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1 Úvod 

Glykemický index predstavuje zoradenie sacharidov v potrave 

na stupnici od 0 do 100 (i viac) a vyjadruje ich schopnosť zvýšiť hladinu glukózy 

v krvi. Reakcia glykémie sa vzťahuje na 50g čistej glukózy, poprípade 

na mnoţstvo bieleho chleba obsahujúceho 50g sacharidov. Glykemický index 

jednotlivých potravín je hodnota charakterizujúca potravinu, neurčuje vzostup 

glykémie človeka. Ten je veľmi individuálny. Glykémia sa preto nedá vzťahovať 

na glykemický index ako taký. Reakciu glykémie na stravu ovplyvňuje celý rad 

faktorov, ktoré sú u kaţdého jednotlivca odlišné. 

 

Cieľom tejto práce je ukázať ako funguje pojem glykemický index 

potravín v praxi, aký je jeho význam a ako ovplyvňuje glykémiu jednotlivca 

vzhľadom na jeho zdravotný stav, genetickú výbavu a stravovacie návyky. 

Zároveň bolo cieľom poskytnúť sledovaným pacientom odporúčania, 

ako predchádzať komplikáciám vyplývajúcim z nevhodného stravovania. 
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2 Teoretická časť 

2.1 Základné definície  

2.1.1 Sacharidy a glykemický index 

Pri konzumácii rôznych zmesí potravy sa jednotlivé ţiviny vstrebávajú 

postupne, najskôr však cukry. Sacharidy sú dôleţitým, rýchlym 

a pohotovostným zdrojom energie ľudí na celom svete18. Ovplyvňujú mnoho 

metabolických a fyziologických pochodov v tele, vrátane činnosti mozgu 

(spotrebuje 25% glukózy v tele) a fyzickej výkonnosti 

V minulosti najväčšiu časť jedálnička ľudí tvorili tuky, poskytovali im 

dostatočné mnoţstvo energie pre vykonávanie namáhavej fyzickej činnosti. 

Postupom času však potreba vynakladania fyzickej energie poklesla, a preto 

bolo nutné nahradiť tuky v strave niečím vhodnejším. Prevládal názor, ţe za 

postupné zvyšovanie hmotnosti v populácii môţe práve konzumácia tukov. Bolo 

teda nutné ich v strave niečím nahradiť. Komplexné sacharidy sa zdali byť tým 

najvhodnejším riešením –  cestoviny, ryţa, zemiaky, pečivo a ďalšie obilniny18. 

Postupne sa však ukázalo, ţe rozdelenie sacharidov na jednoduché 

a zloţité má svoje obmedzenia.  

Uţ v roku 1936 si Conn a Newburgh všimli, ţe rôzne potraviny 

obsahujúce sacharidy môţu mať rovnaké zloţenie ţivín, ale rozdielnu 

glykemickú odozvu4.  

V roku 1981 predstavil Jenkins pojem “glykemicky index” ako 

prostriedok  pre kvantifikáciu glykemickej odozvy sacharidov v strave, čo 

umoţňuje, aby boli rôzne sacharidy v rámci jedného dňa zamieňané bez 

výrazných zmien v hladine postprandiálnej glykémie27.  

Potraviny, ktoré sú zdrojom sacharidov zaistia vzostup koncentrácie 

glukózy v krvi, organizmus túto situáciu kompenzuje vyplavením inzulínu. 

Pomocou glukózových prenášačov, glukóza vstupuje do buniek k ďalšiemu 

vyuţitiu a jej koncentrácia v krvi poklesne10.  

V momente, kedy celý proces prebehne veľmi rýchlo, glukóza v krvi sa stáva 

pre bunky nevyuţiteľnou a organizmus ju uloţí ako tuk. Tento proces prebieha 

za fyziologických podmienok10.  
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V prípade, ţe je účinok inzulínu narušený, glykémia stúpne rýchlo, inzulín nie je 

schopný zabezpečiť presun glukózy do buniek a glykémia tak ostáva vysoká po 

neprimerane dlhú dobu. Preto je nutné optimalizovať stravu tak, aby čo 

najmenej organizmus zaťaţovala, no zároveň, aby kompenzovala 

jeho energetický výdaj. 

Glykemický index rôznych potravín sa určuje experimentálne.  

Pokiaľ budú dvaja ľudia drţať diétu s rovnakou energetickou 

hodnotou, viac na váhe stratí ten, ktorý bude jesť potraviny s prevaţne niţším 

glykemickým indexom1.  

Potraviny s vysokým glykemickým indexom sú tie, ktoré sú strávené 

a absorbované rýchlo. Pôsobia výrazne na kolísanie glykémie. Po ich 

konzumácii  náhle v rýchlom slede stúpne a klesne hladina inzulínu a nasleduje 

tzv. „vlčí hlad“18. 

Jedlá s nízkym glykemickým indexom sú trávené a absorbované 

pomalšie a spôsobujú postupnejší vzostup glykémie a inzulinémie a majú 

potenciálne výhody pre zdravie.  

V Českej republike má však zavedenie a pouţívanie glykemického 

indexu oproti ostatným krajinám niekoľkoročné oneskorenie. Glykemický index 

v ČR v súčasnej dobe vo svojej práci vyuţíva napríklad Fórum zdravej výţivy, 

Merrylinka, spoločnosť STOB a iné27. 

Glykemický index vyjadruje účinok príjmu danej potraviny na zvýšenie 

glykémie. Vyjadruje ju pomer plochy vzostupu krvného cukru 2 hodiny po poţití 

danej potraviny u zdravých osôb, alebo po 3 hodinách u diabetikov, v porovnaní 

s príjmom rovnakého mnoţstva glukózy alebo chleba ako referenčných 

sacharidových zdrojov. Odozva glykémie na glukózu sa definuje číslom 100. 

Čím vyšší nárast glykémie je moţné zaznamenať po poţití testovanej potraviny, 

tým vyššia je hodnota jej glykemického indexu. Existuje polemika o tom, ako 

zníţiť hladinu glukózy v krvi a inzulínovú odozvu a či postupy, ktoré zniţujú 

glykemickú odozvu a majú pozitívne účinky z dlhodobého hľadiska30.  

 

Sacharidy pokrývajú u človeka 50-60% energetickej potreby a to 

predovšetkým vo forme polysacharidov (škrobu). Tieto sacharidy sú v tráviacej 

sústave rozštiepené na jednoduchšie substancie, ktoré sú vstrebané z tenkého 



 

 9 

čreva a privedené do pečene. Potom podľa riadenia hladiny glykémie sú 

transportované do tkanív, kde prebieha ich metabolizmus. Po jedle dochádza 

k tomu, ţe glukóza z potravy vstrebaná črevom má za následok zastavenie 

vlastnej produkcie glukózy pečeňou. Za fyziologických okolností sa tak stane, 

v prípade ţe je tento fyziologický proces z nejakých príčin zablokovaný, nastáva 

nadprodukcia glukózy a postupne môţe vznikať napr. diabetes 2. typu (na 

inzulíne nezávislý), obezita atď10. 

Jeden gram sacharidov poskytuje energiu 4 kalórií – potom priemerná 

denná doporučená dávka je 40 – 60 g na 1 kg telesnej hmotnosti. Minimálna 

doporučená dávka podľa WHO je 1 g na 1kg telesnej hmotnosti na deň. Ak je 

potreba energie pre bunky dostatočne pokrytá, nastáva doplnenie zásobnej 

energie – zásob glykogénu pečeňového a svalového. V ďalšej fáze dochádza 

k zapojeniu regulačných mechanizmov, ktoré sú uţ ovplyvnené konkrétnym 

i dlhodobým metabolickým stavom organizmu, fyziologickým alebo uţ 

patologickým nastaveným riadením. Potom nastávajú diametrálne odlišné 

situácie pri: 

 

 hladovaní 

 zapájaní mechanizmov riadenia postprandiálnej fázy 

Príjem sacharidov je nevyhnutný pre ochranu bielkovinových rezerv, 

ďalej pre zabránenie vzniku ketózy (zmene kyslosti krvi) pri urýchlenej 

a zvýšenej oxidácii tukov s následnou acidózou (okyslením krvi)3. 

Pretoţe pri hladovaní sa môţu sacharidy v organizme syntetizovať 

z aminokyselín a glycerolu10. 

 

Sacharidy delíme podľa počtu skupín po šiestich uhlíkoch na niekoľko 

skupín:  

a) Monosacharidy (glukóza, galaktóza, fruktóza) 

b) Disacharidy (sacharóza, laktóza, maltóza) 

c) Polysacharidy (rafinóza, stachyóza) 

d) Oligosacharidy (škrob, glykogén) 
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Polysacharidy a oligosacharidy majú veľkú molekulu a preto trvá 

dlhšie, kým sú kompletne vstrebané z potravy. Najprv sa štiepia na 

monosacharidy a aţ potom je započaté ich vstrebávanie z čreva.  

Najväčším zdrojom poly- a oligosacharidov v potrave je škrob 

z obilnín, zemiakov a strukovín. Vyskytuje sa hlavne v zelenine, v ovocí sa 

nachádza v menšom mnoţstve. Začína sa rozkladať uţ v dutine ústnej 

pôsobením slinnej amylázy. Toto štiepenie trvá len cestou do ţalúdka. Kyslé pH 

ţalúdka toto štiepenie zastaví. (Pokiaľ nechceme aby bol škrob zdrojom 

energie, stravu okyslíme.) Pôsobením amylázy v pankrease nastáva postupný 

rozklad škrobu v tenkom čreve. Vstrebávaná glukóza je energetickým zdrojom 

pre činnosť črevných krviniek. Následne sa glukóza vstrebáva portálnou ţilou 

do pečene. Koncentrácia glukózy tu môţe byť mnohonásobne vyššia neţ je 

arteriálna alebo venózna krv. Preto je nutné dbať na to, ţe pri vzniku portálnych 

skratov nastáva výrazná hyperglykémia s diabetom 2. typu.  

 

„Rastliny ukladajú prebytočný cukor vo forme škrobu. Keď je kukurica 

mladá, je sladká, neskôr, keď starne, stáva sa škrobovitou. Prebytočný cukor sa 

premieňa na škrob. Ovocie sa v porovnaní s kukuricou a inou zeleninou správa 

opačne, pretoţe ovocie v procese zrenia premieňa škroby na cukry19.“(viď tab.)  

 

tabuľka.: Pomer sacharidov v banáne podľa stavu zrelosti[3] 19 

Typ ovocia Škroby Cukry 

nezrelý banán 80% 7% 

zrelý banán 25% 65% 

prezretý banán 5% 90% 

 

Popri obsahu a typu sacharidov je hodnota glykemického indexu 

ovplyvnená prípravou potravy a jej ďalšími zloţkami. Tepelné spracovanie 

potravy narušuje štruktúru obsiahnutých sacharidov a hodnota glykemického 

indexu sa zvyšuje. Varením a spracovaním sa poruší bunková stena, dôjde 

k otvoreniu škrobových granulí, umoţneniu trávenia amylázou a tým k zvýšeniu 

glykemického indexu potraviny. Podobný účinok bol zistený pri porovnávaní 
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celých jabĺk, jablkového pyré a jablčného dţúsu (bez pektínu). Jablkový dţús 

mal najvyšší glykemický index. Pyré strednú a celé jablko najniţšiu glykemickú 

odozvu. Podobne je to aj pri príprave zemiakov27.  

Varené strukoviny majú nízky glykemický index, pretoţe sú ich hrubé bunkové 

steny odolné voči vareniu, čím je výrazne spomalený ich rozklad 

a vstrebávanie18.  

Podobne sú na tom cestoviny. Ich nízky glykemický index je daný denaturáciou 

škrobov pri ich sušení. Tým je ich trávenie amylázou zhoršené. Ako podstatná 

sa ukázala aj fyzikálna forma (tvrdosť) potraviny, ktorú pouţijeme pri príjme 

sacharidov. Surové špagety by mali veľmi nízky glykemický index. Rovnaké 

mnoţstvo špagiet uvarených tzv. „al dente“ uţ má stredný glykemický index, 

lebo sú mäkšie a organizmus ich môţe rýchlejšie spracovať. Rozvarené 

špagety majú vysoký glykemický index, pretoţe sú celkom mäkké. Organizmus 

nemusí „bojovať“ s ich mechanickou štruktúrou, ale energiu dostáva ihneď4. 

Počet sacharidových jednotiek je nemenný, ale rýchlosť vstrebávania 

sacharidov je rôzny. Ak prijmeme sacharidy vo forme tekutiny (kakao), majú 

menši energetický efekt, ako pri príjme tuhých potravín s rovnakým obsahom 

cukrov (čokoláda). Významnú úlohu zohráva samozrejme aj počet sladkých 

jedál na deň2. 

Trávenie a vstrebávanie sacharidov spomaľujú vláknina a tuk.  

 

Vláknina je súborné označenie pre rastlinné polysacharidy 

rezistentné k enzýmom gastrointestinálneho traktu, do istej miery trávená 

bakteriálnou flórou hrubého čreva37. Urýchľuje postup tráveniny črevom, čím 

zniţuje rýchlosť vstrebávania niektorých ţivín. Nedostatočný prívod vlákniny 

v potrave sa negatívne uplatňuje pri vzniku epidemiologicky závaţných 

civilizačných chorôb. Dospelý muţ by mal denne prijať asi 29 g vlákniny 

a dospelá ţena 22 g 19. 

 

 Mnoho potravín s obsahom vlákniny, ktoré zniţujú LDL cholesterol a majú 

zároveň nízky glykemický index (strukoviny) taktieţ zaznamenali zníţenie 

hladiny krvných lipidov14.  
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Tuk spomaľuje vyprázdňovanie ţalúdka a tým odďaľuje trávenie 

škrobov. V prípade, ţe sú telu zároveň ponúknuté sacharidy a tuky, primárne 

bude telo vyuţívať tuky. Vplyvom regulácie enzýmov metabolických dráh 

dochádza k spomaleniu oxidácie glukózy a teda aj vstupu glukózy do bunky17. 

 

Bolo preukázané, ţe hodnoty glykemického indexu sú zhodné pre skupinu 

jedincov s rôznou inzulínovou senzitivitou10. Konzumácia potravín s nízkym 

glykemickým indexom zniţuje výkyvy hladiny glukózy. Štúdie dokazujú, ţe 

príjem potravín s nízkym glykemickým indexom, je sprevádzaný niţším 

a pozvoľnejším nárastom glykémie, niţšou inzulínovou sekréciou a niţším 

vylučovaním C peptidov do moču. Preto sú potraviny s nízkym glykemickým 

indexom vhodné najmä pre diabetikov a pre osoby s inzulínorezistenciou24. 

Hlavným cieľom biochemických pochodov v ľudskom organizme je zabezpečiť 

dostatok glukózy pre všetky tkanivá, najmä pre nervový systém, a to za 

všetkých okolností. 

Regulácia metabolizmu glukózy 

Obrazom dokonalej regulácie metabolizmu glukózy je udrţovanie 

konštantnej hladiny glukózy v krvi v rozmedzí 3,5 aţ 5,6 mmol/l, ktorá ani po 

príjme vysokosacharidovej potravy nestúpne nad 10mmol/l. Predpokladajú sa 

podmienky veľmi intenzívneho metabolizmu glukózy a jej výmeny medzi 

jednotlivými tkanivami. Bolo spočítané, ţe pri príjme 300 g glukózy za deň je 

všetka glukóza prítomná v extracelulárnej tekutine 25 krát obmenená (glykémia 

5mmol/l zodpovedá 11,7 g glukózy v 13 litroch ECT)10. 

Na regulácii metabolizmu glukózy a udrţaní konštantnej glykémie sa 

zásadným spôsobom podieľa hypotalamus, v ktorom sa nachádzajú centrá 

sýtosti a hladu. Pri poklese glykémie tieto centrá sprostredkujú vznik pocitu 

hladu a naopak, vzostup hladiny glukózy je jedným zo signálov pre navodenie 

pocitu sýtosti. Pretoţe beţná strava obsahuje predovšetkým sacharidy, je 

moţné tento regulačný metabolizmus povaţovať za základný mechanizmus, 

umoţňujúci dlhodobo udrţať nielen konštantnú hladinu glukózy, ale aj zásoby 

základných substrátov pre jej tvorbu. Hypotalamus má rovnako zásadný vplyv 

na tonus autonómneho nervového systému a produkciu hormónov, ktoré majú 
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priamy vplyv na metabolizmus sacharidov (inzulín, glukagón, adrenalín, 

trijódtyronín a tyroxín, kortizol, rastový hormón). Pri príjme potravy sú 

aktivované mechanizmy umoţňujúce vstup glukózy do buniek, glykolýzu 

a glukoneogenézu (anabolické). Pri hladovaní, fyzickej záťaţi, stresových 

ochoreniach, sú aktivované mechanizmy, umoţňujúce uvoľňovať glukózu 

z pečene do krvi, glykogenolýza a glukoneogenéza (katabolické)10. 

Po príjme potravy má rozhodujúcu úlohu vzostup koncentrácie 

inzulínu a pokles glukagónu v telesných tekutinách. Inzulín zvyšuje počet 

GLUT4, prenášač glukózy v tukovom tkanive a kostrovom svalstve, ktorý je 

podmienkou facilitovanej difúzie, nachádzajúci sa v bunkových membránach 

ako aj vo forme vezikúl a vo vnútri buniek. Po väzbe inzulínu na receptor 

splývajú s membránou. Tak je zabezpečená eliminácia glukózy z krvného 

obehu. Pretoţe príjem potravy je realizovaný v niekoľkých periódach behom 

dňa a utilizácia glukózy behom dňa prebieha nepretrţite, je nutné v období 

medzi jedlami doplňovať hladinu glukózy v krvi z endogénnych zdrojov. 

Jediným orgánom schopným uvoľňovať dostatočné mnoţstvo glukózy do 

krvného obehu v období hladovania, a pri telesnej záťaţi je pečeň, kde sú 

nielen zásoby vo forme glykogénu, ale aj všetky enzýmy nevyhnutné pre 

glukoneogenézu (vrátane glukóza-6-fosfatázy )10. 

Poznatky poslednej doby ukazujú, ţe zvýšená postprandiálna hladina 

glukózy v krvi a koncentrácia inzulínu, sú rizikovými faktormi diabetu, 

kardiovaskulárnych chorôb a nádorových ochorení. Niekoľko štúdií 

zaznamenalo zlepšenie hodnôt glykémie u diabetikov 1. a 2. typu. Preto by sa 

mali obézni, diabetici a ľudia, u ktorých a vyskytujú srdcovo-cievne ochorenia 

v rodine, stravovať racionálne a naviac – vo svoj prospech, podľa hodnôt 

glykemického indexu. Chronicky zvýšená hladina inzulínu je totiţ jedným zo 

základných rizikových faktorov pre vznik kardiovaskulárnych ochorení13. 
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2.1.2 Glykemická nálož 

S glykemickým indexom súvisí aj pojem glykemická náloţ (glycemic 

load). Tento pojem bol navrhnutý ako merítko celkového vplyvu sacharidov 

v strave a počíta s vynásobením glykemického indexu mnoţstvom sacharidov. 

Tento koncept ale vyţaduje obozretnosť, pretoţe zníţenie glykemickej náloţe 

môţe byť dosiahnuté buď zníţením GI stravy, alebo zníţeným príjmom 

sacharidov. Dlhodobý výsledok týchto dvoch krokov nemusí byť rovnaký30. 

Hladina glykémie sa teda zvýši viac po prijatí veľkej porcie s relatívne 

niţším GI, ako po prijatí malej porcie s vysokým GI18. Glykemickú náloţ 

vypočítame vynásobením glykemického indexu potraviny mnoţstvom 

sacharidov v porcii a následným vydelením stomi. 

 

2.1.3 Bazálny metabolizmus 

Bazálny metabolizmus je minimálny stupeň metabolickej aktivity 

organizmu pri ideálnych vonkajších podmienkach a telesnej i duševnej aktivite, 

obmedzenej na udrţanie základných ţivotných funkcii19. U človeka je 

definovaný pri nasledujúcich podmienkach: 

 nalačno (16 hodín bez príjmu potravy, 36 hodín bez príjmu bielkovín, 

ktoré majú výrazný špecifický dynamický efekt) 

 indiferentná teplota (20-22 stupňov oblečený, 30 stupňov neoblečený), 

ktorú organizmus subjektívne nepociťuje ani ako teplo ani ako chlad, 

objektívne sa ani nepotí, ani netrasie chladom 

 pri telesnom a duševnom pokoji 

 

Tento výdaj sa denne pohybuje okolo 6270 - 7500 kJ (1500 - 1800 

kcal). Energetický výdaj udávaný v kJ (kilojouloch) vyjadruje mnoţstvo energie, 

ktorá je spotrebovaná organizmom pri základných metabolických pochodoch. 

Pre vyrovnanie rovnováhy medzi príjmom a výdajom je dôleţité zaujímať sa 

o energetickú hodnotu (obsah) jednotlivých potravín. Narozdiel od 

glykemického indexu je udávaná na obaloch výrobkov. Je vyjadrená väčšinou 

v kilojouloch, prípadne v kilokalóriách. Jedna kilokalória sa rovná 4,2 kilojoulu5.  
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2.2 Spôsoby stanovenia glykémie 

2.2.1 Biochemické stanovenie glykémie 

 

Základným testom je stanovenie hladiny glukózy v krvi.  

Vyšetrenie sa vykonáva: 

 za stavu lačnenia 

 po podaní glukózy 

 

Ak chceme získať základnú biochemickú informáciu o sacharidovom 

metabolizme, je nutné stanoviť koncentráciu glukózy v krvi, a to v plazme, alebo 

v sére. 

a) Uvedený test uskutočníme nalačno – po nočnej pauze bez jedla 

a sladených nápojov, bez alkoholu, najlepšie medzi 7. a 8. hodinou 

rannou36. 

b) Inou moţnosťou je diagnostika po jedle – postprandiálna glykémia, 

1 alebo 2 hodiny po jedle obsahujúcom sacharidy36. 

c) U diabetikov uskutočňujeme denný glykemický profil: 

- kompletný – 9(7) odberov behom dňa a noci 

- skrátený – 4 odbery 

Vţdy sa odoberá kapilárna, alebo venózna krv. 

V závislosti od spôsobu stanovenia sú namerané hodnoty rôzne. 

V arteriálnej krvi sú o 10% vyššie neţ vo venóznej. Metódami, ktoré pouţívajú 

postupy odstraňujúce bielkoviny (deproteinácia) sú hodnoty v plazme (sére) 

o 5% vyššie neţ u metód bez deproteinizácie34. 

Fyziologické rozmedzie glykémií nalačno je vzhľadom k moţnostiam 

pouţitej krvi rôzne. 

 

venózna krv:  3,89 – 5,55 mmol/l 

kapilárna krv: 3,89 – 5,55 mmol/l 

plazma, sérum: 4,16 – 6,38 mmol/l 
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2.2.2 Orálny glukózový tolerančný test (oGTT) 

 

Ide o spôsob modelácie situácie, kedy musí organizmus zapojovať 

svoje mechanizmy na vstrebávanie glukózy. Test sa uskutočňuje za 

štandardných podmienok. Pri podaní určitej dávky glukózy sa stimuluje nie len 

inzulínový systém riadenia sacharidov, ale aj antiinzulínový hormonálny 

systém31. 

Výsledok môţe byť ovplyvnený: 

 Rýchlosťou vyprázdnenia ţalúdka 

 Rýchlosťou pohybu tráveniny črevom a kvalitou vstrebávania 

 Schopnosťou vstrebávania za pomoci glukozamidáz 

 Pôsobením črevných enzýmov 

 Stavom pečeňových funkcií 

 

Samotné prevedenie oGTT sa deje podaním presne stanoveného 

mnoţstva cukru v nápoji určenom WHO (Expert Committee on Diabetes 

Mellitus, 1979). Hodnotí sa ako je organizmus schopný udrţať glykémiu 

v určitých fyziologických medziach. V niektorých prípadoch sa ustupuje od 

perorálneho podania, aby sa predišlo výsledok modifikujúcim faktorom 

vstrebávania. 

 

Postup: 

1. 3 dni pred pokusom je naordinovaná diéta bohatá na sacharidy 

2. nočné hladovanie trvá 10 hodín, maximálne však 14 

3. odoberie sa vzorka krvi 

4. následne sa podá 75 g glukózy v 250 – 350 ml vody. Vypije sa 

v priebehu 5 – 15 minút 

5. po dvoch hodinách sa odoberie vzorka krvi, v niektorých prípadoch po 

hodine 

6. výsledky sa porovnajú s referenčnými hodnotami 
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2.2.3 Glykovaný hemoglobín 

Glykovaný hemoglobín v krvi (HbA1c) predstavuje kumulatívny 

ukazovateľ schopnosti organizmu regulovať glykémiu. Referenčné rozmedzie je 

pre dospelých 2,8 – 4,5%. Pri dekompenzovanom diabete sú hodnoty nad 9% 

z celkového hemoglobínu v krvi. 

 

Glykovaný hemoglobín – HbA1c: 

Je základný parameter dlhodobej kompenzácie, ktorý vypovedá 

o priemernej glykémii za posledných 6 – 8 týţdňov. Jeho fyziologické hodnoty sa 

podľa IFCC pohybujú medzi 2,5 – 4,5%. Za výbornú kompenzáciu diabetu sa 

povaţuje HbA1c do 4,5% do 6% HbA1c je kompenzácia uspokojivá. 

Podiel postprandiálnej glykémie na hodnote HbA1c sa zvyšuje pri jeho 

niţších hodnotách, zatiaľ čo glykémia nalačno sa viac podieľa na hodnote HbA1c  

pri jeho vyšších hodnotách. Zradná môţe byť aj relatívne uspokojivá hodnota 

HbA1c k posúdeniu miery kompenzácie diabetu u labilného (rozkolísaného) 

diabetu, kedy sú hodnoty HbA1c relatívne uspokojivé.  

Preto je nutné brať do úvahy všetky metabolické parametre. HbA1c je 

naviac ovplyvnený aj zhoršenou kompenzáciou v posledných 3 dňoch pred 

vyšetrením neţ hyperglykémiou skoršou.  

Podľa odporúčaní ČDS má byť vyšetrený HbA1c u diabetikov 1. typu 

minimálne 4x ročne, ak si to nevyţaduje zdravotný stav inak. U pacientov 

s diabetom 2.typu liečených inzulínom sa odporúča vyšetrenie HbA1c 1× za ¼ 

roka. U pacientov liečených perorálnymi antidiabetikami 1× za 1/4 aţ 1/2 roka, 

u ostatných pacientov s diabetom 2.typu 1× ročne8.  
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2.3 Faktory ovplyvňujúce glykemický index potravín18. 

 

 ţelatinizácia škrobu – ţelatinizovaný škrob zabezpečuje pomalšie 

vstrebávanie 

 fyzický obal – šupka fazúľ a semienok a bunková stena tvorí 

bariéru, čím spomaľuje pôsobenie enzýmov na škrob vo vnútri 

 vysoký pomer amylózy ku amylopektínu – väčšie mnoţstvo 

amylózy spomaľuje ţelitanizáciu škrobu a spomaľuje vstrebávanie 

 veľkosť častíc – do malých čiastočiek ľahko preniká voda a 

enzýmy. Celozrnná múka s väčšími čiastočkami má niţší GI, neţ 

jemne mletá biela múka. 

 viskozita vlákniny – viskózna (rozpustná) vláknina zvyšuje 

viskozitu črevného obsahu a spomaľuje reakciu enzýmov na 

škroby 

 cukor – bráni ţelatinizácii škrobu, pretoţe viaţe vodu a zniţuje 

mnoţstvo dostupnej vody pre samotný škrob z potravín 

 kyslosť potravy – spomaľuje vyprázdňovanie ţalúdka a tým 

trávenie škrobov 

 tuk  

2.4 Faktory ovplyvňujúce glykémiu 

2.4.1 Inzulínorezistencia 

Inzulínorezistenciou nazývame necitlivosť receptorov tkanív na pôsobenie 

inzulínu. Môţe viesť k hyperinzulinémii, kolísaniu hladiny inzulínu v krvi a tým 

môţe navodiť zvýšený príjem potravy vedúci k obezite. Inzulínová rezistencia 

(IR) znamená poruchu v účinku inzulínu a definujeme ju ako stav, pri ktorom 

normálna hladina inzulínu v plazme vyvolávajú niţšiu biologickú odpoveď 

organizmu12. IR je asociovaná s mnoţstvom ochorení. Kvantitatívne 

najvýznamnejšiu časť osôb s IR tvoria osoby s metabolickým syndrómom 

(MS)33. Tento syndróm, ktorý nachádzame u 25–30 % nediabetickej populácie, 

predstavuje súbor klinických, biochemických a humorálnych odchýliek, ktoré 

vznikajú v súvislosti s poruchou účinku inzulínu v metabolizme glukózy. 



 

 19 

Pestrosť prejavov MS je daná skutočnosťou, ţe IR sa nemusí rovnomerne týkať 

ostatných účinkov inzulínu. Napríklad ovplyvnenia metabolizmu tukov 

a bielkovín, efektu proliferačného a mitogénneho alebo vplyvu na sekréciu 

vazoaktívnych a trofických faktorov. Určitý stupeň inzulínovej rezistencie sa 

vyskytuje aj fyziologicky, napríklad v súvislosti so starnutím, pubertou, 

tehotenstvom, alebo psychickým stresom.  

 

Klinické syndrómy spojené s IR sa delia do troch skupín. 

 

 Ľahká IR: vyššie spomenuté tehotenstvo, puberta, starnutie (fyziologické 

stavy) 

 Stredne ťažká IR: MS, DM, syndróm polycystických ovárií, 

endokrinopatické ochorenia (Cushingov syndróm, akromegália, 

tyreotoxikóza, feochrmocytóm, glukagón, inzulínom), ostatné patológie 

(urikémia, cirhóza, tumory, horúčka, infekcie, hladovka) 

 Ťažká IR: vrodená – IR typu A (genetický defekt inzulínových receptorov)  

    získaná – IR typu B (protilátky proti inzulínovým receptorom)  

 

Hyperglykémia navodená inzullínorezistenciou je jeden z faktorov, ktoré môţu 

modifikovať glykémiu po jedle.  

 

2.4.2 Diabetes mellitus 

Diabetes mellitus je chronické ochorenie, ktoré vzniká v dôsledku 

absolútneho, alebo relatívneho nedostatku inzulínu, vedúceho k poruche 

metabolizmu. Hlavným prejavom je hyperglykémia, pretoţe organizmus nie je 

schopný zachádzať s glukózou rovnako, ako za fyziologických podmienok. 

Funkcia B-buniek produkujúcich inzulín môţe byť z viacerých príčin 

nedostatočná. Produkcia inzulínu môţe byť zníţená, alebo úplne absentuje1. 

V prípade ţe sa inzulín tvorí, je ďalším pravdepodobným problémom 

tvorba defektného inzulínu.  

Porucha uvoľňovania, transportná porucha, alebo porucha pôsobenia 

v cieľovom orgáne sú ďalšími príčinami nedostatku inzulínu. Nepriame príčiny 
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súvisia so zvýšením účinku antagonistov inzulínu (glukagónu, adrenalínu, 

noradrenalínu, kortikoidov, atď.).  

Je moţné ho v stručnosti rozdeliť do nasledujúcich skupín: 

1) Inzulíndependentný – 1. Typ – juvenilný - na inzulíne závislý 

diabetes mladistvých. B-bunky pankreasu boli postihnuté zápalom, 

odumierajú a nie sú schopné produkovať zodpovedajúce mnoţstvo 

inzulínu. 

2) Non-inzulíndependentný – 2. Typ –dospelého človeka - na 

inzulíne nezávislý diabetes dospelých. Hovoríme o tzv. relatívnom 

nedostatku inzulínu. Prereceptorová (nekvalitný inzulín) , ale 

predovšetkým postreceptorová (porucha receptoru, alebo jeho 

vytvorenie) porucha neumoţní zodpovedajúcu funkciu inzulínu, 

ktorého je stále väčšie mnoţstvo. 

3) Gestačný diabetes – 3. Typ – tehotenský - vzniká v tehotenstve 

a má mnoho podôb prejavov - zvýšená hodnota glykémie nalačno, 

ultrazvukom nameraná nadmerná veľkosť hlavičky plodu, výskyt  

špeciálnych markerov v plodovej vode (lecitín, sfingomyelín), výskyt 

hormonu estriol v moči matky  

2.4.3 Fyzická aktivita 

Pri fyzickej námahe dochádza k spaľovaniu zásobného glykogénu vo 

svaloch a v pečeni, ktorý je následne doplňovaný glukózou z krvného obehu. To 

vedie ku zníţeniu glykémie v plazme. Dôleţité je predchádzať hypoglykémii, čo 

je moţné dosiahnuť zvýšeným príjmom sacharidov po záťaţi. Nie však pred 

ňou, kedy fyzická aktivita so zvýšeným pôsobením kontraregulačných 

hormónov prehĺbi momentálny katabolický stav a hyperglykémiu26.  

Fyzická aktivita najmä dlhodobá a pravidelná má výrazne pozitívny 

účinok  obzvlášť u pacientov s diabetom 2. typu (ale aj u niektorých diabetikov 

1. typu s inzulínorezistenciou).  

Bezprostredná odpoveď na fyzickú záťaţ u diabetikov 1. typu  sa 

môţe prejaviť (okrem optimálnej glykémie pri primeranej inzulinémii) za určitých 

okolností hypoglykémiou).  

Hypoglykémia nastáva, ak utilizácia glukózy prevýši jej produkciu. Táto 

komplikácia nehrozí výhradne ihneď po záťaţi, ale aj v období nasledujúcich 
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cca 6-12 hodín, kedy sa v tele opäť dosyntetizováva glykogén pre prípad ďalšej 

aktivity. Medzi ďalšie okolnosti, ktoré k hypoglykémii vedú patrí napr. 

nedostatočne zníţená dávka inzulínu pred cvičením, počas cvičenia v dobe 

maximálneho účinku  inzulínu, nedostatočný prísun sacharidov vzhľadom 

k intenzite a trvaniu cvičenia alebo jeho rýchlosti absorpcie a rýchlejší účinok pri 

aplikácii inzulínu do blízkosti pracujúcich svalov. Pri oneskorenej hypoglykémii 

sa uplatňuje výrazne zvýšená utlizácia glukózy na doplnenie svalového 

glykogénu a nedostatočne zníţená dávka inzulínu po cvičení. Pacienti 

s diabetom 2. typu  majú väčšinou inzulínorezistenciu a hyperinzulinémiu 

nalačno, ale na fyzickú záťaţ sú obvykle schopní reagovať zníţením 

inzulinémie (narozdiel od diabetikov 1. typu, kde pre absolútne chýbanie 

endogenného inzulínu táto väzba chýba ). Preto bývajú pri akútnej fyzickej 

záťaţi ohrození hypoglykémiou alebo hyperglykémiou s ketoacidózou len 

zriedkakedy26. 

Svalové tkanivo je zodpovedné za 70 – 90% inzulíndependentného 

odsunu glukózy z plazmy. Pri pravidelnom tréningu v dôsledku zvýšeného 

transportu glukózy do svalov spočíva metabolická adaptácia v poklese 

inzulínorezistencie (zvýšenie  citlivosti svalov na pôsobenie inzulínu) zniţuje sa 

inzulinémia, čo vedie k poklesu aţ normalizácii celej rady nepriaznivých 

metabolických i obehových dôsledkov hyperinzulinizmu, ktoré zvyšuje riziko 

aterosklerózy. 

2.5 Pridružené ochorenia DM 

2.5.1 Komplikácie DM 

2.5.1.1 Akútne komplikácie 

Akútne komplikácie sú najčastejšími príčinami hospitalizácií 

diabetikov. 

Úmrtnosť klesá v poradí: 

 laktátová acidóza,  

 hyperosmolárna kóma,  

 diabetická kóma s ketoacidózou.  
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Všetky prejavy týchto komplikácií si vyţadujú neodkladnú komplexnú 

starostlivosť a nasledujúcu zmenu liečebnej stratégie a prevencie ich 

opakovaní.  

Avšak vo všeobecnosti sa dá podotknúť, ţe v poslednej dobe sa 

výskyt týchto komplikácií zníţil vďaka dostatočnej edukácii pacientov, a dobrej 

dostupnosti zdravotnej starostlivosti23.  

 

Hypoglykémia 

Hypoglykémia je patologický stav zníţenia glykémie na úroveň, kedy 

nedochádza k dostatočnému zásobeniu mozgu zdrojom energie, vedúcemu 

k závaţným poruchám jeho činnosti. Vzniká z dôvodu nerovnováhy medzi 

nadbytkom inzulínu a nedostatkom glukózy. Z biochemického hľadiska ide 

o zníţenie hladiny glukózy pod hranicu referenčného rozpätia (3,6 mmol/l). 

Dôvodom môţe byť príliš veľká dávka inzulínu, výrazná zmena telesnej aktivity, 

alebo nedostatočné mnoţstvo jedla po aplikácii beţnej dávky inzulínu35. 

 

Diabetická (hyperglykemická) kóma s ketoacidózou 

Ide o ţivot ohrozujúcu zmenu kyslosti krvi. Pečeňou produkovaná 

glukóza je 2–3x vyššia, neţ za normálnej produkcie (0,66 mmol/kg/l). 

Následkom vystupňovanej glukoneogenézy vznikne v krvnom riečisku diabetika 

za 24 hodín aţ 3360 mmol glukózy, ktorú vonkajšie zdroje (tuk) nie sú schopné 

adekvátne spracovať a tým odbúravať. Glykémia sa môţe zvýšiť aţ na 50 – 60 

mmol/l.  

 

Hyperglykemický hyperosmolárny syndróm (bez ketoacidózy) 

Je charakterizovaný výraznou hyperosmolaritou (> 320 mOsm/l). 

Hyperglykémia obvykle presahuje 30 – 40 mmol/l, niekedy aţ 80 – 100 mmol/l. 

Chýba ketonúria a acidóza. Plazmatická osmolalita je vţdy nad 310 mmol/kg. 

Typickými príznakmi sú polyúria (zvýšené vylučovanie moču) polydipsia 

(neutíchajúci smäd), trvajúce viac dní, niekedy aţ 2 týţdne. Vyskytuje sa častá 

prítomnosť miestnych alebo celkových kŕčov (na rozdiel od ketoacidózy, kde 

chýba). 
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Laktátová acidóza (laktacidotická kóma) 

Jedná sa o metabolickú acidózu so zvýšenou hladinou laktátu 

v plazme, ktorá stúpne nad 6 mmol/l a pH klesne pod 7,35. Vzniká na základe 

dvoch rôznych príčin:  

 typ A - vzniká pri nedostatočnej dodávke kyslíka tkanivám, 

predovšetkým pri hypoperfúzii tkanív 

 typ B - bez zrejmej poruchy zásobenia tkanív. Najčastejšie 

vzniká u pacientov, ktorí nerešpektujú kontraindikácie 

biguanidov, ktorými sú renálna insuficiencia, zlyhanie srdca 

s rozvojom hypoxémie, ťaţká porucha pečene, abúzus 

alkoholu23. 

2.5.1.2 Chronické komplikácie  

Chronickými komplikáciami rozumieme u pacientov s diabetom 

komplikácie cievne a neuropatické21. 

 

Diabetické retinopatie a diabetické nefropatie sú špecifickými 

poškodeniami mikrocirkulačného riečiska - mikroangiopatie. Postihnutie 

stredných a veľkých ciev nazývame komplikáciami makroangiopatickými; 

nešpecifickými. 

 

Aterosklerotické – rozsiahlejšie ateromatózne pláty, súčasné 

postihnutie väčšieho počtu ciev. 

Neaterosklerotické – diabetické kardiomyopatie, mediokalcinóza 

 

Diabetes mellitus ovplyvňuje funkciu a morfológiu endotelu a cievnej steny nie 

len svojím vplyvom na tradičné rizikové faktory aterosklerózy, ale priamo 

chronicky zvýšenými hladinami glykémie28. 

 

Diabetická retinopatia je postihnutie kapilárneho riečiska očného 

pozadia. U diabetikov 2. typu sú zmeny na sietnici pozorované uţ pri diagnóze 

ochorenia (na rozdiel od diabetu 1. typu, kde je vzácna).  
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Pre túto komplikáciu sú typické tri abnormality:  

 kapilárna oklúzia,  

 cievna dilatácia a  

 novotvorba ciev.  

Pri neproliferatívnej retinopatii vznikajú mikroaneuryzmi, dochádza 

k loţiskovému krvácaniu, objavujú sa aj sérovými lipoproteínmi tvorené 

exsudáty presakujúce steny kapilár. V neposlednom rade sa vyznačujú 

neovaskularizáciou s fibrotizáciou a nasledujúcimi hemoragiami a odchlípením 

sietnice (trakčná amócia). Toto štádium je prognosticky závaţné, vedie 

k ohrozeniu zraku aţ slepote, najmä pri postihnutí makuly edémom 

a ischémiou28.  

 

Diabetická nefropatia. Ako diabetická nefropatia sa označujú 

odchýlky podmienené diabetom, ktoré môţu vyústiť aţ do klasického obrazu 

difúznej alebo loţiskovej interkapilárnej glomerulosklerózy. Ide o progredujúce 

postihnutie obličiek. U diabetikov sa vyznačuje albuminúriou, arteriálnou 

hypertenziou a postupným zlyhaním funkcie obličiek. Prítomnosť nefropatie 

vrcholí po 15 rokoch trvania diabetu, v ďalších rokoch sa jej nový výskyt uţ 

zniţuje. Dôleţitou prevenciou nefropatie je čo najlepšia kompenzácia diabetu a 

krvného tlaku. Štádium s mikroalbuminúriou je ešte reverzibilné a dobrá 

kompenzácia tlaku a glykémie môţe značne spomaliť jej ďalší vývoj. Veľmi 

často teda vedie k agresívnej kombinovanej liečbe krvného tlaku, najmä 

s vyuţitím inhibítorov angiotenzín konvertujúceho enzýmu a blokátorov 

receptorov AT1 pre angiotenzín II28. 

Diabetická neuropatia je najčastejšou komplikáciou diabetu. Toto 

postihnutie nervov sa vyskytuje u viac neţ 50% diabetikov. Apoptóza, zmeny 

myelinizácie nervov s postihnutím Schwanových buniek, hypoxia a zníţená 

perfúzia vasa nervorum sú jednými so základných stimulov pre rozvoj 

neuropatie. 

Podľa postihnutých nervov rozlišujeme dve klinicky významné 

skupiny:  

 diabetická periférna (somatická) neuropatia  

 autonómna (vegetatívna) neuropatia. 
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Periférna (somatická) neuropatia sa ďalej delí podľa príznakov 

a lokalizácie na symetrické distálne, symetrické proximálne, fokálne 

a multifokálne neuropatie. 

 

Distálna neuropatia je najčastejšou a podmieňuje poruchy citlivosti 

rúk a nôh. Spôsobuje bolesti, hlavne nočné, a často vedie k trofickým zmenám 

a vzniku diabetickej nohy. Inokedy pacient necíti bolesť pri poranení alebo 

spálení, čo vedie k zle hojacim sa defektom. K fokálnym neuropatiám sa radí 

proximálna amotrofia postihujúca svalstvo panvového pletenca a stehien, 

predovšetkým u starších muţov s diabetom 2. Typu29. 

Samostatnou skupinou diabetických neuropatií sú mononeuropatie 

a radikulopatie postihujúce len oblasť prislúchajúcu postihnutému nervu. Pri 

náhlom zlepšení kompenzácie sa môţe objaviť tzv. inzulínová neuritída 

s bolestivými prejavmi, ktorá po niekoľkých týţdňoch väčšinou spontánne 

ustupuje28.  

 

Autonómne neuropatie sú dôsledkom postihnutia vegetatívneho 

nervového systému, čím dochádza k orgánovým alebo systémovým prejavom. 

Premietajú sa do príslušnej oblasti – (kardiovaskulárnej, gastrointestinálnej, 

urogenitálnej). Najčastejšími poruchami sú poruchy kardiovaskulárneho 

systému ( 2.5.2). 

V oblasti tráviaceho systému sú častým problémom poruchy 

evakuácie ţalúdka na podklade gastroparézy a diabetické hnačky prípadne 

zápcha v dôsledku porúch motility. V urogenitálnej oblasti sa vyskytujú 

problémy s vyprázdňovaním močového mechúra. Reziduum moču spôsobuje 

časté infekcie, poruchy erekcie a retorgrádnej ejakulácie, ktoré môţu viesť 

k neplodnosti. Sudomotorické zmeny vedúce k anhidróze dolných končatín či 

poteniu hlavy a hornej časti trupu po jedle sú prejavom vegetatívnej 

neuropatie28. 

2.5.2 Zažívacie problémy 

 

V populácii diabetikov kolíše prevalencia zaţívacích problémov od 45 

do 76%. Obzvlášť sa jedná o dyspepsie horného typu. Týmto pojmom sa 
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označuje súbor príznakov, charakterizovaných bolesťou alebo dyskomfortom, 

ktoré pacient lokalizuje v hornej časti brucha. Dyskomfortom rozumieme 

subjektívny nepríjemný pocit, ktorý nie je charakterizovaný bolesťou. Zahŕňa 

však príznaky ako pocit tlaku, plnosť, predčasná sýtosť po jedle, nechutenstvo, 

regurgitácie, nauzea16.  

V prípade diabetikov vedie k problémom mnoţstvo odchýlok. Zmena 

viscerálnej senzitivity, dysfunkcia autonómneho nervového systému, porucha 

vonkajšej sekretorickej funkcie pankreasu, výška glykémie, vplyv perorálnych 

antidiabetík (metformín, acarbóza), mikro- a makro- angiopatie a zmenené 

hladiny gastrointestinálnych hormónov. A v neposlednej miere kvalita 

kompenzácie diabetu. Najčastejšie ide o problémy  dysmotolitného charakteru, 

zápchu, hnačku. Štartérom problémov je akútna hyperglykémia v priebehu dňa. 

Má za následok oslabenie a spomalenie funkčnosti tráviaceho traktu. Tlmí 

peristaltiku, zvyšuje tonus pyloru, relaxuje proximálnu časť ţalúdka, inhibuje 

motilitu tenkého čreva a spomaľuje evakuáciu ţalúdka.  So spomalením funkcie 

tráviaceho traktu súvisí aj zápcha, ktorá je najčastejšou poruchou vyskytujúcou 

sa u diabetikov 2. typu. Postihuje takmer 2/3 pacientov.  

Dlhodobé problémy so zaţívaním zásadne menia diétny reţim a vedú 

tak k zhoršeniu nutričného stavu. Čím môţe byť dosiahnutie cieľov 

kompenzácie značne oddialené16. 

2.5.3 Obezita 

 

Obezita je častým prejavom endokrinných porúch. Podobne je tomu aj 

v prípade diabetu 2. typu. Obezitu charakterizuje zvýšené mnoţstvo tuku 

podkoţného ale aj viscerálneho. V prípade diabetu je charakterizovaná najmä 

s vysokým obvodom pasu tzv. androidná obezita9. 

Platí to však aj naopak. Obézni majú vyšší predpoklad vzniku diabetu 

2. typu. Hlavnou cestou od obezity k diabetu je cesta od inzulínorezistencie 

beta-buniek k vyjadreniu niektorých zloţiek metabolického syndrómu. Táto 

cesta je individuálna a nie vo všetkých prípadoch musí nutne viesť 

k manifestácii diabetu9. Typickou komplikáciou poslednej fázy ţivota pacientov 

s diabetom 2. typu sú kardiovaskulárne ochorenia (2.5.4) 
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2.5.4 Kardiovaskulárne ochorenia  

 

Diabetes mellitus je celosvetovo uznávaný ako jeden z najzávaţnejších 

faktorov kardiovaskulárnych ochorení. Rizikové faktory, ktoré sa vyskytujú pri 

vývoji aterosklerózy sú podobné ako u nediabetikov:  

 hypercholesterolémia,  

 hypertriacylglycerolémia,  

 vek, fajčenie,  

 hypertenzia,  

 rodinná anamnéza predčasného výskytu KV ochorení21. 

 

 Najčastejšími prejavmi postihnutia kardiovaskulárneho systému u diabetikov sú 

poruchy regulácie frekvencie srdca s tachykardiami a poruchy regulácie krvného 

tlaku. Problémom môţe byť ortostatická hypotenzia vedúca ku kolapsom. 

Morfologickým podkladom je ateroskleróza.7 

Inzulínorezistencia a fibrinolýza zhoršujú vývoj cievnych zmien. Klinické 

štúdie dokazujú, ţe diabetes nie je len súčasťou rizikových faktorov, ale 

nebezpečenstvo rizikových faktorov sa po manifestácii DM znásobí. Synergický 

účinok dyslipidémie a hyperglykémie vedie k vystupňovaniu oxidačného stresu, 

ktorého produkty sú nie len zdrojom pre tvorbu aterómových plátov, ale aj 

aktivátorom cytokínov6. Po ich aktivácii spúšťajú reťazec zápalových zmien 

cievnej steny. Čím sa dnes vysvetľuje pôvod aterosklerózy. 

Akútne vzniknutá hyperglykémia a rýchle kolísanie glykémie behom dňa 

je jednou z príčin vedúcich k dysfunkcii endotelu ako včasného štádia vývoja 

aterosklerózy. Hyperglykémia vedie k vzniku makroangiopatií viacerými 

mechanizmami. Zniţuje vazodilatáciu, skracuje polčas fibrinogénu, zvyšuje 

hladinu protrombínu a faktoru VII. 

Pri nastupujúcej inzulínorezistencii sa vytvára tlmivý efekt inzulínu na 

hormónsenzitívnu lipázu, čo prispieva k rozvoju triacylglycerolémie12. 

Hyperglykémia je spojená so zvýšenou hladinou LDL–cholesterolu, 

hypertriglyceridémiou (TAG) a nízkymi hladinami HDL–cholesterolu. Spoločne 

predstavujú najmalígnejšiu kombináciu, pre riziko cievnych komplikácií. 

V konečnom dôsledku nie len hyperglykémia, ale aj elevácia lipidov prehlbujú uţ 



 

 28 

prítomnú inzulínovú rezistenciu a inzulínovú deficienciu tým, ţe vedú 

k desenzibilizácii beta–buniek voči ich fyziologickým sekretagógom. Hovoríme 

o glukolipotoxicite13.  

Zvýšený krvný tlak má u pacientov s DM komplexnú patofyziológiu. 

Zvýšená retencia sodíka s následnou hypovolémiou, zvýšená aktivita 

sympatického nervového systému sú jednými zo základných mechanizmov 

vzniku hypertenzie. IR je spojená taktieţ s poruchou membránových púmp, kedy 

v bunkách nachádzame zvýšený obsah sodíkových, kalciových a vodíkových 

iónov. Dochádza k zvýšenej reaktivite ciev, proliferáci cievnej steny, je 

vystupňovaná vnímavosť na presorické podnety. Pre diabetickú populáciu je 

hranica hodnoty krvného tlaku pre zavedenie antihypertenznej liečby niţšia neţ 

u nediabetikov. Za cieľovú hodnotu tlaku krvi u diabetika je dnes podľa Joint 

National Commitee VI. Povaţovaná hodnota 120–130/80–85 mmHg20.  

 

2.5.5 Nádorové ochorenia 

 

Kolorektálny karcinóm je najčastejším nádorom tráviaceho traktu 

a druhým najčastejším nádorovým ochorením vôbec. Vychádza 

najpravdepodobnejšie z adenómových polipov a hlavnými príznakmi sú náhle 

vzniknutá zápcha, krvácanie do stolice, chudnutie alebo nevysvetliteľné bolesti 

brucha. Problémom ale naďalej zostáva jeho dlhý bezpríznakový priebeh. 

Pacienti trpiaci diabetom majú aţ o 40% väčšie riziko vzniku kolorektálneho 

karcinómu. Hlavným dôvodom je viscerálna obezita, kedy sa tuk ukladá 

v oblasti brucha a na vnútorných orgánoch. Práve s týmto typom obezity súvisí 

aj diabetes mellitus 2. typu3. 

 

Karcinóm pankreasu je jedným z najrýchlejšie progredujúcich 

ochorení. V poslednej dobe je pozornosť venovaná diabetu objavujúcemu sa 

krátko pred diagnostikou karcinómu. Väčšinu nádorov predstavuje duktálny 

adenokarcinóm, ktorý je z dôvodu častej neskorej diagnostiky neoperabilný 

a má teda najhoršiu prognózu. Jediným preukázaným rizikovým faktorom 

vzniku je fajčenie, ktoré sa podieľa z 20% na vzniku všetkých prípadov. Inými 

potenciálnymi faktormi sú výţiva, konzumácia alkoholu, muţské pohlavie, 
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hereditárne faktory a faktory spojené s pracovným a ţivotným prostredím. 

Výsledkom poslednej doby je poodhaľovanie rizika spojeného s metabolickými 

ochoreniami, obezitou a prevaţne diabetom 2. typu. V etiopatogenéze sa skôr 

vyskytuje obezita, ku ktorej ale dlhodobo prebiehajúci diabetes vo väčšine 

prípadov vedie. Tukové tkanivo produkuje mnoţstvo rastových a stimulačných 

látok a je v celom rade štúdií asociovaná s vyšším rizikom nádorov. Riziko 

vzniku karcinómu pankreasu spojeného s diabetom 2. typu štúdie len mierne 

naznačujú, napriek tomu je však nutné venovať zvýšenú pozornosť nálezu 

asymptomaticky prebiehajúceho nádoru pankreasu. Diabetes naopak, môţe byť 

jedeným z následkov karcinómu pankreasu11.  
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3 EXPERIMENTÁLNA ČASŤ 

3.1 Cieľ experimentálnej práce (Zadanie) 

 

Cieľom experimentálnej časti tejto diplomovej práce bolo zistiť, ako 

ovplyvňuje potrava stav glykémie u pacientov s diabetom 2.typu a u pacientov 

trpiacich obezitou. 

Zhodnotiť priebeh glykemických kriviek a vyhodnotiť z nich jednotlivé 

odporúčania. 

 

3.2 Pacienti a prístroje 

3.2.1 Súbor pacientov 

 

Pre uskutočnenie experimentu bola vyuţitá databáza pacientov 

z ambulancie pre metabolické ochorenia a poruchy výţivy so sídlom na 

Poliklinike II. v Hradci Králové. 

Pacienti boli oboznámení s priebehom a cieľom skúmania. Konečný 

súbor sa obmedzil na 13 osôb. 6 pacientov poskytlo k výsledkom merania aj 

podrobný osobný jedálniček, ktorý si starostlivo po dobu sledovania zapisovali. 

6 pacientov po ukončení merania oznámilo, ţe konzumované potraviny pre 

nedostatok času nezaznamenávalo. Stali sa preto nepouţiteľnými pre 

vyvodzovanie záverov závislosti glykémie na konkrétnej strave.  

Jeden pacient bol ochotný sa po dobu niekoľkých dní zdrţať 

akéhokoľvek príjmu potravy. 

Všetci pacienti sú ambulantne sledovaní a liečení doma, preto bolo 

obtiaţne zabezpečiť 100% presnosť postupu. Museli sme teda počítať aj 

s moţnosťou, ţe pacienti nepristupovali k experimentu s precíznosťou, ktorú 

sme očakávali. Pred započatím pouţívania, je dôleţité myslieť aj na 

psychologické a sociálne aspekty. Nosenie kontinuálneho monitora, môţe 

mnoho ľudí obmedzovať a vnucovať im myšlienku na diabetes počas celého 

dňa. Stiesnenosť, ktorú z dôvodu kontinuálneho sledovania pociťovali, 

vyvrcholila tým, ţe vzdali svoju účasť na sledovaní a vrátili sa do ambulancie, 
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kde odovzdali zaznamenávací prístroj. Toto je hlavný dôvod, prečo sa časový 

rozsah sledovania u jednotlivých pacientov líši.  

Závery, ktoré sme získali nie je moţné z dôvodu nerovnakého 

sledovacieho obdobia a jedálnička zovšeobecniť. Je nutné výsledky dôsledne 

individualizovať. Napriek tomu sme sa snaţili postupovať tak, aby bol cieľ 

experimentálnej časti tejto práce naplnený.  

3.2.2 Prístroje   

 Monitor glukózy – Minimed 

Ide o typ transkutánneho senzora pre kontinuálne monitorovanie 

hladiny glukózy krvi v reálnom čase. Monitor dostáva informáciu o koncentrácii 

glukózy v intersticiálnej tekutine, ktorá koreluje s koncentráciou glukózy 

v plazme. Z toho vyplýva časové oneskorenie prístroja rádovo niekoľko minút. 

Nameraná hodnota glykémie sa zobrazuje na displeji monitora. 

Vyuţitie kontinuálneho monitorovania slúţi najmä pri liečbe diabetu 

k rozpoznaniu a predpovedi hyper- či hypoglykémie, výpočtu priemernej 

glykémie, alebo posúdeniu glykemickej variability. Jeho pouţitie sa ale 

osvedčilo aj pri stanovení glykemického indexu potravín. Interpretáciu 

výsledkov umoţňuje príslušný počítačový software22. 

 

 Glukometer – One Touch 

Výsledky transkutánnych senzorov musia byť pravidelne kontrolované 

glukometrom aj napriek tomu, ţe v dnešnej dobe dosahujú spoľahlivosť na 

dostačujúcej úrovni22.  

Glukometer je prispôsobený na domáce pouţitie. Meria obsah glukózy vo 

vzorke krvi pomocou elektrického prúdu vytváraného v testovacom prúţku. Túto 

informáciu odosiela do glukometra na meranie. Odber krvi sa vykonáva 

pomocou autolancetky. Primárnym miestom odberu krvi je prst, no špeciálny 

nástavec pacientom umoţňuje odber aj z alternatívnych miest. Kvapka krvi sa 

nanesie na testovací prúţok. Na detekciu postačuje malé mnoţstvo krvi (1µl). 

Výsledok je moţné odčítať uţ po 5 sekundách25.  
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 Osobný počítač 

Prostredníctvom komunikačnej stanice je moţné preniesť údaje 

z monitoru do počítača. Špeciálny software inštalovaný do počítača umoţňuje 

vyhodnotenie jednotlivých údajov i celkových trendov prostredníctvom grafov 

a tabuliek18. 

3.3  Metodika 

 

Základným krokom pre spustenie sledovania bolo zavedenie biočipu 

transkutánneho senzora kaţdému z konkrétnych pacientov. Pacienti prichádzali 

jednotlivo do ambulancie, kde im bola jednoduchou neinvazívnou metódou 

implantovaná tenká ihlová elektróda do podkoţia brucha. Priamo na tele je 

upevnená špeciálnou náplasťou. Po úspešnom zavedení sa k nemu pripojil 

kábel, ktorý spájal biočip (senzor) s vysielačom. Vysielač kaţdých 5 minút 

prenáša do zaznamenávača informácie zo senzora o stave glykémie. Po 

počiatočnom nastavení a kalibrácii (pribliţne 2 hodiny ) senzor generuje slabý 

elektrický prúd tzv. ISIG (Input Signal of Glucose). Jeho hodnota sa pohybuje 

v rozsahu 10–100nA a je takmer vţdy priamo úmerná koncentrácii glukózy 

v interstíciu. Kaţdých 5 minút zaznamená prístroj priemer 30 hodnôt, ktoré sa 

uloţili do jeho pamäte. Za 24 hodín teda obsahuje záznam 288 hodnôt 

glykémií22. Vysielač a senzor sú vodeodolné, preto neprekáţajú pacientom 

v dodrţovaní kaţdodenných hygienických návykov. 

Zaznamenávač zobrazuje namerané hodnoty na displeji, ktorým je 

obstaraný. Ten majú pacienti pripevnený špeciálnym klipom na opasku odevu. 

V prípade zmeny reţimu je moţné do neho zadať doplnkové údaje, ako fyzickú 

záťaţ, konzumáciu inej stravy atp. Zabráni sa tak neprimeranej reakcii prístroja 

na iný neţ kalibrovaný denný štandard. 

Monitor na rozdiel od ostatných súčastí prístroja, ktoré sú 

v neprestajnom kontakte s telom, nie je vodotesný. Pred kontaktom s vodou sa 

musí odloţiť, nie však ďalej ako 2 m od implantovaných súčastí, aby nedošlo 

k prerušeniu komunikácie medzi nimi. 

Pacientom bola vysvetlená dôleţitosť 2x denne kalibrovať prístroj 

meraním glykémie glukometrom. Takisto aj pri podozrivých hodnotách 
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nameraných prístrojom. Hodnota nameraná glukometrom sa zadá do monitora, 

interval medzi zadávaniami nesmie presahovať 12 hodín. 

Po kompletnom zoznámení s pouţívaným prístrojovým vybavením 

boli pacienti oboznámení s ďalším postupom, ktorý zahŕňal rozdelenie 

prípustných potravín. Pacientov sme poţiadali o starostlivé zaznamenávanie 

obsahu a skladby jedálnička. Nemenej dôleţité pre experiment bolo aj 

zaznamenávanie času, kedy pacienti potravu prijali, aby sme jej vplyv na 

priebeh hodnôt glykémie vedeli porovnať s krivkou, ktorú nám zobrazoval 

počítač. Dôleţitý bol tieţ zápis fyzickej aktivity, keďţe aj táto, ako bolo vyššie 

spomenuté ovplyvňuje koncentráciu glukózy v krvi. 

 

Reţim jedál, ktorý bol pacientom predloţený na úvodnom stretnutí 

v ambulancii, je uvedený v nasledujúcej tabuľke: 

 

PORCIA KAŢDÉHO JEDLA BY MALA MAŤ PRIBLIŢNE 50G 

DEŇ 

EXPERIMENTU 

INTERVAL MEDZI JEDLAMI PORCIA JEDLA  

1.DEŇ INTERVAL MEDZI JEDLAMI 2 HODINY RÁNO 50G SUCHÉHO 

CHLEBA 

CELÝ DEŇ JEDLÁ 

S GI 0 (MÄSO, 

RYBY, VYBRANÉ 

ÚDENINY) 

2.DEŇ. JEDLÁ S GI 10 (PARADAJKY, KOREŇOVÁ 

ZELENINA – IBA SUROVÁ) 

3.DEŇ JEDLÁ S GI 15 (SÓJA) 

4.DEŇ JEDLÁ S GI 20 (ŠOŠOVICA, HRACH, GREP, 

HORKÁ ČOKOLÁDA) 

5.DEŇ 3 HODINOVÝ ODSTUP MEDZI JEDLAMI JEDLÁ S GI 27 – 30 

(MLIEKO,STRUKOVINY,FAZUĽA) 

6.DEŇ JEDLÁ S GI 32 – 35 (MANDLE, NÍZKOTUČNÝ 

JOGURT, MRKVA, RYŢA) 

7.DEŇ JEDLÁ S GI 37 – 40 (JABLKÁ, FAZUĽA, RYBIE 

PRSTY, CELOZRNNÉ CESTOVINY) 

8.DEŇ JEDLÁ S GI 41 - 45 (ČIERNY CHLIEB, KYSLÉ 

MLIEKO, POMARANČ, ŠOŠOVICOVÁ POLIEVKA, 

ZEMIAKY) 

9.DEŇ JEDLÁ S GI 45 – 50 (HROZNO, VARENÁ 

ZELENINA) 
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10.DEŇ JEDLÁ S GI 51 – 55 (KIWI, CESTOVINY) 

11.DEŇ RÁNO – 

POLUDNIE 

JEDLÁ 

S GI 0 

NA POLUDNIE JEDLÁ S GI 

LEN 55-60 

VEČER PO 18.HODINE JEDLÁ S GI 0 

12.DEŇ RÁNO – 

POLUDNIE 

JEDLÁ 

S GI 0 

NA POLUDNIE JEDLÁ S GI 

60-70 

VEČER PO 18.HODINE JEDLÁ S GI 0 

13.DEŇ RÁNO – 

POLUDNIE 

JEDLÁ 

S GI 0 

NA POLUDNIE JEDLÁ S GI 

70-80 

VEČER PO 18.HODINE JEDLÁ S GI 0 

14.DEŇ RÁNO – 

POLUDNIE 

JEDLÁ 

S GI 0 

NA POLUDNIE JEDLÁ S GI 

80-90 

VEČER PO 18.HODINE JEDLÁ S GI 0 

15.DEŇ RÁNO – 

POLUDNIE 

JEDLÁ 

S GI 0 

NA POLUDNIE JEDLÁ S GI 

90 

VEČER PO 18.HODINE JEDLÁ S GI 0 
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4 Výsledky 

Zaznamenané hodnoty boli v priebehu sledovania vyhodnocované 

pomocou grafov, prostredníctvom systému prislúchajúcemu počítačovému 

softwaru. Práve toto grafické zobrazenie priebehu glykemických kriviek je 

priamo pouţité vo výsledkovej časti tejto diplomovej práce. 

4.1 Popis grafu 

 

 

 

 koncentrácia glukózy v plazme je za fyziologických podmienok 

udrţovaná v úzkom rozmedzí hodnôt  3,9 – 5,6 mmol/l nalačno 

 po jedle by hodnota glykémie nemala stúpnuť nad 10 mmol/l 

 diagnostika DM vychádza z orálneho glukózo-tolernačného testu 

(2.2.2) podľa evidence based medicine diagnózu DM môţeme 

povaţovať za pozitívnu ak po dvoch hodinách od začiatku testu 

stúpne glykémia nad 11,1 mmol/l.  

 Pri hyperglykémii stúpne glykémia nalačno na 16,7 mmol/l.  

Pre lepšie odčítanie výsledkov sú všetky tieto hodnoty v grafe vyznačené.  

4.2 Pacienti s vlastným jedálničkom 

 

Skupina šiestich pacientov, ktorí nám na záver sledovania odovzdali 

nimi vypracovaný jedálniček bola pre náš experiment zásadná. Vďaka ich 
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popisu, presnému či menej, sme boli schopní definovať, aký vplyv majú 

jednotlivé potraviny na ich glykémiu. 

4.2.1 Pacientka F. 

Podrobný jedálniček je uvedený v prílohe č.1 

 

U pacientky bol v dávnejšej dobe diagnostikovaný diabetes 2. typu. 

Terapiou je nastavená na intezifikovaný reţim, čo vo veľkej miere ovplyvňuje jej 

denný stereotyp. Okrem toho pacientka trpí ešte hypertenziou a hypotyreózou. 

Polymorbiditu a klinický obraz diabetika dopĺňa hypercholesterolémia. 

 

Medikácia:   Siofor  850mg (metforminum)   1-1-1 

  Novo Mix 18 (insulinum aspartum)  0-0-1 

  Novo Rapid (insulinum aspartum)  12-11-13 

  Euthyrox 100 (levothyroxinum)   1-0-0 

  Egilipid 10 (simvastatinum)   0-0-1 

  Tritace 2,5mg (ramiprilum)    1-0-0 

 

 

 

 Kalibrácia senzoru u pacientky F. sa ukončila v popoludňajších 

hodinách prvého dňa o 14:00. Prvý deň po implantácii konzumovala stravu, 

ktorá bola pre ňu doteraz beţná. Z grafu je vidieť, ţe pre rozvoj diabetu je 

strava ňou zvolená nevyhovujúca (červená krivka). Počiatočná glykémia 

pacientky F. o 16:11, kedy začal senzor monitorovať jej stav, bola 7,4 mmol/l. 

Z jedálnička, ktorý nám pacientka odovzdala zisťujeme, ţe o 17:00 

konzumovala biele pečivo a čaj (pravdepodobne sladený). Glykémia bola 
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v maxime o 17:31 na hodnote 18,6 mmol/l. Odpoveď glykémie na stravu je 

neprimerane vysoká. 

Po 2 hodinách (18:36) od konzumácie prvého jedla klesla pacientke glykémia 

na hodnotu 9,5 mmol/l. Vo večerných hodinách, kedy predpokladáme aplikáciu 

inzulínu glykémia prudko klesla. Pacientka sa do ranných hodín vyskytovala 

pod hranicou hypoglykémie. To nasvedčuje nesprávnemu úzusu pri večernej 

aplikácii inzulínu. Aplikácia večerného bolusu inzulínu a malá kompenzácia 

sacharidmi vo večernej porcii, poprípade tzv. „utajená dávka“. Pacientovi sa 

môţe zdať, ţe večerná dávka inzulínu nedostatočne zníţila glykémiu, preto si 

aplikuje ešte jednu pred spaním. Tá vedie počas noci k neprimeranému poklesu 

glykémie. 

Koncentrácia glukózy v interstíciu pacientky F. v priebehu dňa 

nebezpečne kolíše. Od nasledujúceho dňa poznáme jedálniček a môţeme teda 

porovnávať GI a jeho odozvu v organizme pacientky F.  

Deň 2. by mala pacientka konzumovať stravu s odporučeným GI 

(tabuľka 1.). Prerušená krivka grafu naznačuje, ţe mala pacientka 

pravdepodobne problém, alebo pri rannej hygiene poloţila prístroj s monitorom 

do príliš veľkej vzdialenosti. Prístroj sa znova kalibroval a meranie pokračovalo 

od 11:15 dopoludnia. Z denného grafu (zelená krivka) je zrejmé, ţe glykémia 

v priebehu dňa nekolíše tak drasticky, ako tomu bolo v deň 1. Do 14:15 sa 

glykémia pohybuje v rozmedzí 7,3 – 9,8 mmol/l. Pacientka udáva, ţe 

napoludnie obedovala šošovicový prívarok s uhorkou, jej glykémia počas 

najbliţšej hodiny stúpla aţ na hodnotu 11,1 mmol/l. O 15:00 pacientka zaťaţila 

organizmus bielym pečivom, s jeho efektom sa musel vyrovnávať dlhú dobu, 

ktorá ale plynule prešla do večerného jedla o 16:45. Glykémia sa dostala na 

východziu hodnotu o 19:45. Do rána druhého dňa glykémia zodpovedala beţnej 

hladine, na ktorej je pacientka terapiou udrţovaná.  

Tretí deň (ruţová krivka) sa udrţovala glykémia pacientky pod hodnotou 10,0. 

Aţ na interval od 7:35 – 9:30. Pacientka raňajkovala ½ rohlíka a jogurt. 

Odpoveď je v porovnaní s odpoveďou na biele pečivo z predošlého dňa 

neprimeraná, môţeme teda usúdiť, ţe záznam porcie nie je kompletný. 2 krát 

v priebehu tohto dňa, 10,45 a 14:00 pacientka konzumovala 10dkg šunky. Na 

priebehu glykemickej krivky si môţeme všimnúť, ţe nijako výrazne neovplyvnila 
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hodnotu glykémie. To zodpovedá informácii, ţe nemastné mäso má glykemický 

index 0. 

Glykemická krivka 4. dňa (modrá krivka) sa na niektoré minimálne 

rozdiely zhoduje s grafom dňa 3. Po raňajkách sledujeme zvýšenie glykémie, 

môţeme teda predpokladať opakovanú diétnu chybu, biele pečivo, ktoré bolo 

znova zloţkou ranného príjmu.  

 

 

 

V dvoch nasledujúcich dňoch (hnedá a čierna krivka) sa glykémia 

pacientky ustálila na akceptovateľnej úrovni, konzumovala potraviny, ktoré jej 

glykémiu nijak výrazne neovplyvnili, znepokojujúci je však stúpajúci priebeh 

glykémie v noci, ktorého dôvodom môţe byť neskorá večera a nízka dávka 

inzulínu, ktorú pacientka načasovala na 21:00 hod. 

Deň 6. pacientka odštartovala jogurtom ako tomu bolo v priebehu 

predošlého dňa, krivka má preto obdobný charakter ako krivka dňa 5. Hlavný 

rozdiel vidíme v rozmedzí 10 aţ 12 hodiny. Pacientka udáva, ţe o 10:45 

konzumovala 10dkg šunky. Keďţe podľa výsledkov predošlých dní môţeme 

predpokladať, ţe takéto mnoţstvo konkrétnej potraviny neovplyvňuje jej 

glykémiu, pravdepodobne neuviedla kompletné zloţenie desiatovej porcie. Do 

večera udrţovala glykémiu pod prípustnou hranicou vzhľadom k jej 

zdravotnému stavu. Deň siedmy (modrá krivka) pozorujeme výrazné zvýšenie 

glykémie na 14,1 mmol/l o 10:00. Pacientka udáva ½ rohlíka o 9:00. Biela múka 

môţe byť znova toho dôvodom. 
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8. deň (červená krivka) kolísala hladina glykémie z úrovne 12,4 mmol/l 

o 8:00 aţ tesne pod hranicu hypoglykémie 3,7 mmol/l 18:40. Dôleţitou chybou, 

ktorej sa pacientka dopustila je príliš dlhý interval medzi jedlami. Napoludnie 

konzumovala rybie filé na pare a dva zemiaky, ktoré nepokryli stav glykémie na 

primeranej hladine do 17:00, kedy pacientka nahradila zemiaky v porcii jednou 

paradajkou. Na tomto príkladne vidíme, ţe pri kompenzácii diabetu nie je 

dôleţité iba zloţenie stravy, ale aj načasovanie príjmu jednotlivých porcií. Deň 

9. a deň 10. (zelená a ruţová krivka) udrţovala pacientka stav svojej glykémie 

stravou v prijateľnom intervale pod hladinou hyperglykémie. 

11. deň (modrá krivka) však pacientka pravdepodobne porušila diétny 

reţim, hladina glykémie o 9:05 dosiahla hodnoty 16,4 mmol/l. Príčinou mohla 

byť opäť ţemľa z bielej múky. Nasledujúca konzumácia mäsa nevyvoláva 

v organizme pacientky takúto odozvu. 

 

 

 

Dvanásty deň (hnedá krivka) v priebehu sledovania, poskytol krivku, 

ktorá predstavuje takmer ideálny stav glykémie v priebehu dňa pre pacientku F. 
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Kolísanie s minimálnymi skokmi, hladina glykémie v rozmedzí 5,1 – 

11,9 mmol/l. Jedálniček pozostával z ovocia, zeleniny, nízkotučného jogurtu 

a mäsa. Dve maximá grafu sú pravdepodobne odozvou na škroby v zemiakoch 

a bielom pečive, ktoré pacientka konzumovala ako prílohu k mäsu a zelenine. 

Deň 13 (čierna krivka) a deň 14 (modrá krivka) pacientka obohatila príjem 

o jedno jedlo o 8:00. Krajec chleba ovplyvnil glykémiu poznateľne.  

Pre pacientku F. vyplýva zo sledovania niekoľko dôleţitých záverov. 

V prvom rade by pacientka mala obmedziť, alebo úplne vypustiť zo svojho 

jedálnička bielu múku a zemiaky v akejkoľvek podobe. Pacientke môţeme ešte 

odporučiť miernu fyzickú aerobnú záťaţ. 

 

4.2.2 Pacientka O. 

Podrobný jedálniček je uvedený v prílohe č. 2 

 

Medikácia:  Cotrimoxazol (thimethoprimum, sulfametoxazolum)  

v pondelok a v utorok   0-1-0 

Cipralex(escitalopramum)    1-1-0 

Deniban(amisulpridum)    0-0-1 

Trittico(trazodoni hydrochloridum)  0-0-1 

Rivotril (clonazepamum)   0-0-1 

Torvacard (atorvastatinum)  0-0-1 

Ursofalk(acidum ursodeoxycholinum)  0-0-2 

Helicid(omeprazolum)    1-0-0 

Prograf(tacrolimus) 0,5mg   1-0-1 

Zovirax tbl. (aciclovirum)    1-0-1 

Mycomax(fluconazolum)    0-2-0 

Neurol 1mg (alprazolamum) pri problémoch 

   Ventolin spray (Salbutamoli sulfas) 

   Seretide spray (Salmeteroli xinafoas,  

Fluticasoni propionas) 2-0-0-2 

   Diaprel MR (Gliclazidum)   3-0-0 

   Inzsulín pacientka vysadila 
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Pacientka prichádza do ambulancie za účelom vyšetrenia stavu jej diabetu. 

Podľa rozsiahlej liekovej anamnézy vidíme, ţe pacientka je liečená v mnohých 

odborných ambulanciách. Je pod dohľadom neurológa, hematológa, pľúcneho 

lekára, takisto navštevuje diabetickú poradňu. V minulosti prekonala 

onkologické ochorenie. 

Inzulín vyradila z terapie a momentálne je medikovaná perorálnym 

antidiabetikom, derivátom sulfonylmočoviny.  

 

 

  

Uţ prvý deň sledovania (čierny graf) vidíme z glykemickej krivky výraznú 

dekompenzáciu diabetu 2.typu. Glykémia pacientky uţ na začiatku merania 

nezodpovedá terapiou kompenzovanej udrţovacej hladine diabetika. 

Z obdrţaného jedálnička zisťujeme, ţe ani reţimové opatrenia a dôleţité diétne 

pravidlá pacientka nedodrţuje tak, ako bolo vopred dohodnuté.  

 V nasledujúcich dňoch zaznamenáva prístroj výraznejšie kolísanie 

glykémie vzhľadom k uvedenej strave. Najhoršie je na tom pacientka na tretí 

deň od štartu merania (červená krivka). Hodnoty sa v dopoludňajších hodinách 

pohybujú na úrovni hyperglykémie, pacientka neuvádza zloţenie dopoludňajšej 

stravy, preto je ťaţké identifikovať príčinu. Následne hodnota klesá aţ tesne 

nad hladinu hypoglykémie. Vzhľadom k diagnózam pacientka takýto priebeh 

glykémie nemôţe dopustiť. 
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Veľkým problémom je malý počet porcií behom dňa. Prvé jedlo 

pacientka konzumuje aţ v popoludňajších hodinách. Väčšinou ide o potraviny 

s vysokým GI. Glykémia preto rýchlo klesá a nastáva pocit hladu. Pacientka si 

pravdepodobne uvedomuje nevhodnosť potravín, ktoré zvolila a snaţí sa to 

kompenzovať dlhým odstupom medzi ďalším jedlom. Na hlad preto reaguje aţ 

vo večerných hodinách. Grafy glykemických kriviek nasledujúcich troch dní 

(zelená, ruţová a modrá krivka) v porovnaním s jedálničkom pravdepodobne 

odzrkadľujú túto teóriu. Malé porcie častejšie v priebehu dňa by boli pri jej 

diagnóze najvhodnejším riešením.  

 

 

 

V nasledujúcich dňoch sledovania má priebeh krivky menej kolísavý 

charakter, napriek tomu nepredstavuje ideálny stav pre pacientku O.  

Z grafu 8. dňa (čierna krivka) no aj predošlých dní (čierna krivka) môţeme 

uvaţovať, ţe 3 tablety perorálneho antidiabetika ráno, nepredstavujú vhodnú 

dávkovaciu schému. Vysadenie inzulínu bude pravdepodobne vysvetlením 

chýbajúcej nočnej kompenzácie. Samozrejme je nutné brať do úvahy 

polypragmáziu pacientky a polymorbidity, ktoré môţu glykémie značne ovplyvniť. 
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Najdôleţitejším odporúčaním pre pacientku O. je uvedomiť si závaţnosť 

svojho zdravotného stavu, prekonať nedostatok vôle a snaţiť sa racionalizovať svoj 

celkový ţivotný štýl pravidelným stravovacím reţimom a vhodnou skladbou potravín 

s nízkym GI. 

4.2.3 Pacientka K.  

Podrobný jedálniček je uvedený v prílohe č.3 

 

Diabetes mellitus 2. typu liečený inzulínom. Pridruţeným ochorením 

DM 2 je obezita a s ňou súvisiaca hypercholesterolémia. Diabetická gastropatia, 

ktorou pacientka trpí je liečená dvojkombináciou omeprazol  (inhibítor 

protónovej pumpy) a itorpid (prokinetikum). 

 

Medikácia:  Simgal  20 mg (Simvastatinum)   0-0-1 

  Loseprazol  20mg (Omeprazolum)  1-0-1 

  Ganaton  (Itopridi hydrochloridum)  1-0-1 

  Actrapid  (Insulinum humanum)   6j. s.c. 

  Insulatard (Insulinum humanum)   12j. o 21:00 

 

 

 

Senzor bol implantovaný o 15:05 hod. Z neznámych dôvodov bolo 

meranie začaté aţ druhý deň 6:00 ráno, kedy bola nameraná glykémia 10,7 mmol/l. 

Jedálniček pacientky obsahuje denne 3 – 5 porcií. Deň 2 (modrá krivka) pacientka 

raňajkovala tvarohový syr a zeleninu. Glykémia stúpla v priebehu 40 minút na 18,0 

mmol/l z pôvodnej hladiny. Po dobu sledovania glykémia neklesla pod 11,mmol/l. Aţ 

na štvrtý deň ( čierny graf )po implantácii, o 15:10 klesla glykémia pacientky 
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neprimerane k strave uvedenej v jedálničku na hodnotu 5,7 mmol/l. Pacientka 

udáva, desiatu o 9:45 (5 dkg šunky). Ďalšia porcia jedla nasleduje o 16:00, hydinové 

mäso so zeleninou. Nasledujúci deň má glykemická krivka znova trend nepodobný 

predpokladanému trendu podľa predpísaného jedálnička. Vzhľadom k priebehu 

krivky môţeme predpokladať non-compliance pacientky a teda jej kazuistiku 

nemôţeme povaţovať za relevantnú v našom sledovaní.   

4.2.4 Pacient M. 

Podrobný jedálniček je uvedený v prílohe č.4 

 

Medikácia:  Siofor  500mg (Metforminum)    1-0-0 

  Gopten 2  (Trandolaprilum)    0-0-1 

  Isoptin SR  240 (Verapamili hydrochloridum)  1-0-0 

  Enelbin 100  (Naftidrofuryli hydrogenooxalas)  2-0-2

  Mixtard 30  (Insulinum humanum)   10-0-6 

  Indap  (Indapamidum)    0-0-1 

 

Hypertenzia pacienta M. je liečená štvorkombináciou antihypertenzív. 

Diabetes 2 typu kombináciou perorálneho antidiabetika a inzulínu. 

  

 

 

Napriek tomu, ţe pacient M. odovzdal starostlivo vyplnený jedálniček 

piatich dní, meranie ani stav glykémie neodpovedal ním zostavenému dennému 

reţimu. Porucha prístroja nebola zistená, preto podobne ako v prípade 

pacientky K. predpokladáme non-compliance pacienta. 
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Dôleţitým postrehom týchto dvoch meraní je fakt, ţe pre úspešnú 

kompenzáciu diabetu je dôleţitá najmä spolupráca pacienta a jeho odhodlanie 

svoj zdravotný stav zlepšiť. 

4.2.5 Pacientka B. 

Podrobný jedálniček je uvedený v prílohe č.5a a 5b. 

 

Pacientka B. bola zaradená do nášho sledovania pre porovnanie 

odozvy glykémie na stravu s rôznym glykemickým u zdravého človeka. 

V ambulancii pacientka podstupuje vstupné metabolické vyšetrenie. 

Momentálne nie je pacientka nijak medikovaná. Nie je spokojná so svojím 

stravovacím reţimom, ţivotným štýlom a z toho vyplývajúcou hmotnosťou. 

Napriek tomu, ţe sa pacientka počas sledovania nedrţala 

stravovacieho plánu poskytla nám podrobný popis jedálnička, z ktorého 

môţeme odozvu jej organizmu na stravu vyhodnotiť. Ako ukazujú nasledujúce 

grafy štrnástich dní a precízny jedálniček pacientky, preventívne sledovanie 

odhalilo neprimerané kolísanie pri konzumácii určitých potravín.  

Dôleţité je, aby pacientka o riziku vedela a bola ochotná predísť jeho 

následkom. 

 

 

 

Čip bol pripravený o 12:00 prvý deň (modrá krivka). Prvé jedlo, 13:20 

porcia celozrnného pečiva zodvihla glykémiu na 7,2mmol/l, ešte stále však 

v rozmedzí, ktoré zodpovedá stúpnutiu glykémie po poţití potravy. Maximum tohto 

dňa zaznamenáva prístroj na hodnote 9,8 mmol/l o 17:25. Bola to pravdepodobne 

odpoveď na jedlo konzumované o 16:30. Počiatočná glykémia bola pritom na úrovni 
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normoglykémie. 17:20 zapísala pacientka do svojho jedálnička nápoj z Aloe vera. 

Výrobca na obale uvádza, ţe nápoj je bez cukru, na zloţení však nechýba údaj 

o obsahu sacharózy a fruktózy. Pri sledovaní denného príjmu je dôleţité sledovať 

kompletné zloţenie výrobku, aby sa tak predchádzalo výsledok komplikujúcim 

reakciám organizmu. Deň 2 (červená krivka) glykémia pacientky nebezpečne 

kolísala. 4:30 konzumovala biely jogurt a plátok celozrnného chleba. O 42 minút 

stúpla jej glykémia na hodnotu 8,1mmol/l. V nasledujúcich hodinách sa pacientka 

dostala na 40 minút do hypoglykémie (2,2mmol/l). 4 hodinová prestávka medzi 

jednotlivými chodmi, a skoré ranné vstávanie pravdepodobne k tomu prispeli. 8:30 

pacientka vypila kávu s vysokým obsahom mlieka, vďaka vysokému GI mlieka 

glykémia stúpla, neskôr však konzumáciou surovej zeleniny, morských plodov 

a kvalitných tukov sa dostala na prijateľnú úroveň. Najvhodnejší reţim sa ukazuje 

v deň 3. (zelená krivka) a deň 4. (ruţová krivka). Glykémia sa po oba dni udrţovala 

na hladine normoglykémie, aţ na prípad, kedy prístroj ukazuje hypoglykémiu. 

Dôvodom pravdepodobne bude závada v obsluhe prístroja, alebo nesprávna 

manipulácia s ním. Na druhý deň, však po kalibrácii opäť pokračoval v meraní. 

Maximálne 4 hodinový odstup porcií, primeraná aktivita a väčšinová strava s nízkym 

glykemickým indexom vykompenzovali malé prehrešky v podobe čokolády alebo 

zmrzliny.  

 

 

 

Deň 5. (modrá krivka) zaznamenávame vzostup glykemickej krivky na 

hodnotu 10,0 mmol/l o 7:57. Otázkou je, čo bolo toho dôvodom, keďţe pacientka 

neudáva ţiaden príjem stravy a na túto hodnotu sa dostáva postupne od štvrtej 

hodiny rannej. 7:30 raňajkuje ovocný jogurt s cereáliami. Ten však nemôţeme 

pokladať za hlavný dôvod, keďţe pacientka v jedálničku udáva rovnakú porciu aj 
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o 10:30 a odozva nie je rovnaká. Dôvodom môţe byť neuvedená strava s vysokým 

glykemickým indexom.  

Po opätovnej kalibrácii začína prístroj meranie 6. deň (hnedá krivka) 

v hladinách hypoglykémie. Prvé jedlo pacientka prijala 11:20, čím si naštartovala 

organizmus, a glykémia sa znova dostala na úroveň normoglykémie. Kolísanie 

krivky v priebehu dňa je pravdepodobne následok nepravidelného príjmu stravy 

a tomu neprimeranej fyzickej aktivity, ktorú pacientka vyvinula. Deň 7. (čierna 

krivka) štartuje pacientka raňajkami o 11:00, cereálie a jogurt vyvolávajú odozvu, 

ktorá postačuje na to, aby sa dostala z hranice hypoglykémie na normoglykémiu. Po 

vynaloţení fyzickej aktivity glykémia mierne stúpa. 13:30 ryţa basmati so zeleninou 

a hubami vyvolajú mierne stúpanie glykémie nie však na neprimeranej úrovni. Po 

dobu šiestich hodín sa glykémia udrţuje na vhodnej úrovni.  Vo večerných hodinách 

však neprimerane klesá ku hypoglykémii. 17:30 má pacientka uvedenú v jedálničku 

porciu zeleniny, 20:00 malé mnoţstvo alkoholu v podobe riedeného vína. Alkohol 

všeobecne zvyšuje glykémiu, no vidíme, ţe v malom mnoţstve sa jeho odozva 

výrazne neprejaví. 

 

 

 

Väčšiu časť dňa 8 (modrá krivka) balansuje pacientka tesne nad hranicou 

hypoglykémie, mierne vyrovnanie zaznamenávame po prvom jedle. 8:30 stúpa 

glykémia z 4,1 mmol/l na 5,7 - 6,5 mmol/l. V prípade, ţe by pacientka nebola 

sledovaná prístrojom, mohol by sa jej stav zmeniť výraznejšie. Pravidelnou stravou 

vhodnej kvality a kvantity, by mohla pacientka predísť týmto hlad vyvolávajúcim 

stavom. Na grafe deviateho dňa (červená krivka) sledujeme hypoglykémiu 

v priebehu noci. Istý pokles glykémie v noci je povaţovaný za fyziologický, keďţe sa 

príjem sacharidov v noci úplne zastaví. Môţeme teda predpokladať, ţe večerný 
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príjem potravy nestačil pokryť celé obdobie nočného hladovania. Prvou porciou sa 

však krivka odstáva opäť na úroveň primeraných hodnôt. V priebehu dňa pacientka 

konzumuje okrem rannej ešte štyri porcie, a to pribliţne kaţdé 2 hodiny, maximá, 

ktoré zaznamenáva graf zodpovedajú prijímanej potrave. Glykémia stúpne s kaţdou 

porciou o pribliţne 2mmol/l. Stále však v primeranom fyziologickom rozmedzí. 

Strava zloţená z čerstvej, alebo varenej zeleniny, doplnená pečivom z celozrnnej 

múky, sú pravdepodobne vhodnými potravinami pre túto pacientku. Podobne na 

tom je graf aj v deň 10 (zelená krivka). 15:30 zaznamenáva pacientka do svojho 

jedálnička posledný chod pozostávajúci zo zeleniny. O 20:00 cestovala lietadlom 

a dovtedy ţiaden príjem nezaznamenáva, čomu nasvedčuje aj pomalý pokles 

glykémie. Od 22:00 prijímala pacientka malé mnoţstvo alkoholu, vidíme ale, ţe 

nočná glykémie sa udrţiavala vo fyziologickom rozmedzí. 11.deň sledovania 

(ruţová krivka) pacientka pravidelnou stravou udrţuje glykémiu vo vhodnom 

rozmedzí. V zápale spoločenskej udalosti pravdepodobne pacientka prístroj vypína 

o 21:32 a v meraní ďalej nepokračuje. 

Hlavným problémom vyplývajúci zo sledovania viacerých dní je občasný 

pokles glykemickej krivky do rozmedzia hypoglykémie. 

Ak je cieľom pacientky zbaviť sa nadbytočných kilogramov, nemal by čas 

medzi jednotlivými chodmi prekročiť 3 hodiny. Zo sledovania vidíme, ţe pokiaľ 

pacientka konzumuje stravu s vysokým GI sacharidové zdroje sa rýchlo vyčerpajú. 

Telo zbytok glukózy v krvi ukladá vo forme tuku. Odporúčaním pre pacientku B. by 

preto malo byť vyhýbanie sa tomuto stavu v kombinácii so správnym nastavením 

pohybu a stravovacieho reţimu. 

  

4.2.6 Pacientka Š. 

Podrobný jedálniček je uvedený v prílohe č.6 

 

Medikácia:  Migraeflux (Paracetamolum Dimenhydrinatum) alebo 

Rosemig (sumatriptani succinas) podľa potreby pri 

migrenóznych stavoch 

 

Pacientka je podľa BMI (43,4) zaradená do kategórie obéznych 3. 

stupňa. V našom sledovaní, ale patrí do skupiny zdravých pacientov. Pretoţe 
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diabetom 2.typu netrpí. Sledovanie by mohlo mať pre pacientku priaznivý vplyv. 

Po určení správneho stravovacieho reţimu, by mohla pacientka vhodným 

spôsobom zníţiť svoju hmotnosť a predísť tak mnohým ţivot skracujúcim 

komplikáciám.  

 

 

 

Sledovanie odozvy u pacientky Š. bolo pre nás najviac vypovedajúce. 

Prípad pacientky Š. a pacientky B. je podobný, no presné dodrţiavanie 

stravovacieho reţimu a zápis dennej stravy nám dokonale vykreslil predstavu, 

ako môţe sledovanie glykemického indexu u pacientov s DM zjednodušiť 

kompenzáciu. Compliance pacientky k tomu veľmi dopomohlo.  

Meranie začína deň po zavedení biočipu (čierna krivka) 7:30 ráno. 

50g suchého chleba ako referenčná potravina posúva glykemickú krivku na 

hodnotu 5,6mmol/l, kde sa vďaka potravinám z GI 0 udrţiava konštantne celý 

deň. Mierny pokles z tejto hodnoty zaznamenávame v noci, čo môţeme ale 

z dôvodu obmedzeného príjmu počas noci povaţovať za fyziologické.  

Druhý deň (modrá krivka) potraviny s GI 10 znova ovplyvňujú 

glykémiu minimálne. Surová zelenina v primeranom mnoţstve zabezpečila, ţe 

glykémia pacientky nestúpa z fyziologickej hranice normoglykémie. Podobne 

tomu je aj v deň tretí  (červená krivka), kedy boli naplánované potraviny s GI 15. 

Sója a tofu tvoria jediný zdroj sacharidov počas dňa a glykémia znova 

neprevyšuje hodnotu 5,6 mol/l.  
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Nasledujúce dni pokračuje pacientka postupne podľa stúpajúceho 

trendu GI potravín. Štvrtý deň (zelená krivka) zaznamenávame prevýšenie 

hodnôt glykémie málo nad hodnotu 5,6 mmol/l. 17:16 stúpa glykémia na 

6,4mmol/l. Dôvodom je zapečená cestovina, pravdepodobne s prísadou, ktorá 

nevyhovuje danému GI.  

Podobne na glykemickej krivke dňa 5. (ruţová krivka) O 8:21 stúpa aţ 

na hodnotu 6,8 mmol/l. Príčinou je pravdepodobne sušené ovocie (7:35hod). 

Podľa tabuliek tento druh potraviny spadá do skupiny potravín s GI 27-30. 

Problémom teda nie je kvalita, ale kvantita danej potraviny. Nasledujúci priebeh 

zodpovedá glykemickému indexu konzumovaných potravín.  

6. deň (modrá krivka) glykemická krivka postprandiálne kolíše 

s kaţdou porciou pribliţne rovnomerne. Potraviny s GI 32-35 viditeľne 

pozdvihujú glykémiu pacientky oproti ostatným dňom. Avšak len mierne nad 

hranicu 5,6 mmol/l. 

 

 

 

V nasledujúcich štyroch dňoch je stúpajúci trend glykémie s ohľadom na vyšší 

glykemický index konzumovaných potravín v porovnaní s predošlými dňami 
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očividný. Napriek tomu u pacientky Š. nepresahuje hranicu fyziologickej 

postprandiálnej glykémie.  

Pacientka netrpí diabetom 2.typu, inzulínorezistenciou ani MS. Je pre ňu teda 

dôleţité pokračovať v konzumácii potravín s nízkym glykemickým indexom, 

najlepšie pod GI 35 (šiesty deň, modrá krivka). Predchádzaním výkyvov stavu 

glukózy do hyperglykémie môţe zároveň pacientka predísť stále hroziacemu 

rozvoju inzulínorezistencie a metabolického syndrómu. 

4.3 Pacient s hladovkou 

4.3.1 Pacient D. 

Pacient D. bol ochotný zdrţať sa počas niekoľkých dní príjmu akejkoľvek 

stravy. Prvý deň po implantovaní čipu (modrá krivka) konzumoval ešte stravu pre 

neho beţnú, aby sme rozdiel a pokles glykémie zreteľne videli. Jedálniček si pacient 

nezapisoval, a tak nevieme odozvu na GI potravín presne vyhodnotiť. Napriek tomu 

ale vidíme, ako sa správa organizmus zdravého človeka v stave núdze. Hlavným 

rozdielom v porovnaní s konzumáciou stravy s nízkym GI (pacientka Š. 4.2.5) bolo, 

ţe v prípade stravy s nízkym GI je glykemická krivka konštantne sa úrovni hornej 

hranice normoglykémie, teda v okolí 5,6 mmol/l. 

V prípade hladovania pacienta D. je glykémia na spodnej hranici (3,6 

mmol/l). V niektorých momentoch klesá do hypoglykémie.  

 

 

 

Druhý deň (červená krivka) uţ pacient prestáva konzumovať akúkoľvek 

stravu. Z glykemickej krivky vidíme, ţe pokles glykémie na úroveň hypoglykémie má 

postupný priebeh a trvá pribliţne 5 hodín. Tretí deň (zelená krivka) bol pacient úplne 

bez príjmu potravy. Glykemická krivka má kontinuálny priebeh bez výrazných 
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zmien. Štvrtý deň (ruţová krivka) pacient konzumuje jednu porciu jedla. Narozdiel 

od poklesu, ktorý trval pribliţne 5 hodín, stúpnutie glykémie je veľmi rýchle. Ak by 

východzia hodnota glykémie bola po predošlej strave na fyziologickej úrovni, stúpla 

by pravdepodobne glykémie nad hranicu 5,6 mmol/l. V tomto prípade však aj 

postprandiálne nad túto hodnotu nestúpla.  

 

 

 

Piaty deň (modrá krivka) opäť pokračuje v celodennom hladovaní, 

glykémia je na tom podobne ako v deň tretí, udrţuje sa kontinuálne na hodnote 3,9 

mmol/l. Šiesty deň (červená krivka) nastupuje pacient na beţnú stravu, 

v popoludňajších hodinách uţ glykémia dosahuje hodnôt okolo 10 mmol/l. Podobne 

siedmy deň (zelená krivka), kedy pacient pokračuje v konzumácii beţných potravín 

Na glykemickej krivke pozorujeme zvýšenie glykémie, a mnoţstvo maxím, ktoré 

pravdepodobne súvisia s mnoţstvom porcií.  

Sledovaním sme potvrdili, ţe hladovanie nie je pri liečbe akéhokoľvek 

metabolického ochorenia riešením.  
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5 Diskusia 

 

Denný príjem stravy je dôleţitý pre ţivot a preţitie. V dnešnej dobe však 

poskytuje viac potešenie, neţ len ţiviny dôleţité pre dennú fyzickú aktivitu. 

Dôleţité je si ale uvedomiť, čo je pre ľudské zdravie prospešné a v najlepšom 

prípade skombinovať tieto dva aspekty.  

 

Optimálna strava pre pacientov s diabetom sa veľmi pribliţuje strave 

pre kohokoľvek iného. Obsahuje vysoký podiel vlákniny, primerané mnoţstvo 

sacharidov a minerálov, pri čo najniţšom zastúpení tukov. Vzhľadom k tomu, ţe 

príjem stravy, zvyšuje hladinu cukru v krvi, je pre nich nevyhnutné prispôsobiť 

príjem tak, aby bola hladina glykémie kontrolovane vţdy v ţiaducom 

rozmedzí15. 

Čím viac po jedle stúpne hladina glykémie, tým viac inzulínu sa musí 

vyplaviť. Čím väčšia je potreba inzulínu, tým viac sa aktivujú vyrovnávacie 

procesy zabezpečujúce ukladanie tukov v organizme. 

V súvislosti s diabetickou diétou je veľmi dôleţitou informáciou 

o potravine jej glykemický index. 

Glykemický index je definovaný ako pomer plochy pod vzostupnou 

časťou krivky postprandiálnej glykémie testovanej potravy, ktorá obsahuje 50 g 

sacharidov a štandardnej potraviny. Za štandardnú potravinu je povaţovaných 

50 g glukózy. Neskôr bola glukóza nahradená bielym chlebom s obsahom 50 g 

sacharidov, pretoţe chlieb menej ovplyvňuje motolitu ţalúdka32.  

Potraviny, ktoré rýchlo zvyšujú glykémiu, majú vysoký glykemický 

index. Nízky GI majú tie potraviny, ktoré umoţňujú rovnomerný presun glukózy 

do krvi a následne do buniek. Vyrovnaná hladina glykémie je vhodná pre 

kompenzáciu diabetu 2.typu17.  

Cieľom mojej diplomovej práce bolo u konkrétnych osôb po dobu 

niekoľkých dní sledovať odozvu glykémie na stravu s rôznym glykemickým 

indexom. Prevaţnú časť sledovaných osôb tvorili pacienti trpiaci diabetom 

2.typu.  
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Strava zohráva v ţivote diabetika zásadnú úlohu. S cieľom predísť 

komplikáciám by mala byť prioritou číslo jedna. Preto sme sa pri sledovaní 

zamerali aj na upresnenie kompenzácie a predchádzanie komplikáciám. Do 

sledovania sme pre porovnanie zapojili zdravú osobu a pacienta s niekoľko 

dňovou hladovkou. 

Osoby boli sledované prístrojom určeným pre kontinuálne meranie 

glykémie. Dvadsaťštyri hodín denne monitoroval stav ich glykémie v interstíciu. 

Priemer hodnôt nameraných kaţdých päť minút bol zaznamenávaný do grafu. 

Jednotlivé systémy vo svojich nastavovacích príručkách udávajú moţnosť 

oneskorenia senzoru v ráde niekoľkých minút22. To by mohlo mať neţiaduci 

účinok pri aplikácii bolusovej dávky inzulínu v prípade hyperglykémie. Je 

potrebné preto počítať s týmto oneskorením v následnom odčítaní hodnôt. Pre 

naše sledovanie však čas reálny a čas prístroja nezohrával aţ tak dôleţitú 

úlohu.  

V tejto diplomovej práci bolo cieľom získať informácie o stave 

glykémie po strave. Z výsledkov sa však dá získať viac. Sledovaním trendu 

glykémií počas dní a častosť opakovaní jednotlivých výkyvov, môţe slúţiť 

k dlhodobej úprave reţimu diabetika, pre zlepšenie kompenzácie ochorenia a aj 

kvality jeho ţivota.  

Vďaka komunikácii s osobným počítačom bolo moţné sledovať tieto 

glykémie a proaktívne reagovať. 

Počet osôb podieľajúcich sa na vzniku výsledkov mojej diplomovej 

práce sa v priebehu sledovania obmedzil na malú skupinu. Preto nie je moţné 

vytvoriť výsledok, ktorý by zjednocoval poznatky do všeobecných záverov. 

K jednotlivým kazuistikám sa preto musíme stavať ako k individuálnym 

prípadom.  

Non-compliance pacientov znemoţnilo pouţitie konkrétnych reakcií 

glykémií v dvoch prípadoch (4.2.3, 4.2.4). Napriek tomu, aj to je pre nás 

vypovedajúci výsledok. Môţeme z toho definovať dôleţitosť spolupráce 

pacienta na zvýšení kvality liečby, a tým aj jeho ďalšieho ţivota.  

Prípad pacientky B. s cieľom redukovať hmotnosť (4.2.5) poukazuje 

na dôleţitosť pravidelného stravovacieho reţimu a nutnosti voliť kvalitatívne 

správne potraviny, pre ustálenie glykémie. Sledovanie kontinuálnym monitorom 
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by mohlo mať prínos pri liečení obezity. Z názornosti výsledkov vychádzajúcich 

z celodenného sledovania, by mohli pacienti lepšie pochopiť nutnosť 

konzumovať malé porcie v častejších chodoch, aby sa predchádzalo poklesu 

glykémie do neţiaducich rozmedzí. 

Kazuistika pacientky (4.2.6) by mal byť vzorovým príkladom nie len 

compliance, ale aj z toho vyplývajúcich výsledkov. Pacientka trpí klinickou 

obezitou. Ako jediná sa presne riadila reţimom jedál, čo pomohlo záveru, ako 

docieliť čo najlepšie vyuţitie energie pre fungovanie organizmu. 

Toto by mohol byť spôsob, ako nastaviť pacientom s diabetom alebo 

obezitou ich denný reţim.  

Sledovanie pacientov s diabetom (4.2.1, 4.2.2) si vyţadovalo 

venovanie väčšej pozornosti. Aplikáciou inzulínu či perorálnych antidiabetík 

pacienti výrazne ovplyvňovali priebeh glykemickej krivky. V ich ţivote, by mohlo 

mať kontinuálne sledovanie osobným monitorom taktieţ výrazný vplyv. Prístroj 

síce nedokáţe nahradiť schopnosti inzulínovej pumpy, dokáţe však 

u diabetikov odhaliť rizikové stavy. Umoţňuje kontrolovať ich hladiny v priebehu 

dňa a v prípade nutnosti aj v noci. Vďaka tomu je moţné nastaviť denný reţim 

podľa individuálnej potreby a predísť tak vzniku akútnych či chronických 

komplikácií. 

Prípad pacienta s hladovkou (4.3.1) odhalilo potrebu pravidelného 

denného jedálneho reţimu. V období hladovania sa organizmus nastaví na 

„úsporný reţim“ a mozog sa adaptuje na nový zdroj energie – ketónové látky. 

Z dôvodu nedostatku sacharidov v strave, klesá mnoţstvo vyplavovaného 

inzulínu a tým je znemoţnené vyuţitie energie z nich pochádzajúcej. K zisku 

potrebnej energie teda organizmus vyuţíva tuky. Dochádza k ich štiepeniu 

a vznikajú látky kyslej povahy, ktoré sa hromadia a narúšajú acidoabzickú 

rovnováhu2. Najváţnejšou komplikáciou pre diabetikov 2.typu je z toho 

vyplývajúca ketoacidóza.  

Okrem toho dochádza k spomaleniu metabolizmu celého tela, po 

príjme stravy s vysokým GI, organizmus nie je schopný vyuţiť obnovený vysoký 

príjem sacharidov a ukladá ich vo forme tuku, vo vyššej miere ako tomu bolo 

pred hladovaním.  
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6 Záver 

 

Na malom súbore pacientov z ambulancie pre metabolické ochorenia 

a poruchy výţivy so sídlom na Poliklinike II. v Hradci Králové sme prístrojom pre 

kontinuálne monitorovanie glykémie sledovali glykemickú odozvu pacientov na 

stravu s rôznym glykemickým indexom.  

V prípade metabolických ochorení je najzávaţnejším problémom 

obtiaţnosť diagnostiky. Pre správnosť výsledkov je dôleţitou podmienkou 

dôsledné dodrţiavanie terapeutického postupu zo strany pacienta. V mnohých 

prípadoch bolo nepretrţité sledovanie a nutnosť sledovania stravy 

obmedzujúce.  

Pacienti sú v ambulancii dlhodobo vedený a práve ich noncompliance 

je najčastejším dôvodom, prečo sa do ambulancie musia opakovane vracať.  

Skupina pacientov bola v somatometrických i biochemických 

parametroch nehomogénna, zároveň glykemickú krivku ovplyvňuje zástup 

anamnestických faktorov, ktoré sa pri terapii diabetu 2.typu a obezity musia 

zohľadniť. 

 

Na predloţenom súbore pacientov sme zo sledovania vyhodnotili 

jednotlivé závery a odporúčania, ktoré by mohli viesť k zlepšeniu kompenzácie 

ich ochorení, alebo k pozitívnej zmene ţivotného štýlu. 
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7 Abstrakt diplomovej práce 

 

Univerzita Karlova v Praze 

Farmaceutická fakulta v Hradci Králové 

Katedra biologických a lékařských věd 

   

Sajková Denisa 

 

Odozva individuálnej glykémie jednotlivca na stravu s rôznym  

glykemickým indexom 

 

 

 

Teoretická časť diplomovej práce pojednáva o základných 

informáciách súvisiacich s glykémiou jednotlivca. Bliţšie vysvetľuje pojmy s ňou 

súvisiace. Venuje sa ochoreniu najčastejšie sa vyskytujúcemu pri poruche 

metabolizmu sacharidov a poukazuje na komplikácie z neho sa vyvíjajúce.  

 V rámci experimentálnej časti bola sledovaná heterogénna 

skupina pacientov z ambulancie pre metabolické ochorenia a poruchy výţivy so 

sídlom na Poliklinike II. v Hradci Králové prístrojom pre kontinuálne 

monitorovanie glykémie. Cieľom bolo po rôzne dlhú dobu sledovať glykemickú 

odozvu na odporúčanú stravu a zhodnotiť glykemickú variabilitu jednotlivcov. 

Záverom boli konkrétne odporúčania pre pacientov, ktoré 

vyplývali z ich sledovania.  
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Abstract of diploma thesis 

 
 

Charles University in Prague 

Faculty of Pharmacy in Hradec Králové 

Department of Biological and Medical Sciences 

   

Sajková Denisa 

 

Individual glycemic response to individual meals with different  

glycemic index 

 

 

 

The theoretical part of the diploma thesis deals with the basic 

information associated with individual blood glucose. Explains the concepts 

associated with it. Devote with the most frequent disease in renal carbohydrate 

metabolism and point to the complications of it is the emerging. 

The experimental section examines glycemic responses within a 

heterogeneous group of subjects studied at medical centre of Poliklinika in 

Hradec Králové using a device for continuous blood glucose monitoring. 

The purpose of this study was to observe the glycemic response to 

recommended meals and to determine the glycemic variance of different 

individuals subjects. Results were individual recommendations based on 

monitoring the patients during this investigation. 
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Prílohy 

Pacientka F. Príloha č.1 
 

Deň Čas Množstvo Potravina  Deň Čas Množstvo Potravina 

1. 
17:00 1 ks  ţemľa, čaj  

9. 

7:00 1 ks  jogurt 

21:00 1 ks  jablko  9:30 10 dkg šunka 

2. 

7:00 1 ks roţok, čaj  12:00 1 porcia  šošovicová polievka 
9:00 1 ks biely jogurt  14:00 ½ ks jablko 
12:00 1 porcia  šošovica, uhorka  17:00 2 ks  krajec chleba, šunka 
15:00 1 ks ţemľa  21:00 1 ks, ½ ks jogurt, ½ jablko 
16:45 1 porcia  šošovica, uhorka  

10. 

7:00 2 ks krajec chleba, šunka 
20:45 1 ks  plátok mäsa  9:30 1 ks  paradajka 

3. 

7:00 
½ ks, 1 ks roţok, biely jogurt 

 
11:50 1 porcia  

rybie prsty, 3 
zemiaky 

10:30 10 dkg šunka  14:30 1 porcia  šopský šalát 

12:00 
1 porcia  šopský šalát 

 
17:00 1 porcia  

rybie prsty, 
paradajka 

14:00 10 dkg šunka  21:00 1 porcia  zeleninový šalát 

16:00 ½ ks roţok  

11. 

7:00 1 ks  jogurt 

17:00 1 porcia  šopský šalát  10:00 ½ ks ţemľa 

21:00 ½ ks, 1 ks  roţok, paradajka  12:00 1 ks  Rezeň 

4. 

7:00 1 ks  roţok  14:30 1 porcia  zeleninový šalát 

9:00 1 ks  paradajka  17:00 ½ ks rezeň 

12:00 
1 porcia  cestoviny, zelenina 

 
21:00 1 porcia  

šopský šalát, krajec 
chleba 

14:45 1 porcia 
plátok mäsa na 
hubách, cestoviny 

 

12. 

7:00 1 ks  jogurt 

17:00 1 porcia  zelenina  9:30 1 ks  banán 

21:00 1 ks  jablko  12:00 ½ ks, 2 ks rezeň, zemiaky 

5. 

7:00 
1 ks  jogurt 

 
14:00 ½ ks 

ţemľa, zeleninový 
šalát 

9:00 1 ks  jogurt  17:00 ½ ks, 2 ks rezeň, zemiaky 

11:45 1 porcia  kurča, 4 zemiaky  21:00 1ks, 1 ks paprika, paradajka 

14:45 1 porcia  zeleninový šalát  

13. 

7:00 2 ks krajec chleba, šunka 

17:00 ½ ks roţok  10:40 1 porcia  uhorkový šalát 

21:00 
1 porcia  kurča 

 
12:00 1 porcia  

filé na pare, 3 
zemiaky 

6. 

7:00 
1 ks  jogurt 

 
14:45 1 porcia  

uhorkový šalát, 
paradajka 

9:00 1 ks  jogurt  17:00 1 ks  jogurt 

10:45 
10 dkg šunka 

 
21:00 2 ks, 1 ks  

krajec chleba, 
paradajka 

12:00 1 porcia  kurča  

14. 

7:00 1 ks  banán 

14:30 1 ks  suchá hrianka  8:00 1 ks  krajec chleba 

21:00 ½ ks krajec chleba  10:35 15 dkg šunka 

7. 

7:00 1 ks, 1 ks paradajka, paprika  12:00 1 ks  jogurt 

9:00 
½ ks roţok 

 
14:00 1 porcia  

krajec mäsa, 2 
zemiaky 

12:00 
1 porcia  

3 zemiaky, zelenina 
na pare 

 
17:00 1 ks  zavináč 

13:30 1 ks  paradajka  21:00 1 porcia  šopský šalát 

15:00 1 porcia  uhorkový šalát      

17:00 1 porcia  zelenina na pare      

21:00 1 ks  jogurt      

8. 

7:00 1 ks, 2 ks kefír, krajec chleba      

10:30 1 ks  jogurt      

12:00 
1 porcia  filé na pare, 2 

zemiaky 
  

   

17:00 
1 porcia  filé na pare, 

paradajka 
  

   

21:00 ½ ks, 2 ks jablko, krajec chleba      

 



 

 

Pacientka O. Príloha č.2 
 

Deň Čas Množstvo Potravina      

1. 

9:00 1 porcia  miska polievky, 
jogurt 

 

 

   

13:00 1 ks jogurt     

17:00 2 ks  krajec chleba so 
salámou 

 
   

21:00 2 ks, 2 ks jogurt, mandarínka     

2. 

6:30 1 ks  krajec chleba     

18:30 1 porcia  slané pečivo, ţemľa 
so salámou 

 
   

19:45 2 ks mandarínka  

 

   

23:30 2 ks, 3 ks jogurt, mandarínka     

3. 

14:00 1 porcia  Hamandeggs, 
paradajkový šalát 

 
   

18:30 1 porcia  zemiaková kaša, 
fašírka 

 
   

20:00 1 ks, 2 ks jogurt, mandarínka     

4. 

3:00 3 ks jogurt     

13:00 1 porcia  kôprová omáčka, 3 
knedlíky 

 

 

   

22:00 1 porcia  tvarohová 
pomazánka, banán 

 
   

5. 15:30 1 porcia kurča s hranolkami     

6. 
1:00 2 ks. 2 ks jogurt, mandarínka     

13:00 1 porcia  mäso, ryţa     

7. 

13:00 1 ks  ţemľa so salámou     

19:30 1 ks ţemľa so šunkou, 
mlieko 

 

 

   

8. 
16:30 1 porcia  kurča so zemiakmi     

21:00 1 porcia  kurča     

9. 

3:00 1 ks  jogurt     

12:15 1 ks  malá bageta     

18:00 1 ks  chlieb s maslom     

10. 

9:00 ½ ks krajec chleba  

 

   

13:00 1 porcia  sekaná - saláma     

20:00 1 ks krajec chleba     

 



 

 

Pacientka K. Príloha č.3 
 

Deň Čas Množstvo Potravina      

1. 

6:00 150 g, 
1 ks 

tvarohový syr, 
paradajka - v 
priebehu dopoludnia 

 

 

   

11:30 1 ks  broskyňa     

14:00 1 porcia  šunka, uhorka     

2. 

7:00 5 dkg šunka     

10:00 ½ ks paprika     

12:00 1 porcia  šunka, paradajka     

14:00 1 porcia  plátok taveného 
syra, 1/4 kuraťa bez 
koţe, káva, mlieko 

 

 

   

3. 

8:00 10 dkg syr, tvaroh     

9:45 5 dkg šunka     

17:30 1 porcia  1/4 kurča, zelenina     

19:00 1 porcia  
5 dkg 

zeleninový šalát, 
balkánsky syr 

 
   

 



 

 

Pacient M. Príloha č.4 
 

Deň Čas Množstvo Potravina      

1. 

6:00 1 ks  suchý chlieb  

 

   

9:30 1 ks sekaná plátok     

12:30 1 ks  sekaná plátok     

15:30 2 ks 
1,5  

plátky chudá 
tlačenka, minerálka 

 
   

19:45 1 šálka šálka čaju     

2. 

6:00 1 ks  mrkva     

9:00 1 ks  kaleráb  

 

   

12:30 1 ks, 1 ks  uhorka, paradajka     

15:00 1 ks  mrkva     

16:30 1 ks  mrkva     

19:00 1 porcia  šalát: uhorka, 
paradajka, cibuľa 

 
   

20:45 1 šálka čaj     

3. 

6:00 ½ ks sójová fašírka  

 

   

9:15 1 ks  sójová fašírka     

11:45 1 ks  sójová fašírka     

14:30 1 porcia  dusená sója     

15:30 1šálka,1ks  káva, dia sušienka     

17:30 1 ks  sójová fašírka     

19:30 1šálka,1ks  čaj, sušienka  

 

   

4. 

6:45 1šálka,1ks  čaj, chlieb, syr     

10:15 1šálka,1ks  káva, uhorka, 
paradajka 

 
   

12:00 1 porcia hrachová polievka, 
kurací plátok, 
zemiaky 

 

   

17:10 1 ks  utopenec     

5. 

7:00 1šálka,1ks  káva, chlieb, syr     

9:15 1 ks  banán  

 

   

12:15 1 porcia  polievka, kurací 
plátok, ryţa, káva 

 
   

15:30 1 porcia  zeleninový šalát, čaj     

19:00 1 porcia  zeleninový šalát, čaj     

20:30 1šálka čaj     

 



 

 

Pacientka B. Príloha č.5a 
 

Deň Čas Množstvo Potravina  Deň Čas Množstvo Potravina 

1. 

13:20 1 ks 
½ l 

celozrnný chlieb, 
voda 

 

4. 

7:30 1 ks 
 
1 lyţička 
1 šálka, 
2 dcl 

biely jogurt s 
cereáliami, 
marmelády, 
čaj s mliekom, 
voda 

16:45 1 plátok 
8 ks 
hrsť 

celozrnný chlieb 
mini paradajka, 
rucola 

 10:00 1 ks 
4 ks 
2 dcl 

kneckebrot s 
tvarohom, mini 
paradajky, voda 

 1/2 l nápoj Aloe vera  11:00 1 ks jablko 

17:20 1 ks jogur biely Activia  12:30 1 porcia plátok kurac. mäsa 
na oliv.olej s 
čerstvou bazalkou, 
rukola, paradajky, 
cuketa, syr  

18:22 3 dcl biele víno  14:45 1 ks 
1 ks 
1 šálka 

jablko, biely jogurt s 
lyţičkou 
marmelády, čaj 

21:50 6 plátkov, 3 
ks 

mozarella, mini 
paradajka 

 18:00 
2 ks 
4 ks 
2 plátky 
1 ks,10 ks 

kneckebrot, mini 
paradajky, rucolla, 
syr, tmavá 
čokoláda, 
mandle 

2. 

4:30 1 ks 
1 krajec 
1 šálka 

biely jogurt, 
celozrnný chlieb 
čaj 

 18:00-
-24:00 

1 šálka čaj s mliekom, voda 

8:30 1 šálka káva Latte  

5. 

7:30 1 ks ovocný jogurt s 
musli, voda 

9:30  4 ks surová mrkva  10:30 1 ks ovocný jogurt s 
musli, voda 

12:10 8 ks 
hrsť,1 ks 

mini paradajka, 
rucola, mozarella 

 12:20 1 porcia 
 

zelenin. polievka s 
cestovinou, malý 
zelenin. šalát 
(varená brokolica, 
paprika, sušené 
paradajky) 

15:00 1 šálka káva s mliekom  13:30 ½ ks jablko 

15:35 1 plátok celozrnný chlieb  14:10 2 ks slaná „lékořice“ 

19:20 20 ks mini krevety na 
olivovom oleji 

 14:20 
½ ks 

jablka 

3. 

7:20 1 ks biely jogurt s 
cereáliami  

 16:20 2 ks kneckebrot, 
paradajky, rucolla 

10:30 ½ ks 
1 ks 

Croissant, biely 
jogurt s cereáliami 

 18:00 1 ks 
1 plátok 
2 ks 

celozrná ţemľa,  
plátok syra 
mrkva 

12:30-  
14:30 

0,2 l 
 

bieleho vína  19:00 
-23:00 0,4 l 

červené víno 

 
1 porcia 
 

špargľa, plátok 
šunky, hlávkový 
šalát 

 23:30 

1 ks 

sušienka 

 
1 porcia 
 

špargľa, plátok 
šunky, hlávkový 
šalát 

 

6. 

11:20 2 ks 
3 ks, hrsť 
5 ks 

miešané vajíčka, 
redkvičky, rukolla, 
mini paradajok 

 
1 porcia 
 

ryba, špenát, 
zemiaková kaša 

 12:00 hrsť mandle, sušené 
hrozienka 

 
1 šálka 
 

káva bez mlieka  13:20 1 ks jablko 

 

1 kopček 
 

jahodová zmrzlina  18:55 1 porcia rizoto - ryţa 
basmati, šampióny, 
sušené paradajky, 
zeler, hrášok 

 
1 porcia jahody   1 hrsť mandle, sušené 

hrozienka 

20:30 
1 ks 
1 ks 
1 plátok 

paparika, 
paradajka, syr 

 
 

   



 

 

Pacientka B. Príloha č.5b 
 

Deň Čas Množstvo Potravina      

7. 

11:00 
1 ks 

vanilkový jogurt a 
cereálie 

 
 

   

13:30 

1 porcia 

rizoto - ryţa 
basmati, šampióny, 
sušené paradajky, 
stopkatý zeler, 
hrášok 

 

 

   

17.30 
1 porcia 

rukolla, mini 
paradajky, ricotta 

 
 

   

20.00 1 pohár vínny strik      

8. 

8:30 1 kus vanilkový jogurt a 
cereálie 

 
 

   

10:30 1 kus mrkva      

12:30 1 porcia brokolicová 
polievka, malý 
paradajkový šalát 

 
 

   

14:00 1 ks mrkva      

15:00 1 porcia mini paradajky, 
redkvičky 

 
 

   

18:30 1 porcia rizoto, ryţa basmati, 
šampióny, sušené 
paradajky 

 
 

   

20:00 1 hrsť mandle, sušené 
hrozienka, 

 
 

   

9. 

7:15 1 ks, hrsť celozrnné pečivo, 
riccota 

 
 

   

10:00 1 ks 1 jablko      

12:00 1 porcia polievka minestrone, 
malý pestrý 
zeleninový šalát 

 
 

   

14:40-
15:40 

1 ks 
5 ks 
8 ks 

mrkva,  
redkvička,  
mini paradajka 

 
 

   

18:30 1 ks 
1 hrsť 

celozrnné pečivo, 
riccota, rucolla, 
mandle 

 
 

   

10. 

7:00 1 ks, hrsť celozrnné pečivo, 
riccota, rucolla 

 
 

   

10:00 1 ks croassant      

12:00 1 porcia kuracia polievka 
s cestovinou, 
ovocný šalát 

 
 

   

14:00 1 ks jablko      

14:30-
15:30 

1 porcia paprika, mrkva, mini 
paradajky 

 
 

   

20:00 1 ks 
1 dcl 

bageta v lietadle, 
červeného vína 

 
 

   

22:00-
24:00 

3 dcl červeného vína  
 

   

 



 

 

Pacientka Š. Príloha č.6 
 

Deň Čas Množstvo Potravina  Deň Čas Množstvo Potravina 

1. 

7:00 1 krajec chleba  

7. 

7:25 1 ks jablko - sústo 

9:30 15 dkg kurací steak 
 9:15 1 hrsť kukuričné lupienky 

bez lepku 

11:45 10 dkg šunka bravčová  11:15 1 ks jablko 

13:30 15 dkg kurací steak 

 13:00 1 porcia rybie prsty + 
celozrnné cestoviny 
farebné 

15:00 1 ks nemastná údenina 
 15:10 1 plátok chlieb ţitný, parený 

+ sušené jablko 

16:30 15 dkg kurací steak  16:45 5 ks rybie prsty 

2. 

7:00 1 ks 
paradajka 

 

8. 

7:25 1 hrsť kukuričné lupienky 
bez lepku 

9:00 2 ks 

mrkva 

 9:15 1 porcia kukuričné lupienky 
bez lepku + kyslé 
mlieko 

11:00 2 ks mrkva  11:35 4 kocky horká čokoláda 

13:00 1 porcia 2x paradajka, 1x 
uhorka, 1x mrkva, 1 
ţltá paprika, ocot, 
soľ, čierne korenie 

 13:20 1 porcia 
lupienky + kyslé 
mlieko 
(KOMBUCHA) 

15:00 1 ks paradajka  15:20 4 ks cherry paradajky 

16:30 1 ks 
kaleráb 

 17:00 1 porcia zemiaky + 3 ks 
paradajky + kefír 

3. 

6:45 5 lyţíc sójové bôby varené  

9. 

7:10 1/2 krajca chlieb celozrnný 

8:50 6 lyţíc sójové bôby varené  9:35 1 ks mrkvy 

11:05 10 dkg sójové bôby varené 
+ 1 malá kyslá 
uhorka 

 11:35 1/2 krajca 

chlieb celozrnný 

13:00 10 dkg sójové bôby varené  13:40 1 ks mrkvy 

15:20 15 dkg 
syr Tofu, údený 

 14:45 1 porcia ryţa BASMATI + 
hrach + pór 

17:15 4 lyţíc sója  16:55 2 ks kiwi 

4. 

7:40 10 dkg hrach zelený, lúpaný, 
polený, varený 

 

10. 

7:05 50 g bio sušienky s 
kokosom kakaové 

9:40 3 lyţice hrach zelený, lúpaný, 
polený, varený 

 9:10 7 ks 
bio špaldové krekry 

11:15 3 kocky 
čokoláda 70% horká 

 11:15 1 porcia cestoviny + 2 lyţice 
omáčky 

13:00 3 kocky 
čokoláda 70% horká 

 13:30 50 g bio sušienky 
kakaové 

15:30 1 porcia zapečené cestoviny   14:45 1 ks kaleráb 

18:15 4 lyţice hrášok zelený, 
lúpaný, polený, 
varený 

 16:30 7 ks bio špaldové krekry 

5. 

7:35 7 ks sušená marhuľa      

10:45 10 dkg šunka      

13:45 4 ks chudé párky      

16:30 10 dkg šunka      

18:30 1 porcia sójové cestoviny + 
sójové bôby, 1 
noţička párkov, 
mrkva , cibuľa 

 

 

  

 

6. 

7:25 1 ks malý biely jogurt      

9:40 1 ks mrkva      

11:50 1 porcia hrášok + QUINOH 
biely jogurt 

  
   

13:40 10 dkg hrach varený      

15:30 1 ks čínska polievka bez 
oleja 

  
   

17:00 1 porcia QUINOA + hrach      

18:30 1 porcia VERMICELLI + biely 
jogurt 

  
   

 


