 

den a doporučujeme, aby podobný přístup byl pro BCP (46, 32). 

Na druhé straně multicentrická studie uvádí, že pouze 30-48% nově 

diagnostikovaných BCP pozitivně změnilo stravovací návyky. Mezi tyto změny patří 

zvýšená spotřeba ovoce a zeleniny a snížená spotřeba tuku a jednoduchých cukrů. 

Přesto téměř polovina nově diagnostikovaných BCP nevytváří tyto pozitivní změny ve 

svém životním stylu (32). Kombinace nutričního poradenství pro kontrolu příjmu 

energie v přijatelném rozmezí rozložení makronutrientů a podpora příjmu ovoce a 

zeleniny stanovuje standard pro budoucí úsilí v nutriční terapii pro BCPs (32).  
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Tabulka 2: Doporučení pro pohybovou aktivitu 

Doporučení pro pohybovou aktivitu 
 
 

Aerobní trénink 
150 min týdně mírné intenzity 

nebo 
75 min týdně vysoké intenzity 

 
 

Odporový trénink 
zahrnující 

všechny hlavní svalové skupiny nejméně 2 x týdně 
postupně zvyšovat intenzitu zátěže nejlépe pod dohledem odborníka 

použít pomůcky zejména na základe doporučení od zdravotníka 
 

Příklady aerobního typu cvičení dle intenzity: 
Mírné intenzity: svižní chůze, jízda na kole, aqua aerobik, společenský tanec 

Vysoké intenzity: chůze do kopce, jogging, běhání, skákaní přes švihadlo 
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8 Praktická část 

8.1 Cíle 

Cílem práce je interpretace dat získaných od sedmi pacientek s karcinomem 

(CA) prsu. Identifikovat jejich současné stravovací návyky, pohybovou aktivitu a 

popsat vývoj hmotnosti v souvislosti s diagnózou a léčbou onkologického onemocnění 

prsu.  Následně navrhnout prospektivní sledování životního stylu s eventuální 

intervencí ve formě změny stravovacích návyků a zvýšení pohybové aktivity pro 

snížení rizika recidivy, či zlepšení kvality života. 

Cíl 1: vyhodnocení grafu vývoje hmotnosti, se zaměřením se na období diagnózy CA 

prsu 

Cíl 2: vyhodnocení FFQ 

Cíl 3: porovnání výsledků z vyplněného FFQ s daty ze zápisu jídelníčku a následné 

zhodnocení validity FFQ 

8.2 Metodika 

Do zkoumaného souboru bylo zařazeno 7 pacientek s onkologickým 

onemocněním prsu v období léčby nebo v období remise, které navštěvovali 

Onkologickou kliniku VFN v Praze.   Požádali jsme je o vyplnění FFQ a grafu váhy se 

zaměřením na vývoj hmotnosti v období diagnózy CA prsu, léčby a popřípadě v 

období remise. Sběr dat probíhal od 8.5. do 14.6. 2018. Vyhodnocení grafu váhy a 

frekvence příjmu jednotlivých skupin potravin za posledních 12 měsíců jsme 

vyhodnotili a popsali níže.  

Součástí praktické části je také kazuistika pacientky s CA prsu v období remise, 

u které byl od 27. 6. do 21. 7. 2018 monitorován pohyb formou Garmin hodinek a 

zápis jídelníčku do databáze kaloricketabulky.cz.  Dále pacientka absolvovala 5x  

měření na přístroji Tanita, kde proběhla analýza procentuálního zastoupení tělesného 

tuku a svalů.  Během měsíce došlo k 4 osobním konzultacím s nutričním terapeutem a 

byli ji poskytnuti individuální rady, které povedou k redukci hmotnosti. 

  Zaznamenány data z měsíčního zápisu jídelníčku jsme pak porovnali s FFQ a 

zhodnotili jsme přesnost a validitu výsledků. Zaměřili jsme se na skupiny potravin, 

které pacientka uvedla s denní frekvencí konzumace a na ty, podhodnocené 

potraviny, které pacientka uvedla s nižší četností, přesto z měsíčního zápisu 

jídelníčku je zřejmé, že reálná konzumace přesahovala frekvenci uvedenou v FFQ. Pro 

lepší přehlednost jsou výsledná data uvedeni tabulkách. 

 



40 
 

8.3 Výsledky 

8.3.1 Vyhodnocení grafu vývoje hmotnosti 
 

Obrázek 3: Graf vývoje váhy sedmy pacientek 

 

Kazuistika č.1 

  

Žena narozená r. 1943 (75 let) 

Diagnóza: CA prsu (12/2017- 74 let), nyní léčba chemoterapií 

Výška: 164 cm 

Váha:  80 kg 

BMI: 29,7 kg/m2 

Váha v období dg. CA prsu: 90kg (12/2017) 

BMI v období dg. CA prsu: 33,5 kg/m2 

Váha v období léčby CA prsu: 80 kg (2018)-  léčba chemoterapií 

Maximální životní váha:  90kg ( 12/2017) 
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Tabulka 3: Pacientka č. 1- vývoj hmotnosti 

věk váha důvod změny 
18 50 kg  
21 55 kg manželství 
30 60 kg nástup do zaměstnání 
40 62 kg kontinuálně bez zjevné příčiny 
50 63 kg kontinuálně bez zjevné příčiny 
60 78 kg kontinuálně bez zjevné příčiny 
74 90 kg důchod, dg. CA prsu 
75 80 kg chemoterapie 

 

Kazuistika č.2  

Žena, narozená r. 1954 (64 let) 

Diagnóza: CA prsu (2007- 53 let), léčba (2007-2010), období remise od 2010- nyní 

Výška: 169 cm 

Aktuální váha: 66 kg 

BMI:  23,1 kg/m2 

Váha v období dg. CA prsu: 70 kg 

BMI v období dg. CA prsu: 24,5 kg/m2 

Váha v průběhu léčby dg. CA prsu: 76 kg 

Váha po léčbě dg. CA prsu: 67 kg 

Maximální životní váha: 76 kg (2009)- v průběhu léčby chemoterapií 

 

Tabulka 4: Pacientka č. 2- vývoj hmotnosti 

věk váha důvod změny 
18 55 kg - 
22 60 kg těhotenství 
48 62 kg kontinuální bez zjevné příčiny 
53 70 kg snížení pohybové aktivity, dg. CA prsu 
55 

 
76 kg  chemoterapie, přibývání na váze 

kontinuálně v průběhu 2 let 
56 67 kg komplikace v léčbě, nechutenství 
64 66 kg bez zjevné příčiny 
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Kazuistika č. 3  

Žena, narozená r. 1955 (63 let) 

Diagnóza: CA prsu (2006-51 let), období remise (2012-2013), recidiva (2013) -

zahájení biologické léčby, období remise od 2015- nyní 

Výška:  175 cm 

Aktuální váha:  65 kg 

BMI:  21,2 kg/m2 

Váha v období dg. CA prsu: 60 kg (2006) 

BMI v období dg. CA prsu: 19,6 kg/m2 

Váha v průběhu léčby CA prsu: 60 kg- 55 kg (2006-2012) pokles o 5 kg/6 let–

chemoterapie, 55 kg -60 kg (2012-2013) zvýšení o 5 kg/ rok – návrat chutí+ 

pravidelnost  

60kg-55 kg (2013-2015) snížení o 5 kg/ 2 roky- biologická léčba 

Váha po léčbě CA prsu: 65 kg (2016)- zvýšení o 10 kg/ rok  

Maximální životní váha: 65kg  (2015- současnost) 

 

Tabulka 5: Pacientka č. 3- vývoj hmotnosti 

věk váha důvod změny 
0 5,1 kg matka gestační diabetes mellitus 

18 60 kg  - 
51 60 kg kontinuální bez zjevné příčiny, dg. CA prsu 
56 55 kg chemoterapie 
57 60 kg návrat chutí, pravidelnost 
59 55 kg biologická léčba 
60 65 kg zvýšený apetit 
63 65 kg kontinuální bez zjevní příčiny 

 

Kazuistika č. 4  

Žena narozená r. 1960 (58 let) 

Diagnóza: CA prsu (2018-58 let), nyní léčba chemoterapií  

Výška: 161 cm 

Aktuální váha: 74 kg 
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BMI:28,5 kg/m2 

Váha v období dg, CA prsu: 74 kg (2018-58 let) 

BMI v období dg. CA prsu: 28,5 kg/m2 

Váha v průběhu léčby CA prsu: 74 kg léčba chemoterapií  

Maximální životní váha: 74 kg od 2005- současnost 

 

Tabulka 6: Pacientka č. 4- vývoj hmotnosti 

věk váha důvod změny 
18 50 kg - 
24 57 kg 1. těhotenství 
26 60 kg 2. těhotenství 
33 64 kg kontinuálně bez zjevní příčiny 
45 74 kg kontinuálně bez zjevní příčiny 
58 74 kg dg. CA prsu 

 

 

Kazuistika č. 5  

Žena, narozená r. 1968 (50 let)  

Diagnóza: CA prsu rakovina prsu (1/2017), léčba pouze chirurgická- oboustranné 

ablace prsníků, od 9/2017 v remisi onkologického onemocnění prsu 

Výška: 160 cm 

Aktuální váha: 80 kg 

BMI: 31,2 kg/ m2  

Váha v období dg. CA prsu: 82 kg  

BMI v období dg. CA prsu: 32 kg/m2 

Váha v průběhu léčby CA prsu: 78 kg (pouze v důsledku oboustranné ablace prsníků + 

léčba pouze chirurgická) 

Váha po léčbě CA prsu: 78 kg-80 kg 

Maximální životní váha: 82 kg (2017) 
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Tabulka 7: Pacientka č. 5- vývoj hmotnosti 

věk váha důvod změny 
18 50 kg - 
31 57 kg kontinuální bez zjevné příčiny 
32 62 kg 1. těhotenství 
34 67 kg 2. těhotenství 
36 72 kg 3. těhotenství 
40 70 kg nástup do zaměstnání 
49 82 kg stres, večerní dojídaní, dg. CA prsu 
49 78 kg oboustranní ablace prsníků 
50 80 kg stres, chutě 

 

 

Kazuistika č. 6   

Žena, narozená r. 1969 (49 let) 

Diagnóza: CA prsu (2013- 44 let), období remise od 2015- nyní 

Výška: 165 cm 

Hmotnost:  71 kg 

BMI: 26 kg/ m2 

Váha v období dg. CA prsu: 58 kg 

BMI v období dg. CA prsu: 21,3 kg/ m2 

V průběhu léčby CA prsu: 60 kg 

Váha po léčbě CA prsu: 62kg (2014), 71 kg – nyní 

Maximální životní váha: 72kg (2017) 

Tabulka 8: Pacientka č. 6- vývoj hmotnosti 

věk váha důvod změny 
18 55 kg  
19 68 kg nástup do zaměstnání 
21 57 kg pohyb 
24 59 kg těhotenství 
25 50 kg laktace 
36 55 kg kontinuálně bez zjevné příčiny 
44 58 kg kontinuálně bez zjevné příčiny, dg. CA prsu 
45 62 kg období remise 
48 72 kg kontinuálně bez zjevné příčiny 
49 71 kg kontinuálně bez zjevné příčiny 
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Kazuistika č. 7  

Žena, narozená r. 1953 (63 let) 

Diagnóza: karcinom prsu (1/2014- 59 let), v období remise od 2015- nyní 

Výška: 164 

Váha: 98 kg 

BMI: 36,6 kg/m2 

Váha v období dg. CA prsu: 89 kg (59 let) 

BMI v období dg. CA prsu: 33 kg/ m2 

Váha v průběhu léčby CA prsu:  +11 kg/ rok 

Váha po léčbě: 104 kg (60 let) 

Maximální životní váha: 104 kg 

Tabulka 9: Pacientka č. 7- vývoj hmotnosti 

věk váha důvod změny 
18 51 - 
35 72 kontinuálně bez zjevné příčiny 
36 60 smrt přítele 
39 68 svatba 
47 62 nemoc 
49 76 nemoc štítné žlázy 
59 89 dg. CA prsu 
60 104 léčba, následné období remise 
61 97 nemoc 
63 102 kontinuálně bez zjevné příčiny 
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Obrázek 4: Pacientka č. 7 – graf energetického příjmu

 

Obrázek 5: Pacientka č. 7- energetický výdej při pohybové aktivitě (kroky+ další 
aktivity) 
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Obrázek 6: Pacientka č. 7- změna tělesného složení v průběhu intervence životního 
stylu 

 

Tabulka 10: Pacientky č. 7- měření tělesného složení přístrojem Tanita 

 

  

Den  Váha (kg)  Tuk (%)  Voda (%)  Svaly (%)  Kosti (%)  

Viscerální tuk 

(level)  

BMI (body)  

14.06.2018 102 44.1 39.5 53 3 14 37.9 

26.06.2018 100.1 44.1 39.7 53.1 3 14 37.2 

03.07.2018 98.9 45.4 38.7 51.9 4 14 36.8 

11.07.2018 98.8 45.5 38.6 51.7 4 14 36.7 

17.07.2018 98.5 42.7 40.5 54.4 4 13 36.6 

https://prediktorhmotnosti.cz/charts/therapist-measurements?uid=13582&sort=day
https://prediktorhmotnosti.cz/charts/therapist-measurements?uid=13582&sort=weight
https://prediktorhmotnosti.cz/charts/therapist-measurements?uid=13582&sort=fat_percents
https://prediktorhmotnosti.cz/charts/therapist-measurements?uid=13582&sort=water_percents
https://prediktorhmotnosti.cz/charts/therapist-measurements?uid=13582&sort=muscles_percents
https://prediktorhmotnosti.cz/charts/therapist-measurements?uid=13582&sort=bones_percents
https://prediktorhmotnosti.cz/charts/therapist-measurements?uid=13582&sort=visceral_fat
https://prediktorhmotnosti.cz/charts/therapist-measurements?uid=13582&sort=visceral_fat
https://prediktorhmotnosti.cz/charts/therapist-measurements?uid=13582&sort=bmi
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8.3.2 Vyhodnocení FFQ 
 

1. Koktejly na hubnutí a prodejní dietní preparáty: 7 pacientek nikdy  

2. necelozrnné pečivo: 3 pacientky 2-3x denně, 2 pacientky 1x denně, 2 pacientky 

1-2x týdně 

3. celozrnné pečivo: 2 pacientky 1 x denně, 2 pacientky 1-2 x týdně, 2 pacientky 2-3 x 

měsíčně, 1 pacientka 1x měsíčně 

4. mléko: 1 pacientka 2-3 x denně, 1 pacientka 1x denně, 1 pacientka 1x denně, 4 

pacientky nikdy 

5. 100% ovocný džus: 2 pacientky 1 x denně, 1 pacientka 2-3 x měsíčně, 3 pacientky 

1 x měsíčně, 1 pacientka nikdy 

6. čistá voda: 5 pacientek 6 x a více, 1 pacientka 4-5 x denně, 1 pacientka 2-3 x 

denně 

7. pivo: 1 pacientka 3-4 x týdně, 1 pacientka 2-3x měsíčně, 1 x měsíčně, 4 pacientky 

nikdy 

8. brambory: 1 pacientka 1 x denně, 1 pacientka 5-6x týdně, 3 pacientky 3-4 x 

týdně, 2 pacientky 1-2 x týdně 

9. hranolky/ krokety: 2 pacientky 1 x měsíčně, 5 pacientek nikdy 

10. uzeniny: 3 pacientky 1-2 x týdně, 2 pacientky 2-3 x týdně, 1 pacientka 1 x 

měsíčně, 1 pacientka nikdy 

11. lahůdkářské výrobky: 1 pacientka 3-4 x týdně, 1 pacientka 2-3 x měsíčně, 3 

pacientky 1 x měsíčně, 2 pacientky nikdy 

12. produkty rychlého občerstvení: 1 pacientka 1 x měsíčně, 6 pacientek nikdy 

13. luštěniny: 3 pacientky 1-2 x týdně, 3 pacientky 2-3 x měsíčně, 1 pacientka 1 x 

měsíčně 

14. listová zelenina: 1 pacientka 2-3 x denně, 2 pacientky 1 x denně, 3 pacientky 3-4 

x týdně, 1 pacientka 1-2 x týdně 

15. ostatní druhy zeleniny: 2 pacientky 2-3 x denně, 3 pacientky 1 x denně, 2 

pacientky 3-4 x týdně 

16. čerstvé ovoce: 3 pacientky 2-3 x denně, 4 pacientky 1 x denně 

17. zpracované ovoce: 2 pacientky 1 x denně, 5 pacientek nikdy 
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18. mléčné výrobky bez příchutí: 2 pacientky 1 x denně, 1 pacientka 5-6 x týdně, 3 

pacientky 3-4 x týdně, 1 pacientka 1-2 x týdně 

19. mléčné výrobky s příchutí: 1 pacientka 1 x denně, 1 pacientka 3-4 x týdně, 3 

pacientky 1-2 x týdně, 2 pacientky nikdy 

20. maso: 3 pacientky 1 x denně, 1 pacientka 5-6 x týdně, 2 pacientky 3-4 x týdně, 1 

pacientka 1-2 x týdně 

21. vločky: 2 pacientky 1-2 x týdně, 4 pacientky 2-3 x měsíčně, 1 pacientka nikdy 

22. spékané müsli: 1 pacientka 1-2 x týdně, 6 pacientek nikdy 

23. sypané müsli: 1 pacientka 2-3 x měsíčně, 6 pacientek nikdy 

24. sýr 45 % tuku v sušině a více: 1 pacientka 1x denně, 3 pacientky 3-4 x týdně, 1 

pacientka 1-2 x týdně, 1 pacientka 2-3 x měsíčně, 1 pacientka nikdy 

25. sýr 30 % tuku v sušině a více: 2 pacientky 3-4 x týdně, 2 pacientky 1-2 x týdně, 3 

pacientky nikdy 

26. přílohy (rýže, těstoviny…): 1 pacientka 2-3 x denně, 1 pacientka 1 x denně, 3 

pacientky 3 x týdně, 1 pacientka 1-2 x týdně, 1 pacientka 2-3 x týdně,  

27. ryby: 4 pacientky 1-2 x týdně, 2 pacientky 2-3 x měsíc, 1 pacientka nikdy 

 

8. 3.3 Porovnání dat z  FFQ a zápisu jídelníčku 
 

Tabulka 11:Porovnání dat z FFQ  zápisu jídelníčku 

potravina FFQ odpovědi reální frekvence*  
celozrnné pečivo  1 x denně 3-4 x týdně 
listová zelenina 1 x denně 1-2 x týdně 
jiná zelenina 2-3 x denně 2-3 x denně 
ovoce 2-3 x denně 2-3 x denně 
mléčné výrobky neslazené 1 x denně 1-2 x týdně 
maso 1 x denně 1 x denně  
brambory 1-2 x týdně 5-6 x týdně 
uzeniny 1-2 x týdně 3-4 x týdně 
přílohy (rýže, těstoviny…) 3-4 x týdně 5- 6 x týdně 
*na základe vyhodnocení měsíčního zápisu jídelníčku 
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9 Diskuze  

Poslední výzkumy poukazují na úzkou spojitost mezi rizikem karcinomu prsu 

a obezitou. U  postmenopausálních žen má obezita kromě výše uvedené spojitosti 

také vliv na horší prognózu po diagnóze. Cílem prevence CA prsu je snížení rizika 

recidivy formou udržení váhy nebo v případě obezity, její redukce (26,27). 

  Cílem této práce bylo seznámení se se životním stylem pacientek s CA prsu 

v souvislosti s vývojem váhy, se stravovacími zvyklostmi a pohybem. Ze získaných dat 

jsme vyhodnotili vývoj hmotnosti v období diagnózy. Zjistili jsme, že tři pacientky 

měly v období diagnózy BMI v rozmezí 20 až 25 kg/m2, tři měly BMI větší než 30 kg/ 

m2 a jedna pacientka měla BMI větší než 25 kg/ m2. Z grafů vývoje hmotnosti je 

možné u pacientek pozorovat postupné příbytky na váze během léčby chemoterapií, a 

také po ukončení léčby se vývoj váhy značně změnil. Vzhledem k velikým výkyvům 

tělesné hmotnosti u pacientů s karcinomem prsu by všechny pacientky měly mít 

možnost nutriční intervence s cílem udržení zdravé váhy popřípadě k redukci tělesné 

hmotnosti pro snížení rizika recidivy. Nutriční terapie by měla být zahájená ihned po 

diagnóze a periodicky prováděná v průběhu celé léčby i v období remise, a být 

zahrnuta do komplexní starostlivosti o pacienta.  

V další částí práce jsme vyhodnotili FFQ a základní stravovací návyky 

pacientek. Dále jsme zjistili, že z doporučení, která jsou uvedena v teoretické části 

práce se frekvence a pestrost konzumace potravin liší. Jasným příkladem je 

konzumace celozrnného pečiva. Z doporučení víme, že by pacientky měli zvýšit 

konzumaci celozrnných obilovin a nahradit tak konzumaci necelozrnných výrobků 

(42).  U celozrnných výrobků dvě pacientky uvedli jeho každodenní spotřebu, většina 

pacientek však preferuje konzumaci necelozrnného pečiva. Další potravinou je mléko, 

které čtyři ze sedmi pacientek vůbec nekonzumují. Také jsme se dotazovali na 

konzumaci piva. Na základě výzkumů víme, že alkoholické nápoje v závislosti na 

množství alkoholu riziko rakoviny prsu zvyšují (18). Je možné, že si čtyři pacientky 

tento fakt uvědomují a uvádí, že se alkoholu zcela vyhýbají. Konzumace uzenin u 

pacientek nepřekračuje spotřebu víc než 2 x týdně, přesto je snaha docílit postupné 

snížení konzumace druhotně zpracovaných masných výrobků. Tímto přístupem 

snížíme příjem nasycených tuků. Zelenina a ovoce jsou konzumovány většinou 

pacientek několikrát denně, ve vařené, dušené i čerstvé formě. Z doporučení víme, že 

by měli být konzumovány v 5- 9 porcích denně, aby bylo zajištěno dostatečné 

množství antioxidantů, vlákniny, β-karotenu a vitamínů A, E a C (46). Luštěniny jsou 

často opomíjenou skupinou, přesto tři pacientky uvádí jejich konzumaci 1 až 2 x 

týdně. Přílohy pacientky konzumují pravidelně. Metaanalýza velkých kohortních 

studií uvádí, že každé zvýšení vlákniny o 10 g/ den bylo spojeno s 7% snížením 

rakovinu prsu (33).  Přílohy spolu s bramborami, luštěninami, zeleninou a ovocem 

jsou dobrými zdroji vlákniny a právě vláknina z rozdílných zdrojů vykazuje různé 

ochranné účinky. Konzumace vloček není častá a většina pacientek je vůbec 
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nekonzumuje ani ve formě sypaného či spékaného müsli. Při konzumaci masa 

pacientky nejčastěji uvedli konzumaci 1x denně. Ve FFQ jsme se však nedotazovali na 

druh konzumovaného masa, způsob vaření a ani míru propečení. Právě tyto faktory 

ovlivňují množství HCA a PAH a bylo by vhodné jejich zařazení do FFQ. Mléčné 

výrobky a sýry pacientky konzumují denně. Důležité však je, aby produkty s vysokým 

obsahem tuku, byly konzumovány méně často. Tyto výrobky spolu s masem a rybami 

jsou dobrými zdroji bílkovin. Pro snížení rizika sarkopenické obezity se doporučuje 

1,2-1,5 g bílkoviny / kg/ den a tato doporučení jsou vhodná i pro pacienty s CA prsu 

(32). Při sběru dat nám FFQ posloužil jako základní nástroj pro orientaci ve 

stravovacích zvyklostech pacientek. Pro objektivní přehled by byla nevyhnutelná 

podrobnější verze se zaměřením se na specifické otázky i technologickou přípravu 

potravin. Další podmínkou pro objektivnější výsledky je větší výzkumný soubor 

pacientů.  

Součástí práce také bylo vyhodnocení dat jedné pacientky a porovnání 

odpovědí z FFQ s měsíčním zápisem jídelníčku. Bylo zajímavé, že pacientka ve FFQ 

uvedla denní konzumaci mléčných výrobků bez příchutí a negovala konzumaci 

s příchutí. Po analýze dat z databáze kalorické tabulky se tam však častěji vyskytovali 

mléčné výrobky s příchutí. Také reální konzumace celozrnných výrobků se daleko liší 

od každodenní frekvence udané ve FFQ. Zde musíme poukázat na častou chybu, 

kterou je správné porozumění tomu, co je doopravdy celozrnný produkt. Pacientka, 

pravděpodobně v domnění spotřeby celozrnných výrobků, konzumuje pečivo 

cereální. Co se týče ovoce a zeleniny, jediný rozdíl je v konzumaci ovoce. Pacientka jej 

konzumuje denně, avšak ne ve frekvenci 2-3x denně, jako uvádí ve FFQ. Speciální 

kategorií jsou uzeniny, kterých konzumaci pacientka podhodnotila z reální frekvence 

konzumace 4x týdně na 1-2 x týdně, jako uvádí ve FFQ. U příloh a brambor, které jsou 

důležitým zdrojem vlákniny, došlo také k podcenění frekvence konzumace a 

v skutečnosti obvykle konzumuje i 2 porce denně. 

Současné faktory životního stylu hrají důležitou roli v riziku vzniku CA prsu a 

studie o vlivu nutričních faktorů poukázaly na výživu jako na jeden z nejdůležitějších 

vnějších faktorů(23). Dalším důležitým faktorem je pohybová aktivita, která se svým 

příznivým působením stále více putuje do popředí.  Jako bylo popsáno výše cílem 

nutriční terapie při redukci hmotnosti je dosáhnout negativní bilanci dle 

individuálních energetických požadavků každého pacienta, zvýšením fyzické aktivity 

a snížením energetického příjmu ze stravy. Restrikce kalorií bude záviset od 

nutričního stavu, ale obvykle se jedná dosažení ztráty hmotnosti o 0,5 kg- 1 kg/ týden 

(4). 

Spolupráce nutričních terapeutů v rámci onkologických pracovišť je velmi 

důležitá. Dotazovaných pacientek jsme se také zeptali na informovanost o 

doporučeních ohledně zásad správního stravování a pozitivního vlivu pohybové 

aktivity (27). Pacientkám, tyto informace sděleny nebyly. Proto je v prospektivním 

sledování důležitá následná monitorace pacientek s nutriční i pohybovou intervencí. 
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Také měření tělesného složení těla a antropometrických parametrů v rámci prevence 

zvýšení tukové tkáně, což může být rizikem recidivy u nádorů zejména s estrogenními 

receptory (12, 32).  

  



53 
 

10 Závěr 

Cílem této práce bylo zhodnotit životní styl u pacientek s CA prsu, dále 

vyhodnotit stravovací zvyklosti a vývoj váhy. 

V teoretickém úvodu jsou podrobně popsána rizika vzniku nádoru, která 

především souvisejí s obezitou, výživou a pohybovou aktivitou.  

Na základě vyhodnocení grafů vývoje váhy jsem zjistila, že některé pacientky 

svou hmotnost zvýšily a žádná pacientka svou hmotnost po diagnóze neredukovala 

cíleně. Z FFQ těchto pacientek jsem získala údaje o aktuálních stravovacích 

zvyklostech a porovnala jsem je s doporučeními popsanými v teoretické části této 

práce. Ačkoliv je hodnocení FFQ velmi orientační a nelze na něj zcela spoléhat, zjistila 

jsem, že se konzumace potravin od doporučených liší zejména ve spotřebě 

celozrnných výrobků a mléka. V pestrosti potravin, v konzumaci zeleniny, ovoce a 

dalších zdrojů vlákniny, pacientky daná doporučení splňují.  

U jedné pacientky s obezitou jsem zahájila redukční režim, který byl v prvním 

měsíci velmi úspěšný. Současně jsem také vyhodnotila a porovnala odpovědi z FFQ s 

měsíčním zápisem jídelníčku. Reálný zápis se lišil zejména v podhodnocení 

konzumace uzenin a lahůdkářských výrobků, a naopak byla nadhodnocena 

konzumace mléčných výrobků bez příchutí a celozrnného pečiva. 

Vzhledem k existenci dat, která potvrzují význam výživy a pohybové aktivity je 

nezbytné dodržování těchto doporučení i při tak vážné diagnóze jako je karcinom 

prsu.  Podrobný rozbor současného stravování a pohybové aktivity s následnou 

intervencí a časnou možnosti kontroly, může vést ke snížení rizika recidivy. Kromě 

toho, díky zlepšení celkového metabolického profilu rizikových faktorů aterosklerózy, 

může vést i ke snížení výskytu kardiovaskulárních komplikací.  
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11 Seznam zkratek: 

 

BC    Breast cancer (rakovina prsu) 

BCP   Breast Cancer Pacient (pacient s rakovinou prsu) 

BMI   Body mass index (index tělesné hmotnosti) 

BRCA1, BRCA2  Tumor supresorové geny 

CEP   Celkový příjem energie 

ČR   Česká republika 

DNA   Deoxyribonukleonová kyselina 

ER   Estrogen receptor 

ER- / +   Estrogen negativní/ pozitivní receptor 

FFQ   Frekvenční výživový dotazník 

HCA   Heterocyklické aminy 

HER 2   Humánní epidermální receptor 2 

HR   Hazard ratio (poměr rizik) 

HRT   Hormon replacement therapy (hormonální substituční terapie) 

HR+    Hormon pozitivní receptor 

IGF-I   Insulin Growth faktor I (inzulinu podobný růstový faktor I) 

MET   Metabolický ekvivalent 

NOR   Národní onkologický registr 

PAH   Polycyklické aromatické uhlovodíky 

PUFA    Polynenasycené mastné kyseliny 

RR    Relativní riziko 
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