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Abstrakt

Metabolický syndrom je soubor onemocnění, která můžeme označit jako civilizační 

choroby. Patří sem zejména arteriální hypertenze, specifická dyslipidemie MS (zvýšené 

triglyceridy a snížený HDL cholesterol), poruchy glukózového metabolismu 

(inzulinorezistence, prediabetes a diabetes mellitus 2. typu) a obezita s uložením tuku 

zejména v oblasti břicha. V teoretické části bakalářské práce je popsán současný stav

poznání o metabolickém syndromu a zejména možnost jeho ovlivnění pomocí 

nefarmakologické léčby. Praktická část je zaměřena na praktické lékaře, kteří hrají 

klíčovou roli v záchytu rizikových pacientů pro vznik MS. V dotazníkovém šetření je 

zjišťován přístup lékařům k diagnóze MS a úspěšnost spolupráce s pacienty.

Klíčová slova: metabolický syndrom, obezita, dietní léčba, fyzická aktivita 

Abstract

The metabolic syndrome is a complex of diseases, which can be referred to 

lifestyle diseases. It is particularly an arterial hypertension, specific dyslipidemia 

(increased triglycerides and reduced HDL-cholesterol), abnormal glucose metabolism 

(insulin resistance, prediabetes and diabetes mellitus 2. type) and obesity with abdominal 

fat placement. In theoretic part bachelor´s work present state of cognition about 

metabolic syndrome is described and particularly the possibility of influencing its 

development by non-pharmacological intervention. The practical part be aimed to a 

General Practitioner, which play the key role in searching of high-risk patients for 

development of MS. An attitude of doctors and success rate of co-operation with patients is 

found out in questionnaire survey.

Key words: metabolic syndrome, obesity, dietary treatment, physical activity
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Úvod
Díky současnému hektickému životnímu stylu bez dostatečné pohybové aktivity, 

vysoké míře stresu kladené na jednotlivce a špatným stravovacím návykům je metabolický 

syndrom pojem, který budeme slýchat mnohem častěji. Všechny poruchy patřící do 

metabolického syndromu můžeme zařadit do tzv. civilizačních onemocnění, jsou to 

onemocnění, která si způsobujeme sami, tím, jak žijeme. I proto jsem se ve své bakalářské 

práci snažila shrnout veškeré poznatky o metabolickém syndromu a zdůraznit význam 

zdravého životního stylu. Pokud se budeme alespoň částečně řídit radami, nemusí být 

metabolický syndrom náš problém. V teoretické části je shrnut současný stav poznání 

týkající se metabolického syndromu, včetně jeho diagnózy, přehledu nejdůležitějších 

složek, možnosti ovlivnění zejména cestou nefarmakologickou a okrajově i cestou

farmakologickou, rizika spojená s MS a možnosti zabránění jeho vzniku díky prevenci.

Základním významem diagnózy metabolického syndromu by měla být zejména 

prevence vzniku. Proto jsem praktickou část své bakalářské práce zaměřila na praktické 

lékaře a snažila se zjistit, jakým způsobem přistupují k diagnóze MS a jaká je spolupráce ze 

strany pacientů. 

Bez radikální změny lidí v přístupu ke svému životu bude jednotlivců s MS nadále 

přibývat. Je to velký problém, již v současné době trpí metabolickým syndromem v České 

republice zhruba 30 % populace a alespoň jedna složka MS se vyskytne až u 80 % 

populace. (24) Již v současné době se tedy potýkáme s opravdu velkým problémem. 
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1.	Metabolický	syndrom	– definice	a	historie
Metabolický syndrom je soubor onemocnění, která se společně vyskytují častěji, 

než aby jejich společný výskyt byl náhodný, a bez léčby vedou k závažným metabolickým a 

kardiovaskulárním komplikacím. Přestože mezi odborníky neexistuje shoda v názoru na 

diagnózu MS, jeho diagnóza je důležitá zejména z preventivního hlediska, k nalezení 

rizikových jedinců a včasnému zahájení jejich léčby, aby nedošlo k rozvoji komplikací –

především aterosklerózy a diabetu mellitu 2. typu.

První zmínky o společném výskytu rizikových faktorů (hypertenze a hyperglykemie) 

se objevily zhruba před 100 lety. Za první práci pojednávající o metabolickém syndromu 

považujeme práci E. Kylina o společném výskytu hypertenze, hyperglykemie a 

hyperurikemie z roku 1923. Za dalších 20 let byl popsán rozdíl mezi gynoidním (ženským, 

obezita typu hruška) a androidním (mužským, obezita typu jablko) typem obezity, 

autorem tohoto rozdělení byl Jean Vague z Marseilleské univerzity, který dále zjistil vztah 

mezi centrálním výskytem tělesného tuku a vznikem diabetu, hypertenze a KV nemocí. 

Zhruba po dalších 20 letech práce P. Avogara upozornila na spojitost mezi hypertenzí, 

hyperglykemií, hyperurikemií a abdominální obezitou. V 80. letech byl uveřejněn 

jednoduchý index na zjištění distribuce tělesného tuku – poměr obvodu pasu a obvodu 

boků, který byl popsán jako rizikový faktor pro výskyt KV onemocnění a diabetu. (15)

Spojení rizikových faktorů se ale nejvíce dostalo do povědomí až díky přednášce G. 

M. Reavena ze Stanfordské univerzity v Kalifornii, která byla přednesena na kongresu 

Americké diabetické asociace v r. 1988. Přednáška byla podložena důkazy 

z experimentálních, klinických i epidemiologických studií o souvislosti mezi 

inzulinorezistencí a výskytem aterosklerózy a KV nemocí. Reaven syndrom nazval 

syndromem X, který později přejmenoval na syndrom inzulinové rezistence a za základní 

rizikové faktory vybral hypertenzi, zvýšenou koncentraci triglyceridů, sníženou 

koncentraci HDL-cholesterolu a samozřejmě inzulinorezistenci. Vztah s abdominální 

obezitou neuvedl, protože ve svých studiích zjistil přítomnost inzulinorezistence i u 

jedinců s normální váhou. V roce 1993 Reaven svou definici ještě doplnil, v této definici se 

již obezita objevuje, ovšem pouze ve velmi volné vazbě. V roce 1996 pak se 

spolupracovníky doplnil svoji teorii inzulinové rezistence o sympatoadrenální systém – u 

osob s IR je přítomna zvýšená aktivita sympatiku a snížená aktivita dřeně nadledvin – tyto 

patofyziologické mechanismy se podílejí na rychlejším rozvoji aterosklerózy, KV 

onemocnění a diabetu 2. typu. Hlavním problémem této definice je nepřítomnost 

diagnostických kritérií pro uvedené poruchy a ve skutečnosti, přestože právě díky této 

práci se syndrom inzulinové rezistence dostal do popředí zájmu odborníků, nemá mnoho 

společného se současným pojetím metabolického syndromu jako takového. Zajímavostí 

je, že Reaven je jedním z největších odpůrců současného pojetí metabolického syndromu. 

(17)
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Tabulka 1 - Raevenova definice MS z r. 1988

Poruchy patřící do metabolického syndromu dle Reavenovy definice MS z r. 1988:

inzulinorezistence (vyjádřená zejména ve svalech)

porucha glukózové tolerance, resp. diabetes

hyperinzulinismus

zvýšené lipoproteiny o velmi nízké hustotě (VLDL)

snížený HDL cholesterol

primární (esenciální) hypertenze 

Tabulka 2 - Raevenova definice MS z r. 1993

Definice metabolického syndromu dle Reavena z r. 1993:

primární nález inzulinorezistence

pevně sdružené nálezy  hypertenze

 hypertriglyceridémie

 diabetes

ve volnější vazbě  mikrovaskulární angina

 poruchy koagulace a fibrinolýzy

v ještě volnější vazbě  ischemická choroba srdeční

 abdominální obezita

V posledních 20 letech se k metabolickému syndromu přiřazují neustále další 

rizikové faktory a onemocnění, při prvotním Reavenově definování MS měl syndrom 6 

základních složek, v dnešní době se jich uvádí již 60-80. (20) Těžko bychom hledali 

„onemocnění“ s tolika různými názvy a definicemi. Pro představu uvádím několik z nich:

 Syndrom X

 Metabolický syndrom

 Civilizační syndrom

 Syndrom Nového světa

 Plurimetabolický syndrom

 Syndrom 5H

 Dysmetabolický syndrom

 „Deadly quartet“

 ...

Nyní převládá pojem metabolický syndrom. V roce 1999 byla vytvořena WHO definice 

metabolického syndromu, tato definice se však příliš neujala a v dnešní době se již téměř 

nepoužívá, jejím hlavním problémem je složité zjišťování inzulinové rezistence a kritéria 
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hypertenze i abdominální obezity jsou zastaralá a neodpovídají současnému stavu 

poznání.

Tabulka 3 - WHO definice MS

Definice MS dle organizace WHO z r. 1999:

základní podmínka – přítomnost 1 

ze 3 základních složek

 diabetes mellitus 2. typu

 porušená glukózová tolerance

 prokazatelná inzulinová rezistence

přítomnost alespoň 2 ze 4 

následujících složek:

 abdominální obezita (poměr pas/boky  0,85 u 

žen,  0,9 u mužů) nebo BMI  30 kg/m2

 hypertenze (TK  160/90 mm Hg)

 mikroalbuminurie  20 g/min

 dyslipidémie (triacylglyceroly  1,7 mmol/l nebo 

HDL-cholesterol  1 mmol/l u žen a  0,9 mmol/l 

u mužů

Novější definicí je definice ATP III amerického národního cholesterolového 

programu. Tato definice je mnohem použitelnější v klinické praxi, pacient v této definici 

musí splňovat minimálně 3 z 5 uvedených rizikových faktorů:

Tabulka 4 – ATP III definice MS

Definice MS – ATP III z r. 2001:

obvod pasu  88 cm u žen,  102 cm u mužů

krevní tlak  130/85 mm Hg

glykémie  6,0 mmol/l

triacylglyceroly  1,7 mmol/l

HDL-cholesterol  1,25 mmol/l u žen,  1,0 mmol/l u mužů

V roce 2005 byla definice opět upravena a její základní podmínkou byla přítomnost 

abdominální obezity. Tato IDF definice dále vyžadovala splnění alespoň 2 ze 4 kritérií 

shodných s definicí ATP III. Samozřejmě, že abdominální obezita je velmi důležitým 

rizikovým faktorem, ale pro její nadřazené postavení nad ostatní rizikové faktory nejsou 

žádné důvody. 

V roce 2009 byla definice „harmonizována“ a všechny složky MS byly opět 

postaveny na stejnou úroveň. U této definice přítomnost 3 z 5 rizikových faktorů znamená 

definici MS. Každá země si může stanovit vlastní limit pro obvod pasu a definice počítá i 

s již probíhající léčbou. Tuto definici přijala většina odborných společností i Český institut 

metabolického syndromu. (6)
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Tabulka 5 - Harmonizovaná definice MS

Definice MS podle Českého institutu metabolického syndromu:

abdominální obezita – obvod pasu ≥ 102 cm u mužů

≥ 88 cm u žen

TG ≥ 1,7 mmol/l nebo hypolipidemická terapie

HDL-cholesterol  1,0 mmol/l u mužů

 1,3 mmol/l u žen

nebo hypolipidemická terapie

TK ≥ 130 / ≥ 85 mm Hg nebo antihypertenzní 

terapie

glykemie nalačno 

nebo porušená glukózová tolerance

nebo diabetes 2. typu

≥ 5,6 mmol/l

S rostoucím množstvím obezity i v dětském věku byl metabolický syndrom již 

definován i u dětí, stalo se tak v roce 2007, definice neplatí pro děti mladší 10 let, u 

kterých musíme sledovat pouze rizikové faktory, zejména pokud se složky MS objevují 

v rodinné anamnéze. Tato „dětská“ definice MS platí pro děti ve věku 10 – 16 let a kritéria 

jsou následovně upravena:

Tabulka 6 - Definice MS u dětí

Definice MS u dětí

obvod pasu  90 percentil

triglyceridy  1,7 mmol/l

HDL cholesterol  1,03 mmol/l

krevní tlak ≥ 130/85 mm Hg

glykemie  5,6 mmol/l

Od 16 let při diagnostice MS používáme kritéria pro dospělé. (24)

Při diagnostice metabolického syndromu v praxi je důležité si uvědomit, že pokud 

je u jedince přítomna, byť i pouze jedna ze složek MS, je u něj zvýšené riziko, že se 

postupem času začnou objevovat i složky další. Nejčastěji je jako první složka MS 

zachycena zvýšená hladina triacylglycerolů již během dospívání nebo v ranné dospělosti. 

U každého jedince je průběh MS unikátní, rizikové faktory se vyvíjejí postupně a v různém 

pořadí a při terapii tedy musíme postupovat individuálně. (21)
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2.	Hlavní	příčiny	vzniku	metabolického	syndromu
Metabolický syndrom a jeho složky bychom mohli zařadit do tzv. civilizačních 

onemocnění, protože největší vliv na jeho rozvoj mají vlivy prostředí. Z dnes dostupných 

zdrojů není jasné, zda se může metabolický syndrom rozvinout i u jedinců bez genetické 

predispozice. (21)

2.	1.	Genetická	predispozice	ke	vzniku metabolického	syndromu
V současné době se předpokládá, že genetická predispozice ke vzniku MS, která 

nám v dnešní době přidělává starosti a zdravotní problémy, byla v minulosti výhodou. 

V dobách střídání relativní hojnosti s válkami a hladomory, mohli přežít pouze jedinci, 

jejichž metabolismus byl nenáročný a s malým příjmem potravy a velkými zásobami 

energie ve formě tělesného tuku, mohli období hladu přežít. I proto je v dnešní době 

výskyt obezity tak častý, jsme potomci jedinců s genetickou výbavou na překonávání 

období nedostatku potravy. Tento jev někdy označujeme jako tzv. „šetrný gen“ neboli 

thrifty gene“. (22) Energetická zásoba se nám ukládá ve formě tuku nejen v podkoží, ale i 

uvnitř břišní dutiny mezi orgány a v orgánech, právě abdominální tuková tkáň způsobuje 

metabolické komplikace. Zmnožená abdominální tuková tkáň produkuje zvýšené množství 

volných mastných kyselin (a další látky), které způsobují inzulinorezistenci ve tkáních, IR 

zabraňuje správnému využití glukózy, následně se zvyšuje glykemie a s tím i související 

zvyšování produkce inzulinu, aby se udržely hodnoty normoglykemie. Zároveň 

v organismu probíhá mírný chronický zánět, který vede až k ateroskleróze. Je to 

začarovaný kruh, kdy na jednu poruchu navazuje porucha další a zdravotní stav jedince se 

zhoršuje. (4)

2.	2.	Vlivy	prostředí vedoucí	ke	vzniku	metabolického	syndromu
Mezi vlivy prostředí, které se značně podílejí na vzniku MS, patří pozitivní 

energetická bilance a nedostatek pohybu. Dále sem musíme zařadit prožívání stresu a 

kouření. Je velmi smutné a zarážející, že jedinců s diagnózou metabolického syndromu 

neustále přibývá, protože tyto vnější vlivy může každý jedinec ovlivnit, a i přes genetickou 

predispozici se MS nemusí projevit. Na rozpoznání jedinců s rizikem vzniku MS by se 

největší měrou měli podílet praktičtí lékaři. Hlavním úkolem praktického lékaře by mělo 

být rizikového pacienta rozpoznat a v co nejranějším stádiu pacienta poučit o důležitosti 

změn v jeho životním stylu, tak aby se MS nerozvinul. (20)
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3.	Složky	metabolického	syndromu
V původní definici MS bylo definováno 6 základních složek: rezistence cílových 

tkání k inzulinu, glukózová intolerance, hyperinzulinemie, zvýšené VLDL triacylglyceroly, 

snížený HDL cholesterol a hypertenze. V dnešní době se k metabolickému syndromu 

přiřazuje řada různých příznaků, které v určitých případech s MS souvisí, mohou se ovšem 

vyskytovat i naprosto samostatně. V současnosti znamená plně vyjádřený MS souběh 

arteriální hypertenze, poruch glukózového metabolismu a dyslipidémie, označované také 

jako diabetická nebo aterogenní. Předpokládanou primární příčinou MS je inzulinová 

rezistence. 

Mezi další složky, které se v souvislosti s MS vyskytují, můžeme zařadit např. 

poruchy endotelu, oxidační stres, zvýšené množství kyslíkových radikálů, deprese a vznik 

některých nádorů. Jak již bylo uvedeno, tyto složky se však mohou vyskytovat i 

samostatně. (20)

3.	1.	Inzulinorezistence
Inzulinorezistence je stav, kdy určitá koncentrace inzulinu nevede k očekávanému 

účinku v cílových tkáních. Předpokládáme, že je prvotní příčinou vzniku metabolického 

syndromu. Při inzulinorezistenci MS je typická tzv. postreceptorová inzulinová rezistence, 

která je vyjádřena zejména ve svalech, tukové tkáni a játrech. Důsledky IR jsou rozsáhlé, je 

přítomna v celém organismu. Ve svalech IR zhoršuje využití glukózy, čímž přispívá ke 

zvyšování hladin glykémie, v tukové tkáni zpočátku mírně zpomaluje lipolýzu, i přesto však 

tuková tkáň dále uvolňuje volné mastné kyseliny, jejichž vysoká hladina IR zhoršuje. 

V játrech podporuje glukoneogenezi, díky čemuž játra produkují větší množství glukózy.

(15)

3.	1.	2.	Diagnóza	inzulinové	rezistence

Citlivost těla k inzulinu může být hodnocena několika způsoby.

Přímou metodou je metoda inzulinového clampu. Při této metodě je jedinci 

podávána konstantní infuze inzulinu a současně je podávána infuze glukózy, tak aby se 

udržela normální hodnota glykemie. Po skončení se změří množství spotřebované 

glukózy, které je u inzulinsenzitivních jedinců vyšší než u inzulinrezistentních. Tato metoda 

je, přestože jde o přesné vyšetření inzulinorezistence, pro svoji náročnost a vysokou cenu,

určena výhradně pro výzkumné účely.

Pro orientační zjištění inzulinorezistence v běžné klinické praxi používáme

zjišťování hladiny inzulinu nalačno. Dále můžeme využít i výpočet pomocí indexů, mezi

nejpoužívanější patří index HOMA-IR, který se dá spočítat z jednoduchého vzorce:

HOMA-IR = glykemie nalačno (mmol/l) x inzulinemie nalačno (mU/I)/22,5
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Pokud nám vyjde hodnota vyšší než 2, jde o inzulinovou rezistenci.

Dalším indexem je QUICKI, který je také odvozen od vztahu glykemie a 

inzulinemie:

QUICKI = 1/log (glykemie nalačno) + log (inzulinemie nalačno)

Tímto indexem zjišťujeme citlivost k inzulinu, a pokud nám vyjde hodnota nižší než 

0,339 jde o inzulinovou rezistenci. (15)

Problém s orientačním vyšetřením inzulinorezistence nastává u diabetiků, kdy se 

k poruchám IR přidává ještě snížená sekrece inzulinu. U nediabetiků, přesněji u osob do 

hodnoty glykemie nalačno 7 mmol/l, je orientační vyšetření dostatečné. Dalším 

problémem může být, že hodnota inzulinémie je ovlivnitelná dietními vlivy. (19)

3.	2.	Dyslipidemie	u	metabolického	syndromu
Poruchy metabolismu lipidů jsou v mnoha případech prvním klinickým příznakem 

MS. Při zjištění zvýšené hladiny triglyceridů v pubertě nebo rané dospělosti, bychom měli 

o zvýšeném riziku vzniku MS uvažovat, pacienta na jeho riziko upozornit a poradit mu jak 

prevencí vzniku MS zabránit. Typicky se u nemocných s MS vyskytují zvýšené triglyceridy, 

resp. VLDL, snížený HDL cholesterol a zvýšené malé denzní LDL částice, tuto dyslipidemii 

můžeme také označit jako aterogenní dyslipidemii. Přestože do definice MS typicky 

nepatří zvýšený celkový cholesterol, jsou jeho zvýšené hodnoty v populaci velmi časté, a 

proto se s jeho zvýšenými hodnotami můžeme setkat i u pacientů s MS. (23)

Dyslipidemie MS je velmi nebezpečná, protože zvyšuje kardiovaskulární riziko až 

dvojnásobně, primární poruchou je dle předpokladu zvýšení hodnot triglyceridů, v jejichž 

důsledku klesá množství HDL cholesterolu a zvyšují se hladiny malých denzních LDL částic. 

Problémem této dyslipidemie je, že běžně při vyšetření lipidového spektra sledujeme 

hladiny celkového a LDL cholesterolu, které se ale u typického pacienta s MS neliší od 

normy a proto nám z hlediska rizika nic neřeknou. Navíc hodnoty malých denzních LDL 

částic běžným vyšetřením nezjistíme. (15)

Při snížených hodnotách HDL cholesterolu je narušen tzv. reverzní transport 

cholesterolu, díky kterému může být z tkání odstraněn nadbytečný cholesterol. 

Hypertriglyceridémie zvyšuje oxidační stres a způsobuje zvýšení tvorby malých denzních 

LDL částic, které snadno pronikají do cévní stěny a jsou vysoce aterogenní. (26) U 

rizikových jedinců bychom měli sledovat následující hodnoty:
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Tabulka 7 - Žádoucí hodnoty lipidového spektra

Optimální hodnoty lipidového spektra

TG (mmol/l)  1,7 mmol/l

HDL cholesterol (mmol/l)  1,0 u mužů a  1,2 u žen

ApoB (g/l)  1

pro úplnost: normální hodnoty celkového cholesterolu 2,9 – 5,0 mmol/l

Pro zjištění hodnot malých denzních LDL částic, nám může posloužit zjištění 

hodnot apolipoproteinu B100 (apoB100), který je tvořen v jaterní buňce a je součástí 

aterogenních VLDL, IDL, LDL a Lp(a) částic. V každé této aterogenní částici je obsažen 1 

apoB100, a proto je jeho koncentrace v séru přesným ukazatelem počtu aterogenních 

částic. Výhodou je, že jeho hladiny nejsou ovlivněny hladinami TG (až do hodnot 10 

mmol/l) ani stravou. Pokud jsou jeho hodnoty zvýšeny při normálních hodnotách LDL 

cholesterolu, je jisté, že došlo k zmnožení extrémně aterogenních malých denzních LDL 

částic. ApoB100 je tedy významným ukazatelem vaskulárních komplikací. Bohužel ještě 

v současné době nepatří zjišťování jeho hladin k základním vyšetřením. Problémem 

vyšetření apoB100 je zatěžování rozpočtu, zatím nedostatečná zkušenost s používáním u 

lékařů a někdy ještě není zcela dostupné. (15) 

Důležitým ukazatelem kardiovaskulárního rizika by pro nás měl být tzv. aterogenní 

index (AI), který určuje riziko vzniku kardiovaskulárních onemocnění. Jeho výpočet je 

velmi jednoduchý a lze jej použít v běžné praxi:

AI = celkový cholesterol/HDL-c

Jak už bylo uvedeno, u jedinců s MS se typicky vyskytují normální hodnoty 

celkového cholesterolu, a proto je tento index tak důležitý. Doporučená hodnota AI je 

menší než 5,0. (15)

Dalším snadno použitelným indexem pro určení aterogenního rizika je aterogenní 

index plasmy (AIP), lze jej vypočítat jako logaritmus poměru hodnot TG a HDL 

cholesterolu. Pro zjednodušení byl vytvořen nomogram, díky kterému lze snadno určit 

míru rizika pacienta.
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Obrázek 1 - Aterogenní index plasmy (http://www.tribune.cz/clanek/20403-aterogenni-index-plazmy-v-praxi-

praktickeho-lekare)

3.	2.	1.	Nefarmakologická	léčba	dyslipidemie

Základem nefarmakologické léčby je redukční dieta, při které jedinec dosáhne 

minimálního hmotnostního úbytku, což odpovídá 5 – 10 % jeho hmotnosti. Tento mírný 

váhový úbytek sníží kardiovaskulární rizika a pro pacienty je dosažitelný. Podrobněji bude 

redukční dieta rozebrána v samostatné kapitole. Součástí redukční diety by měla být i 

vhodná fyzická aktivita. Dříve doporučovaná nízkocholesterolová dieta se v dnešní době 

již nepoužívá, protože bylo zjištěno, že u pacientů s MS je zvýšena endogenní tvorba 

cholesterolu a proto jeho snížení pomocí diety není významné. (21)

3.	2.	2.	Farmakologická	léčba	dyslipidemie

Základem hypolipidemické léčby jsou statiny a fibráty. Statiny snižují především 

celkový cholesterol a LDL cholesterol, jejich vliv na triglyceridy a HDL cholesterol je menší 

než při léčbě fibráty. Snížení hodnot TG je výraznější při vyšších původních hodnotách TG,

se snížením TG vedou i k snížení tvorby malých denzních LDL částic. Jejich příznivý účinek 

na snížení kardiovaskulárního rizika byl prokázán velkým množstvím klinických studií. 

Problémem léčby pomocí statinů je, že zvyšují riziko vzniku diabetu 2. typu o 9 %, což není 

žádoucí u pacientů s MS. Fibráty výrazně snižují množství triglyceridů a zvyšují hodnoty 

HDL cholesterolu, zásadním důvodem pro léčbu fibráty by měl být výrazný pokles malých 

denzních LDL částic. Dle doporučení pro praktické lékaře jsou lékem první volby statiny, 

které můžeme kombinovat dle potřeby buď zvýšení HDL cholesterolu s niacinem nebo 

v případě potřeby snížení TG s fibráty. (1)
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3.	3.	Hypertenze	u	metabolického syndromu
Hypertenze je součástí metabolického syndromu již od jeho první definice a 

vyskytuje se u naprosté většiny obézních a diabetiků. Je definována jako systolický krevní 

tlak vyšší než 140 mm Hg a diastolický krevní tlak vyšší než 90 mm Hg. Hypertenze je 

výrazný rizikový faktor pro vznik kardiovaskulárních onemocnění.

U většiny hypertoniků neznáme příčinu vzniku hypertenze, a proto ji označujeme 

jako hypertenzi esenciální neboli primární. Na vzniku hypertenze se podílejí jak vlivy 

genetické, tak vlivy zevního prostředí (pozitivní energetická bilance, vysoký obsah sodíku 

ve stravě, nízký příjem draslíku, hořčíku a vápníku, nízká fyzická aktivita, kouření a stres) a 

s tím související nadváha a obezita. (15)

Tabulka 8 - Klasifikace hypertenze

Klasifikace hypertenze

systolický TK 

(mm Hg)

diastolický TK 

(mm Hg)

normotenze:

optimální  120  80

normální 120 – 129 80 - 84

vysoký normální 130 – 139 85 - 89

hypertenze:

mírná (1. stupeň) 140 – 159 90 - 99

středně závažná (2. stupeň) 160 – 179 100 - 109

závažná (těžká, 3. stupeň) ≥ 180 ≥ 110

izolovaná systolická hypertenze 140  90

Hypertenzi můžeme rozdělit do 3 vývojových stádií:

1. stádium je prosté zvýšení krevního tlaku bez přítomnosti orgánových změn

2. stádium je hypertenze, při které je již přítomné orgánové poškození, mezi které 

patří hypertrofie levé komory, mikroalbuminurie, ztluštění arteriální karotické stěny, nález 

sklerotického plátu nebo mírný vzestup sérové koncentrace kreatininu

3. stádium je hypertenze s vážným orgánovým poškozením a postupným 

selháváním orgánů (selhávání levé komory srdeční, renální insuficience až selhání ledvin, 

cévní mozková příhoda, ischemická choroba srdeční)

Před zahájením léčby nově diagnostikovaného hypertonika je vhodné určit jeho 

celkové kardiovaskulární riziko pomocí tabulek SCORE (viz. obr. 2). Za vysoké riziko se 

považuje riziko 5 % a vyšší. Jsou vytvořeny 2 verze tabulky, v jedné je zohledněna celková 

hladina cholesterolu a v druhé potom poměr celkové hladiny cholesterolu k hladině HDL 

cholesterolu. (15)
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Obrázek 2 - Tabulky SCORE (http://www.vasesrdce.cz/kardiovaskularni-rizika/prevence-kradiovaskularnich-
onemocneni-v-dospelem-veku)

3.	3.	1.	Nefarmakologická	léčba	hypertenze

Nefarmakologické postupy by při léčbě hypertenze měly být vždy přítomny, ať 

samostatně či v kombinaci s farmakoterapií. Mezi základní patří zmírnění stresu, zvýšení 

fyzické aktivity a změna stravování.

Základním dietní opatřením u pacientů s hypertenzí je dostatečný příjem ovoce a 

zeleniny (0,5 – 1 kg/den), které je výborným zdrojem vitamínů, minerálů (draslík a hořčík) 

a antioxidantů. Dalším opatřením je omezený příjem sodíku, který pacient docílí 

nedosolováním pokrmů, vyhýbáním se druhotně zpracovaným pokrmům, zejména 

masného průmyslu (paštiky, salámy, konzervy), ale i omezením příjmu minerálních vod 

bohatých na sodík (u nás je sodík nejvíce přítomen v minerálních vodách poděbradka a 
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hanácká kyselka). Významný vliv na hypertenzi byl zjištěn i u příjmu vápníku, a proto 

bychom měli dbát na dostatečný příjem nízkotučných mléčných výrobků, zejména 

zakysaných. Samozřejmostí by u pacienta s nadváhou či obezitou měla být snaha o 

redukci hmotnosti, takže strava by měla být upravena jako redukční s připojením fyzické 

aktivity. Výzkumy prokázaly, že momentální snížení hmotnosti má na krevní tlak vliv, 

bohužel pouhé snížení hmotnosti má vliv pouze dočasný a bez dalších opatření dojde za 

určitý čas k jeho opětovnému zvýšení. (19)

U pacientů s hypertenzí (ale celkově i s MS) byla zjištěna zvýšená aktivita 

sympatického nervového systému, na jejímž snížení se podílí právě i pravidelná fyzická 

aktivita, která zároveň příznivě ovlivňuje prožívání stresu vyplavováním endorfinů. Každý 

pacient s hypertenzí by tedy měl být o velkém vlivu fyzické aktivity poučen. (21)

3.	3.	2.	Farmakologická	léčba	hypertenze

Farmakologickou léčbu indikujeme při zjištění hodnot krevního tlaku (TK) 

180/110 mm Hg i bez přítomnosti poškození orgánů a bez ohledu na celkové 

kardiovaskulární riziko. Při nižším TK, zohledňujeme u pacienta individuální riziko.

Při farmakoterapii hypertenze vybíráme z těchto skupin antihypertenziv: ACE-

inhibitory, blokátory receptorů angiotensinu II, dlouhodobě působící kalciové blokátory, 

diuretika a betablokátory. Vhodné jsou především kombinace léčiv. U MS jsou 

nejvhodnější ACE-inhibitory nebo AT1-blokátory. (5)

3.	4.	Obezita	u	metabolického	syndromu
Obezita je definována jako celkové zmnožení tukové tkáně v organismu. Součástí 

definice MS není od počátku, ale v dnešní době již víme, že je jeho nedílnou součástí. U 

jedinců s metabolickým syndromem se typicky vyskytuje obezita androidní 

s nahromaděním tukové tkáně zejména v oblasti břicha a se zvýšeným množstvím tukové 

tkáně viscerální. Proto je velmi důležitým kritériem měření obvodu pasu u rizikových 

jedinců až do hodnoty BMI 35 kg/m2 (pacienti s vyšším BMI již mají vysoká zdravotní rizika 

nehledě na obvod pasu).

Poprvé obezitu na androidní a gynoidní rozdělil Jean Vague v roce 1947 a upozornil 

na souvislost mezi androidním typem obezity a vznikem diabetu, hypertenze a 

kardiovaskulárních nemocí. (21)

3.	4.	1.	Klasifikace	obezity

K základnímu rozdělení tělesné hmotnosti slouží dnes zcela běžně používaný tzv. 

Queteletův index, který je označován jako BMI (body mass index). K jeho zjištění 

potřebujeme znát pouze pacientovu výšku a váhu. Je vhodné podotknout, že tento index 

dostatečně neurčuje zdravotní rizika a rozložení tukové tkáně v těle.

BMI = hmotnost v kg/(výška v m)2
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Tabulka 9 - Klasifikace obezity dle BMI

Rozdělení tělesné hmotnosti dle BMI

podvýživa  18,5

normální váha 18,5 – 24,9

nadváha 25 – 29,9

obezita I. stupně 30 – 34,9

obezita II. stupně 35 – 39,9

obezita III. stupně ≥ 40

Nadváha je tedy předstupněm obezity a některá zdravotní rizika stoupají již od 

hodnoty BMI 25 kg/m2. To je důvodem, proč bychom měli již k nadváze přistupovat jako 

k nemoci a včas zahájit preventivní opatření, která povedou k snížení hmotnosti a tím i ke

snížení zdravotních rizik. (24)

Velmi důležitým ukazatelem rizikovosti stavu pacienta je jeho obvod pasu. Dříve se 

používal index pas/boky, tedy poměr mezi obvodem pasu a boků, zkracovaný jako WHR 

(waist to hip ratio), dnes se již od jeho vypočítávání opustilo a měří se pouze obvod pasu, 

který lépe poukazuje na riziko viscerálního tuku.

Tabulka 10 - Riziko dle WHR

Androidní obezita dle WHR 

WHR u mužů  1,0

WHR u žen  0,8 nebo  0,85

Obvod pasu se u pacienta měří v místě viditelného pasu nebo uprostřed 

vzdálenosti mezi posledním žebrem a vrcholem lopaty kosti kyčelní. Změření obvodu pasu 

je zejména důležité u pacientů s hodnotou BMI mezi 23 a 32 kg/m2, kdy obvod pasu 

nejvíce vypovídá o vysokém riziku kardiometabolických komplikací. (17)

Tabulka 11 - Riziko dle obvodu pasu

Rozdělení zdravotního rizika dle obvodu pasu

mírné výrazné

muži  94 cm  102 cm

ženy  80 cm  88 cm

Jak již bylo řečeno, obezita je zvýšené množství tukové tkáně v organismu, 

normálně je obsah tuku v těle u žen do 30 % a u mužů do 20 %. Množství tělesného tuku 

v těle lze zjistit několika způsoby, z těch nejběžnějších či spíše nejdostupnějších je to 
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měření kožních řas pomocí kaliperu, které je ovšem u obézních značně těžší než u 

štíhlých. Dále lze použít měření pomocí impedance, při které pomocí průchodu proudu 

buď přes horní končetiny, či přes končetiny dolní, zjišťujeme složení tkáně. Nejběžněji 

dostupné jsou přístroje, které slouží zároveň jako váha. Toto měření není zcela přesné a 

záleží i na stavu hydratace jedince. Mezi další metody patří sonografie, počítačová 

tomografie, podvodní vážení se stanovením hustoty těla,...

Pro odhad celkového množství tukové tkáně můžeme také použít tzv. 

Deurenbergovu rovnici (pro muže do této rovnice místo pohlaví dosazujeme 1,0 a pro 

ženy 0): (24)

podíl tuku (%) = (1,2 x BMI) + (0,23 x věk) – (10,8 x pohlaví) – 5,4

3.	4.	2.	Léčba	obezity

Léčba obezity by měla být komplexní a celoživotní. Nemůžeme brát léčbu obezity, 

pouze jako redukci hmotnosti, musíme se zaměřit i na zmírnění nebo odstranění 

zdravotních rizik (odstraněním komplikací obezity) a na celkové zlepšení kvality života 

jedince. Mezi základní postupy v léčbě obezity by měly patřit postupy nefarmakologické 

(změna jídelníčku, zvýšení pohybové aktivity, psychoterapie, chirurgická léčba) a postupy 

farmakologické.

3.	4.	2.	1.	Nefarmakologická	léčba	obezity

Dietní léčba obezita je založena na redukční dietě, při které se snažíme docílit 

negativní energetické bilance. Ve většině případů je ovšem pouze změna jídelních 

zvyklostí nedostatečná a musíme pacienta poučit o významu fyzické aktivity. Fyzická 

aktivita nejen že pomáhá zvýšit energetický výdej, tím pomáhá příznivě ovlivnit 

energetickou bilanci, ale brání i fixaci metabolismu, kdy jedinec přestane hubnout. Navíc 

příznivě ovlivňuje psychiku jedince a tím pomáhá i lépe zvládat změnu režimu. 

Samozřejmostí by měla být rada, jakou fyzickou aktivitu může daný pacient vykonávat a 

jak často ji má provádět, aby měla očekávaný výsledek. Dále je u většiny jedinců s vyšší 

než normální hmotností potřeba psychoterapie, obezita je také označována jako nemoc 

těla a duše. Psychoterapie pomáhá udržet pacientovu motivaci a snáze změnu životního 

stylu přijmout. Mezi nejčastější psychologické přístupy, které se používají v léčbě obezity, 

patří tzv. kognitivně-behaviorální terapie, při které se pacient odnaučuje nevhodné 

chování ke svému tělu. Chirurgická léčba obezity, neboli bariatrická chirurgie v dnešní 

době obsahuje rozsáhlé spektrum výkonů – výkony restriktivní a kombinované. Byl 

prokázán významný vliv na snížení rizika vzniku diabetu 2. typu i jeho remisi po 

proběhlém výkonu. (19)
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3.	4.	2.	2.	Farmakologické	léčba	obezity

V současné době se ve farmakoterapii používají léky, které tlumí chuť k jídlu 

(anorektika), blokují vstřebávání tuku v trávicím traktu nebo ovlivňují hormony trávicího 

traktu – inkretiny). V testování je i mnoho jiných léků působících na jiném principu 

(zvýšení energetického výdeje, ovlivňující sval, ovlivňující chuť k jídlu hypotalamickými 

neuropeptidy,…), které jsou zatím bohužel neúspěšné. Pozor bychom měli u pacientů 

s vyšší hmotností dávat i na léky, kterými léčíme jiné zdravotní problémy a vždy vybírat 

pouze farmaka, která buď hmotnost neovlivňují, nebo ji pomáhají snižovat. (24)

3.	5.	Poruchy	glukózového	metabolismu	u	metabolického	syndromu
Nejzávažnější komplikací MS je diabetes mellitus 2. typu. Jeho propuknutí trvá u 

jedince řadu let zcela asymptomaticky a často jej diagnostikujeme až při projevu 

komplikace DM. Diagnóze DM 2 předchází dlouhé období, jak již bylo uvedeno, kdy 

můžeme účinnou prevencí zasáhnout tak, aby DM nevznikl, nebo abychom jeho vznik 

alespoň oddálili. Poruchy glukózového metabolismu patří už od prvotní definice k MS, 

patří mezi ně inzulinorezistence, porušená glukózová tolerance (IGT = impaired glucose 

tolerance), porušená glykemie nalačno (IFG = impaired fasting glucose) a následně DM 2.

Hlavním hormonem k ovlivnění glukózového metabolismu je inzulín, jehož 

nejdůležitějším účinkem je vstup glukózy do buněk pomocí aktivace transportérů pro 

glukózu. Dalšími účinky inzulinu jsou stimulace syntézy glykogenu v játrech a svalové 

tkáni, potlačení glukoneogenezy a glykogenolýzy, potlačení lipolýzy, čímž zabraňuje 

rozkladu zásobních lipidů na MK a jeho účinkem dochází ke zvýšenému skladování lipidů. 

Dále také zvyšuje proteosyntézu, způsobuje vstup draslíku do buněk, v mozku svým 

působením zvyšuje chuť k jídlu a v neposlední řadě aktivuje své antagonisty, kterými jsou 

somatotropní hormon (STH), adrenokortikotropní hormon (ACTH) a poté kortizol. (13)

Jak z uvedeného vyplývá, při poruchách citlivosti na inzulin je porušena řada 

pochodů v lidském těle. Základním problémem u MS je inzulinorezistence periferní, to 

znamená IR ve svalové a tukové tkáni a v játrech. Jejím vlivem je zhoršen vstup glukózy do 

buněk a tím zvyšování glykemie a následně i zvyšování množství vyplavovaného inzulinu a 

s ním související hyperinzulinémie, jako kompenzační mechanismus organismu. Tímto 

kompenzačním chováním postupně dochází k vyčerpávání -buněk Langerhansových 

ostrůvků pankreatu. V tukové tkáni dochází vlivem inzulinorezistence k většímu rozpadu 

zásobních lipidů a uvolňování většího množství mastných kyselin, které napomáhají 

rozvoji nebo dále zhoršují dyslipidemii MS. Při IR jaterní tkáně dochází k nedostatečné 

inhibici glykogenolýzy a glukoneogenezy, což způsobuje zvýšené hodnoty glykemie 

nalačno. Všechny důsledky IR následně znovu ovlivňují metabolické pochody a IR se 

neustále zhoršuje. (21)
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Při MS se v těle nevyskytuje pouze IR periferní, ale i IR centrální, což je 

inzulinorezistence v mozku. V mozku inzulin ovlivňuje především chuť k jídlu a také tonus 

centrálního sympatiku. Centrální IR lze nejspíše vysvětlit zvýšení sympatické aktivity u 

hypertoniků s MS a současný útlum dřeně nadledvin. Další souvislost byla prokázána u 

zvyšování tepové frekvence s narůstající IR. (23)

3.	5.	1.	Porušená	glukózová	tolerance a	porušená	glykemie	nalačno

Porušená glukózová tolerance (IGT) je porucha glukózového metabolismu, která 

společně s porušenou glykemií nalačno (IFG) patří do diagnózy prediabetu. Prediabetes 

lze aktivní změnou životního stylu zcela odvrátit a předejít jeho přechodu do diagnózy 

diabetu mellitu 2. typu. Pro označení stavu jako prediabetes stačí přítomnost pouze jedné 

ze složky a je velmi důležité si uvědomit, že oba jevy jsou založeny na odlišném 

patofyziologickém podkladu.

Porušená glukózová tolerance má poruchu v pozdní fázi inzulinové sekrece a tudíž 

se projeví po orálním glukózovém testu (oGTT). Inzulinové rezistence je při ní přítomna 

především ve svalové tkáni. Jedinci s IGT mají tedy hladiny lačné glykemie v rozmezí 

normy, ale IR ve svalové tkáni brání správnému zpracování glukózy po jejím příjmu a 

zvýšené budou hodnoty glykemie postprandiální, tedy i po oGTT.

U porušené glykemie nalačno je porušena první fáze inzulinové sekrece a IR se 

nejvíce projevuje v jaterní tkáni. U jedinců s IFG nacházíme zvýšené hodnoty glykemie 

nalačno, ale v průběhu dne se hladina glykemie normalizuje díky svalové tkáni. (15)

IGT a IGF spolu samozřejmě souvisí a bez potřebné změny životního stylu se dále 

prohlubují a vyústí do DM 2. Je důležité si uvědomit, že již diagnóza prediabetes nese 

vysoké kardiovaskulární riziko, stejné jako u DM 2 a tak k této diagnóze i přistupovat.

Zvýšenou pozornost bychom měli v rámci prohlídek věnovat jedincům s arteriální 

hypertenzí, dyslipidemií, obezitou nebo zvýšeným obvodem pasu – tedy u pacientů 

s metabolickým syndromem. (7)

3.	5.	2.	Diabetes	mellitus	2.	typu

DM 2 je nejzávažnější komplikací MS a výrazně zvyšuje riziko kardiovaskulárních 

komplikací. Pro vznik DM 2 je důležitá přítomnost inzulinorezistence, ale zároveň i 

porucha sekrece inzulinu, tedy vyčerpání a postupný zánik -buněk Langerhansových 

ostrůvků pankreatu. Vznik DM 2 je podmíněn geneticky a zřejmě nemůže u jedince bez 

genetické predispozice vzniknout. 
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Tabulka 12 - Rozdělení poruch glukózového metabolismu

Poruchy glukózového metabolismu

normální hodnota glykemie na lačno 3,8 – 5,6 mmol/l

normální glukózová tolerance ve 120 min. při oGTT  7,8 mmol/l

Prediabetes:

porušená glykemie nalačno 5,6 – 6,9 mmol/l

porušená glukózová tolerance ve 120 min. při oGTT 7,8 – 11,0 mmol/l

hodnoty glykovaného hemoglobinu HbA1c 38 – 47 mmol/mol

Diabetes 2. typu:

glykemie nalačno  7,0 mmol/l

glykemie ve 120 min. oGTT  11,1 mmol/l

Diabetes mellitus 2. typu je spojen s celou řadou komplikací. Jeho největším 

problémem je, že pacienti často necítí žádné problémy a na diagnózu DM 2 se přijde až při 

nástupu některé z komplikací. DM 2 prostě nebolí a i proto je pro pacienty těžké kvůli 

tomuto onemocnění změnit své dosavadní zvyky. (23)

Komplikace DM 2 dělíme na akutní a chronické. Akutní komplikace se u DM 2 

nevyskytují tak často jako u DM 1, můžeme uvést laktátovou acidózu, která se dříve 

vyskytovala ve spojení s léčbou staršími typy perorálních antidiabetik a hyperosmolární 

neketonický syndrom, při kterém je zvýšená glykémie a osmolarita a často jsou prvotní 

příznaky málo výrazné, takže pacient přichází k lékaři až v těžkém stavu. (12)

Chronické komplikace vznikají na základě dlouhodobé neúčinné léčby diabetu. Do 

této skupiny řadíme poruchy mikrovaskulární a makrovaskulární. Mezi mikrovaskulární 

poruchy patří retinopatie, nefropatie, neuropatie a tzv. diabetická noha. Retinopatie je 

poškození cév sítnice a může způsobit slepotu. Nefropatie označuje postižení ledvin, které 

se projevuje vylučováním bílkovin do moči a u pacienta se postupně snižuje glomerulární 

filtrace, což může vyústit až do ledvinného selhání. Neuropatie je postižení nervů, jak 

senzitivních, tak i motorických, ale zároveň i nervů autonomního nervového systému. 

Diabetická noha je v ČR nejčastější příčinou amputace dolní končetiny. U 

mikrovaskulárních komplikací jde tedy vždy o poškození drobných cév nebo nervů 

dlouhodobou nekompenzovanou hyperglykemií. Makrovaskulární komplikace jsou

důsledkem aterosklerotických změn, které DM urychluje. Patří mezi ně ischemická 

choroba srdeční, cévní mozkové příhody, ischemická choroba dolních končetin. U 

diabetiků se tyto choroby vyskytují v mladším věku a ve více případech jsou smrtelné. (8)

Správnou léčbou jak farmakologickou, tak i nefarmakologickou můžeme vzniku 

komplikací zabránit, nebo je alespoň oddálit do pozdějšího věku, tím zlepšíme kvalitu 

života pacienta, ale zároveň i snížíme finanční náročnost léčby.
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3.	5.	3.	Léčba	poruch	glukózového	metabolismu

Základem léčby by vždy měla být režimová opatření – tedy nefarmakologická léčba 

a při vzniku DM 2 zahájení léčby farmakologické. Léčbu poruch glukózového metabolismu 

volíme vždy podle míry poškození a výskytu dalších onemocnění u jedince. Cílem léčby by 

měla být dlouhodobá kompenzace diabetu, tedy dosáhnutí hodnot glykemie co nejblíže 

normě, tak aby se nerozvíjely komplikace prediabetu a diabetu a nezhoršoval se zdravotní 

stav pacienta. (8)

3.	5.	3.	1.	Nefarmakologická	léčba

Stejně jako u ostatních onemocnění sdružujících se do MS platí zásada redukce 

hmotnosti při jejím zvýšení, pomocí redukční diety a zvýšení fyzické aktivity. Rozdíl 

v běžné redukční dietě a redukční dietě pro diabetika 2. typu je minimální (samozřejmě 

s ohledem na stav jedince). Základem je pravidelnost v jídle. Doporučuje se přijímat 3 – 5 

porcí za den. Pravidelnost je opravdu důležitá, u diabetiků se při delším hladovění 

zhoršuje glukózová tolerance. Důležité je omezení příjmu škodlivých tuků – saturovaných 

a trans mastných kyselin, snížit příjem jednoduchých cukrů a zvýšení příjmu ovoce a 

zeleniny. Samozřejmostí by mělo být celkové odbourání příjmu druhotně zpracovaných 

živočišných produktů, jakými jsou uzeniny, paštiky, konzervy. Pacientům bychom měli 

vysvětlit, že mnohem více záleží na celkovém příjmu a pestrosti stravy než na 

samostatném příjmu sacharidů. Bohužel je v populaci velmi zakořeněné spojení cukrovka 

= vysoký příjem sladkého jídla. Další chybou je špatné určení diety pro diabetika, bohužel i 

dnes se stává, že pacient si z diabetologické poradny odnese dietu pro diabetika 1. typu a 

po jejím dodržování začne přibírat, což nadále zhoršuje jeho stav. Pro diabetika 2. typu 

můžeme využít z diabetických diet pouze dietu na 175 g sacharidů, která hraničně splňuje 

kritéria pro redukci. (23)

Zvýšení fyzické aktivity je velmi důležité a mělo by být samozřejmou součástí 

léčby. Fyzickou aktivitu doporučujeme s ohledem na zdravotní stav, ale i fyzickou zdatnost 

pacienta. Plně postačí i pravidelné svižnější procházky. Fyzická aktivita je tak důležitou 

díky svému účinku na snižování glykemie, částečně prolamuje IR a napomáhá zpracování 

glukózy v kosterní svalovině. Ideální je každodenní pohyb po dobu 30 – 40 minut. Ale 

příznivý efekt má jakákoli i nepravidelná fyzická aktivita. (8)

Při BMI pacienta nad 35,0 kg/m2 je vhodné zvážit bariatrickou operaci, po které 

může dojít až k remisi diabetu. (24)

3.	5.	3.	2.	Farmakologická	léčba

Lékem první volby u diabetu by měl být metformin, pokud jeho samotné působení 

nestačí, přidáme do kombinace s ním derivát sulfonylurey, thiazolidindion (glitazon) nebo 

preparáty s inkretinovým efektem. Všechna perorální antidiabetika (PAD) můžeme také 

kombinovat s inzulinem. Léčbu inzulinem volíme při dlouhodobé neuspokojivé 
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kompenzaci diabetu nebo v akutních situacích (infekce, operace). Nové druhy inzulinu již 

nevedou ke zvyšování tělesné hmotnosti. (8)
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4.	Dietní	léčba	u	metabolického	syndromu
Dieta nebo spíše změna stravování by měla být přítomna u všech jedinců ať už 

s rizikem vzniku nebo s již probíhajícím MS. Základem by měl být jídelníček, který povede 

k trvalému pozvolnému poklesu hmotnosti a tím i ke zlepšení zdravotního stavu. Důležitý 

je tzv. minimální hmotnostní úbytek, což je pokles hmotnosti o 5 – 10 %, který je reálný 

pro každého jedince a vede k výraznému poklesu zdravotních rizik.

Jídelníček by měl být sestavován individuálně, přímo na míru pro každého 

pacienta, tak aby byl schopný ho dodržovat pokud možno celoživotně. Samozřejmě 

existují rámcové redukční jídelníčky, ty ale nezohledňují individualitu jedince a proto je i 

jejich dodržování pro pacienty tak nesnadné.

V jídelníčku musíme zohlednit současný zdravotní stav klienta, jeho zdravotní 

problémy, jaké nemoci se u něj vyskytují a jeho současné stravovací návyky.

4.	1.	Energetická	potřeba	
Pro sestavení individuálního jídelníčku musíme nejprve zjistit individuální 

energetickou potřebu jedince. Energetická potřeba je ovlivněna věkem, tělesnou výškou i 

hmotností, pohlavím a také množstvím fyzické aktivity či momentálním zdravotním 

stavem. Doporučený denní příjem energie je pro průměrného člověka stanoven na 9500 

kJ (2300 kcal). Pro udržení zdravé hmotnosti je důležitá tzv. vyrovnaná energetická 

bilance, což znamená rovnováhu mezi příjmem a výdejem energie. U jedinců s nadváhou 

či obezitou se ovšem setkáváme s energetickou bilancí pozitivní, což znamená buď 

nadměrný příjem energie potravou, nebo její nedostatečný výdej pomocí fyzické aktivity a 

nejčastěji se oba tyto důvody spojují. Pokud chceme, aby pacient hmotnost redukoval, 

musíme se pokusit navodit negativní energetickou bilanci, při které výdej převýší příjem. 

(10)

Pro jednoduché zjištění energetické potřeby jednotlivce se běžně používá výpočet 

pomocí Harris-Benediktovy rovnice, která nám určí hodnotu bazálního metabolismu 

jedince, a pod tuto hodnotu bychom se neměli při dietě dostat. Dlouhodobým 

energetickým příjmem pod touto hodnotou, se tělo sníženému energetickému příjmu 

přizpůsobí a úroveň bazálního metabolismu klesne, což zastaví pokles hmotnosti. K této 

hodnotě se následně připočítává energetická spotřeba při vykonávání fyzické aktivity, či 

energetická náročnost daného onemocnění.

Harris – Benediktova rovnice:

muži 66,47 + 13,75 x hmotnost (kg) + 5 x výška (cm) – 6,75 x věk (roky)

ženy 655,09 + 9,6 x hmotnost (kg) + 1,86 x výška (cm) – 4,86 x věk (roky)
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Běžně se k vypočítané hodnotě připočítá 50 % z ní k pokrytí celodenní fyzické 

aktivity. Přesnost vypočítané hodnoty je ovlivněna věkem (podhodnocené výsledky ve 

věku nad 60 let a nadhodnocené výsledky u mladých jedinců), snižuje se s poklesem 

svalové hmoty a při onemocnění. (23)

Mezi metody na přesnější zjištění energetické potřeby patří nepřímá kalorimetrie, 

která množství spotřebované energie určuje měřením spotřeby kyslíku a produkcí oxidu 

uhličitého ve vydechovaném vzduchu pomocí ventilované kanopy, což je plastiková 

komora, která se nasadí na hlavu pacienta. Tato metoda je ale značně finančně a časově 

náročnější než výpočet pomocí vzorce. Další metodou je monitorace tepové frekvence, při 

které se měří tepová frekvence a příslušná kyslíková spotřeba při různé fyzické aktivitě.

Poslední metodou je metoda izotopy značené vody (DLW), tato metoda je ovšem značně 

finančně a hlavně časově náročná (průměrná délka měření je 10-12 dní). (19)

4.	2.	Základní	složky	potravy
Základní složky potravy rozdělujeme na makronutrienty a mikronutrienty. Mezi 

makronutrienty řadíme sacharidy, tuky, bílkoviny a také alkohol. Jsou to látky, které 

dodávají tělu energii. Jejich doporučený denní příjem je dán tzv. trojpoměrem živin, který 

určuje, kolik procent energie bychom měli uhradit pomocí jednotlivých složek. Sacharidy 

by měly tvořit okolo 55-65 %, tuky do 30 % a bílkoviny zhruba 12-15 % celkového denního 

energetického příjmu. Mezi mikronutrienty řadíme vitamíny a minerální látky, ty tělu 

energii nedodávají, ale jsou nezbytné pro správné fungování organismu.

4.	2.	1.	Sacharidy

Sacharidy rozdělujeme na jednoduché cukry a polysacharidy. Mezi jednoduché 

cukry řadíme monosacharidy (fruktóza a glukóza) a oligosacharidy (nejdůležitější 

disacharidy – sacharóza, laktóza a maltóza). Polysacharidy rozdělujeme na využitelné, do 

kterých řadíme škrob a jejich rozkladem získá tělo potřebnou glukózu a nevyužitelné, kam 

patří vláknina. Většinu z denního příjmu sacharidů by měly tvořit využitelné polysacharidy.

1 gram sacharidů nám poskytne energii o hodnotě 17 kJ. Příjem jednoduchých cukrů, 

zejména sacharózy, je doporučeno snižovat, pro její nadbytečnou energetickou hodnotu a 

téměř žádnou hodnotu nutriční, její příjem by neměl být vyšší než 10 % z celkové denní

přijaté energie. (10)

Po příjmu sacharidů stoupá v krvi hladina glykémie, rychlost jakou glykemie 

stoupne, označujeme jako glykemický index a jeho referenční hodnotou je glukóza.

Vysoké hodnoty glykemického indexu mají potraviny, ve kterých je škrob částečně 

rozštěpen (bílé pečivo, rozvařené těstoviny, rýže, brambory) a dále sacharóza a med. 

Glykemický index se snižuje s množstvím vlákniny obsažené v potravě a také po přidání 

bílkovin. Jeho hodnota je ovlivněna i obsahem tuků. Pro prevenci zdravotních rizik a 

snížení hmotnosti je dobré přijímat potraviny s nízkým glykemickým indexem. V rámci 
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pestré diety je dokázáno, že strava obsahující potraviny s nízkým glykemickým indexem 

příznivě ovlivňuje hladinu inzulinu, glukózy, triacylglycerolů a volných mastných kyselin, 

jak nalačno, tak i po jídle a zvyšuje hladiny HDL-cholesterolu. (19)

Vláknina je důležitou součástí naší stravy a její příjem by měl být 25 – 35 g/den. 

Bohužel je její příjem často nižší. Vlákninu můžeme rozdělit na rozpustnou a 

nerozpustnou. Rozpustná vláknina zpomaluje průchod potravy trávicím systémem, 

omezuje vstřebávání některých látek v tenkém střevě, například glukózy a tím i ovlivňuje 

vzestup glykemie po jídle. Pomáhá také snižovat hladinu cholesterolu. Mezi její hlavní 

zástupce patří pektin, inulin a fruktooligosacharidy. Nerozpustná vláknina prochází 

trávicím traktem neporušena a zvyšuje objem stolice, čímž snižuje kontakt toxických látek 

se stěnou tlustého střeva, má i mechanickou čistící funkci ve střevě. Jejími zástupci jsou 

lignin, celulóza a některé hemicelulózy. Některé druhy vlákniny mají tzv. prebiotickou 

funkci, to znamená, že podporují růst prospěšných bakterií střevní mikroflóry a omezují 

růst bakterií škodlivých. Příjmem vlákniny se omezuje riziko vzniku zácpy a kolorektálního 

karcinomu. (10)

4.	2.	2.	Tuky

Denní příjem tuků (lipidů) je, i přes všeobecně vžité tvrzení o jejich škodlivosti, pro 

tělo důležitý. V organismu mají různé funkce, z nichž nejdůležitější jsou zdroj energie (1 

gram lipidů nám dodá 37 kJ, což je více jak dvojnásobek oproti sacharidům nebo 

bílkovinám), sytivá hodnota potravy, ale hlavně jsou zdroji esenciálních mastných kyselin, 

které si naše tělo nedokáže vytvořit, a jsou nositeli vitamínů rozpustných v tucích. 

Doporučený denní příjem lipidů je do 30 % z celkové denní přijaté energie (u jedinců 

s kardiovaskulárním rizikem je množství sníženo na 20 %), což je zhruba 0,3 g živočišných 

a 0,4 g rostlinných tuků na kilogram hmotnosti. (19)

V lidském organismu jsou tuky přítomné jako mastné kyseliny (MK) ve formě 

trygliceridů a fosfolipidů. Hlavní součástí tuků obsažených v potravě jsou triglyceridy, kde 

jsou MK esterově vázány na glycerol. Triglyceridy jsou v těle uskladněny v adipocytech, 

kde slouží jako zásoba energie a zároveň tepelný izolátor. MK si můžeme podle obsahu 

dvojné vazby rozdělit na nasycené (dvojnou vazbu neobsahují), monoenové (obsahují 1 

dvojnou vazbu) a polynenasycené (obsahují více dvojných vazeb). Nasycené a monoenové 

MK si náš organismus dokáže vytvořit a proto není jejich příjem nezbytný, naopak 

polynenasycené esenciální MK musíme tělu dodávat, jsou důležité pro řadu pochodů 

v našem těle. Mezi esenciální MK patří kyselina linolová (omega 6) a kyselina -linolenová

(omega 3). V organismu se z nich vytváří kyselina arachidonová, eikosapentaenová a 

dokosahexaenová. Největší množství omega 6 MK obsahují rostlinné oleje, zdrojem 

omega 3 MK je tuk mořských a v menším množství i sladkovodních ryb. Omega 3 MK 

snižují riziko kardiovaskulárních onemocnění, protože působí protizánětlivě a 
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antitromboticky. Další skoupinou jsou trans mastné kyseliny, rizikové pro rozvoj 

kardiovaskulárních onemocnění, které typicky vznikají při ztužování tuků pomocí 

hydrogenace a při tepelné úpravě pokrmů. Jejich denní přijaté množství bychom měli 

omezit na minimum. Přirozeným zdrojem trans MK, i když v malém množství, je mléko a 

tuk přežvýkavců. (10)

K tukům musíme zahrnout i cholesterol, přestože jde o sterol, což je tuhý alkohol. 

Cholesterol doprovází živočišné tuky a jeho přijaté množství je potřeba snižovat. Denní 

doporučená dávka je u pacientů bez rizika 300 mg, u osob s kardiovaskulárním rizikem do 

200 mg. Cholesterol je ale v určitém množství pro tělo nezbytný, je důležitý pro stavbu 

buněčných membrán a pro tvorbu steroidních a pohlavních hormonů a nadále pro tvorbu 

žlučových kyselin. Jeho dřívější snižování při nízkocholesterolových dietách je dnes již 

překonané a zejména u pacientů s metabolickým syndromem bylo zjištěno, že jeho 

vstřebávání ve střevě je sníženo a naopak je zvýšena endogenní produkce cholesterolu, 

což je dietou hůře ovlivnitelné. (23)

4.	2.	3.	Bílkoviny

Bílkoviny neboli proteiny jsou složeny aminokyselin. V přírodě se celkově vyskytuje 

20 aminokyselin a jejich zastoupení v jednotlivých potravinách spolu s využitelností dusíku 

z aminokyselin určuje biologickou hodnotu bílkovin. Některé z aminokyselin je schopný 

náš organismus vytvořit, jiné musíme tělu dodávat potravou, ty označujeme jako 

esenciální. Patří mezi ně isoleucin, leucin, lyzin, methionin, fenylalanin, treonin, tryptofan, 

valin, tyrosin a cystein. Některé z aminokyselin označujeme jako podmíněně esenciální a 

tělo si je nedokáže vytvořit v určitém období života, např. v dětství, v nemoci, mezi tyto 

aminokyseliny patří glycin, arginin, prolin, histidin, kyselina glutamová, glutamin a taurin. 

Aminokyseliny, které si organismus dokáže vytvořit v každé situaci, jsou pouze alanin, 

serin, kyselina aspargová a asparagin.

Bílkoviny s vyšší biologickou hodnotou obsahují živočišné potraviny, u potravin 

rostlinného původu se setkáváme s výrazem neplnohodnotné bílkoviny, jejich biologická 

hodnota je určena limitní esenciální aminokyselinou. Limitní esenciální aminokyselina je 

ta, která je obsažena v potravině v nejmenším množství. Pokud v jídelníčku chybí živočišné 

potraviny, musí být zvolena vhodná kombinace rostlinných potravin, tak aby byl příjem 

jednotlivých aminokyselin optimální. (19)

Bílkoviny by měly z celkového denního příjmu energie zaujímat zhruba 15 %, 

doporučená denní dávka aminokyselin je tedy zhruba 0,8 g na kg hmotnosti. 

Nedostatečný příjem bílkovin může v organismu poškodit řadu pochodů. Bílkoviny jsou 

v organismu zejména zodpovědné za imunitní funkce, růst a obnovu buněk a jsou součástí 

hormonů a enzymů. Při nadbytečném příjmu, což jsou více než 2 g na kg hmotnosti, se 

zvyšuje množství dusíkatých sloučenin, které jsou potřeba vyloučit, a jsou zbytečně 

přetěžovány ledviny. Z tohoto důvodu může z těla odcházet také větší množství vápníku. 
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Vyšší příjem bílkovin je obvykle spojen s příjmem bílkovin živočišných, což zároveň vede 

k nadbytečnému příjmu tuků a cholesterolu. (10)

4.	3.	Složení	stravy	u	pacientů	s metabolickým	syndromem
Základem nefarmakologické léčby každého jedince s metabolickým syndromem by 

měla být antisklerotická dieta s redukčním efektem. Důležité je dosažení a udržení tzv. 

mírného hmotnostního úbytku, což je pokles původní hmotnosti o 5 – 10 %. Ten zajistí 

zmírnění vysokých zdravotních rizik plynoucích ze současné váhy, jako je snížení krevního 

tlaku, snížení hladin glykemie a zlepšení dyslipidemie.

Jídelníček by měl být bohatý na ovoce a zeleninu, doporučované množství je 0,5 –

1 kg za den s převahou zeleniny. Ovoce a zelenina jsou výbornými zdroji vitamínů, 

antioxidantů a vlákniny. Dále by se v něm měly vyskytovat mléčné výrobky, zejména ty 

zakysané a nízkotučné. Doporučuje se omezit příjem červeného masa a nahradit ho 

masem drůbežím či rybami. Pečivo by mělo být pouze v celozrnné formě, kde vedle 

energetické hodnoty, která je ve většině případů vyšší než u bílé varianty, získá jedinec i 

vlákninu a další důležité látky podle druhu celozrnného pečiva a jeho složení. Naprostým 

tabu by u jedinců s MS měly být druhotně zpracované masné výrobky (paštiky, uzeniny,…) 

a celkově by měla být snaha o snížení příjmu soli, bez ohledu na to, zda jedinec trpí 

vysokým krevním tlakem či nikoli. Z jídelníčku by se nadále měly vynechat veškeré 

cukrovinky a sladké nápoje. Pro pacienty je vhodné doporučování nových druhů potravin, 

v České republice je celkově nízká spotřeba luštěnin, které by měly být součástí běžné 

stravy, proto i rada na nějaký nový pokrm, který luštěniny obsahuje, může pacientovi 

pomoci v dodržování nového stravovacího režimu. (19)

Důležitá je pravidelnost v jídle, denní příjem by měl být rozdělen do 3 – 5 porcí za 

den. Vkládání svačin pomůže předcházet velkému hladu před hlavními jídly. Jako svačina 

se hodí kus ovoce nebo zeleniny, ale i nízkotučný mléčný výrobek. Pravidelnost v jídle je 

velmi důležitá hlavně u jedinců s poruchou glukózového metabolismu, při příliš dlouhých 

přestávkách mezi jídly se u nich zhoršuje tolerance glukózy.

Další významnou součástí jídelníčku by měl být i pitný režim. Jako základ pitného 

režimu je doporučována neperlivá voda, množství, které by se mělo za den vypít, je 1,5 –

2 litry, samozřejmě s ohledem na okolní prostředí. Důležité je pít po celý den a ne pouze 

nárazově, když nás zastihne pocit žízně. V několika studiích byl potvrzen příznivý účinek 

konzumace kávy na MS. Pozor ovšem na kávu u pacientů s vysokým krevním tlakem. Další 

alternativou pitného režimu mohou být hodně naředěné ovocné džusy, kde musíme dávat 

pozor na vysokou kalorickou hodnotu a konzumaci omezovat nebo můžeme popíjet různé 

slabé neslazené čaje. Jako pitný režim se nehodí žádné sladké limonády a neředěné džusy. 

Mírná konzumace alkoholu byla prokázána jako prevence vzniku kardiovaskulárních 
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onemocnění, problémem je opět vysoká kalorická hodnota alkoholu (27 kJ v gramu 

alkoholu) a nelze ho proto pacientů doporučovat. (23)

4.	4.	Středomořská	dieta	u	pacientů	s metabolickým	syndromem
Pojem středomořská dieta byl poprvé představen Američanem Ancelem 

Benjaminem Keysem v 60. letech. Tato dieta je založena na vysokém příjmu 

mononenasycených MK z oliv a olivového oleje, denním příjmu ovoce a zeleniny, 

celozrnného pečiva a nízkotučných mléčných produktů. Jako zdroj bílkovin při této dietě 

slouží ryby, drůbež a luštěniny. Omezený je příjem červeného masa na maximálně 2x 

měsíčně. Doporučovány jsou dále ořechy a malé množství červeného vína (asi 2 dcl 

denně). Význam této diety spočívá ve zvýšeném příjmu omega 3 MK, vitaminů, 

antioxidantů a vlákniny. Složení středomořské diety si můžeme zjednodušeně představit 

pomocí následující výživové pyramidy: (3)

Obrázek 3 - Výživová pyramida dle středomořské diety

V roce 2011 byl vydán článek o meta-analýze celkově 50 studií, které se zabývaly 

efektem středomořské stravy na metabolický syndrom celkově, ale i na vztah diety 

k jednotlivým komponentám MS. Výsledky byly zcela přesvědčivé, středomořská strava 

má pozitivní vliv na zdravotní stav jedince, pomáhá snižovat celkové hladiny cholesterolu, 

ale hlavně navyšovat hodnoty HDL cholesterolu, snižuje hladiny triglyceridů, pomáhá 

snižovat krevní tlak, upravuje lačnou glykemii a zmírňuje inzulinorezistenci, bylo 

potvrzeno i zmenšení obvodu pasu. Výraznější efekty na zdraví přinesly studie, ve kterých 

byla v rámci režimu zařazena i fyzická aktivita. (9)

Tento typ stravování má tedy nesporný antisklerotický efekt a snižuje riziko vzniku 

i dalšího rozvoje metabolického syndromu a tím napomáhá předcházet vzniku 
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kardiovaskulárních onemocnění. Navíc dodržování středozemního typu stravování je 

jednoduché, pestré a v dnešní době snadno dostupné. 

4.	5.	Shrnutí	dietní	léčby	u	pacientů	s MS

 snížení celkového energetického příjmu, tak abychom dosáhli negativní 

energetické bilance a poklesu hmotnosti

 pravidelnost v jídle (přestávky mezi jídly zhruba 3 hodiny)

 zvýšení příjmu ovoce a zeleniny, nenasycených mastných kyselin, 

nízkotučných mléčných výrobků (nejlépe zakysaných), vlákniny, luštěnin

 snížení příjmu pokrmů s vysokým obsahem nasycených mastných kyselin a 

trans MK, druhotně zpracovaných masných výrobků, potravin s vysokým 

obsahem cukrů

 dostatečný pitný režim
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5.	Fyzická	aktivita	u	metabolického	syndromu
Fyzická aktivita patří k nejvíce opomíjené nefarmakologické léčbě u pacientů. 

Přitom její vliv na zdravotní stav je výraznější než jakékoli dodržování dietních opatření. 

Fyzická aktivita je pohyb kosterní svaloviny, který vyvolá energetický výdej. Jako cvičení 

potom označujeme fyzickou aktivitu, která je pravidelná a plánovaná a vede ke zlepšení 

fyzické kondice. Fyzická kondice nám určuje schopnost vykonávat fyzickou aktivitu, ať už 

jde o svalovou sílu, kardiorespirační schopnost, ale například i pružnost.

Kosterní svalovina má v našem organismu řadu funkcí, mezi ty nejdůležitější patří

významná metabolická funkce. Svaly se podílí na metabolismu všech základních substrátů 

a jsou zásobárnou bílkovin pro organismus. Při nedostatečné fyzické aktivitě dochází 

k poklesu množství svalové hmoty a tím zároveň i k poklesu bazálního metabolismu. 

Tento fakt bychom měli pacientům zdůraznit, při snížení energetického příjmu dietou 

zpočátku může docházet k hmotnostním úbytkům, ty se ovšem po nějakém období 

zastaví, právě snížením bazálního metabolismu (normální bazální metabolismus 

představuje 60 – 70 % celkového denního energetického výdeje). Pravidelnou fyzickou 

aktivitou můžeme poklesu bazálního metabolismu zabránit a udržet tak postupný pokles 

hmotnosti. (21)

Právě sedavý způsob života a tím pádem nízká fyzická aktivita dohromady 

s vysokým energetickým příjmem způsobuje výrazný nárůst výskytu metabolického 

syndromu. Pravidelná fyzická aktivita prokazatelně snižuje výskyt kardiovaskulárních 

onemocnění, dále zabraňuje vzniku obezity, snižuje hladinu celkového cholesterolu a TAG, 

zvyšuje hodnotu HDL cholesterolu, zároveň i zlepšuje inzulinovou citlivost ve svalové a 

tukové tkáni. Dále jejím vlivem dochází k poklesu sympatické nervové aktivity i k poklesu 

krevního tlaku. Jak z uvedeného vyplývá, výrazně ovlivňuje zdravotní stav pacientů s MS, 

neboť ovlivňuje všechny jeho složky. Pokud cvičením dojde ke zvýšení fyzické kondice, 

zlepšuje se kostní denzita, celková glukózová tolerance, nebo i imunologické funkce. (25)

S pravidelnou fyzickou aktivitou bychom měli začít již v dětství. V dospělosti se 

potom snáze vracíme k naučenému chování, kterým je pravidelné cvičení. Často se 

pacientům, kteří v dětství pravidelně sportovali a potom z nějakého důvodu polevili, při 

opětovném cvičení vybaví šťastné pocity z pohybu a snáze s lékaři spolupracují. Větší 

problém je u dospělých, kteří nikdy žádnou pravidelnou fyzickou aktivitu nevykonávali, po 

dlouhé fyzické inaktivitě nejsou počáteční zkušenosti zrovna příjemné a proto se musíme 

těmto pacientům snažit co nejvíce a trpělivě vysvětlovat význam fyzické aktivity. 

Nezdůrazňovat pouze význam ze zdravotního hlediska, ale snažit se najít nějaký důvod 

individuálně pro pacienta. Aby pacienti v novém chování vydrželi, musí je cvičení začít 

bavit, takže se individuálně snažíme přijít na to, jak pacienta motivovat a poradit mu 

vhodný pohyb. 
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Pro začátek s fyzickou aktivitou je velmi vhodná pravidelná svižná chůze, buď 

v přírodě, nebo na běhacím páse ve fitness centru. Mnohdy koupě permanentky udrží 

pacienta, alespoň po dobu jejího trvání, v novém režimu. Doporučení pro fyzickou aktivitu 

udává pravidelný pohyb 3 až 5 krát týdně po dobu minimálně 30 minut. Ideální je 

postupně se dostat na dobu trvání 45 až 60 minut. Intenzita zátěže u pacientů s MS by 

měla být střední. Před zahájením fyzické aktivity je vhodné provést zátěžové vyšetření, při 

kterém stanovíme VO2 max a odpovídající tepovou frekvenci. Dodržování určité tepové 

frekvence při cvičení je v současné době velmi zdůrazňováno, u řady pacientů je ovšem 

lepší použití tzv. Borgovy škály slovního hodnocení subjektivního vnímání intenzity zátěže, 

kdy doporučujeme cvičení o takové zátěži, která je pro pacienta lehká až poněkud 

namáhavá. (21)

Pro co největší efekt fyzické aktivity na zdravotní stav pacienta je vhodné do 

střední zátěže zařadit i velmi intenzivní úseky. Ty by měly trvat do 5 minut a pacient by 

měl cítit opravdu výraznou zátěž. Jak vyplývá z pilotní studie o porovnání intenzivního

aerobního tréninku a pravidelného mírného cvičení v léčbě MS, větší účinky na celkový 

zdravotní stav má právě intenzivní trénink, který je u řady pacientů naprosto nevhodný. 

Proto je vhodné do mírné zátěže vkládat úseky s vysokou zátěží, tak aby byla pro pacienta 

bezpečná, ale zároveň vedla k zefektivnění účinků fyzické aktivity. (27)

5.	1.	Shrnutí	pro	fyzickou	aktivitu u	MS

 fyzická aktivita provozovaná 3 – 5 krát týdně (je vhodné doporučit pro 

začátek každodenní procházky, které mohou být po určité době nahrazeny 

intenzivnějším cvičením)

 doba trvání fyzické zátěže 30 – 60 minut (u zcela začínajících pacientů 

vhodné kratší trvání s postupným navyšováním)

 střední intenzita cvičení s úseky o vysoké intenzitě
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6.	Psychologická	léčba u	metabolického	syndromu
Typický pacient s metabolickým syndromem je obézní a jak bylo již uvedeno, je 

potřeba, aby svou hmotnost redukoval. Problém je často v psychickém rozpoložení

jedince, a proto by samozřejmou součástí léčby měla být i psychoterapie. Nejvíce 

používanou psychoterapeutickou metodou v hubnutí je kognitivně-behaviorální terapie, 

která pacientům pomáhá nalézt stávající chyby a přetvořit naučené špatné chování, tak 

aby redukce hmotnosti, ale i celkový přístup k životnímu stylu, byla pro jedince snazší.

Základní pomocnou technikou KBT použitelnou i v ordinaci praktického lékaře je 

psaní jídelního deníku, ve kterém pacient píše kdy, kolik a co snědl. To mu zpětně dává 

přehled a pacient sám se může ve svém stravování kontrolovat. Na pravidelných 

kontrolách jsou následně jeho zápisky konzultovány s odborníkem. Vhodné je do deníku 

zapisovat i fyzickou aktivitu a velmi vhodné je zapisovat i psychické rozpoložení pacienta. 

Hodně jedinců konzumuje potravu z důvodu stresu nebo i nudy a právě zapisováním 

pocitů, při kterých je potravina konzumována, nám může ukázat hlavní problém, který ke 

zvýšené konzumaci vede. Vhodné je i uvádět místo, kde je potravina snědena, za jakých 

okolností a co při jídle pacient dělal. Následně se snažíme pacienta na chyby upozornit a 

postupně jeho chování měnit. 

Při psychoterapii pomáháme pacientovi dále nalézt důvod, proč začal hubnout a 

snažíme se posilovat jeho motivaci. U některých jedinců je vhodná i terapie skupinová, při 

které se setkává s lidmi, kteří mají podobné problémy a sdílené problémy se pro pacienta 

nezdají tak velké. (22)

Díky psychoterapii můžeme také určit, zda se u pacienta s vyšší než normální 

váhou nevyskytuje některá z poruch příjmu potravy. Mezi základní poruchy příjmu 

potravy vedoucí k obezitě patří psychogenní přejídání a syndrom nočního přejídání. Při 

psychogenním přejídání se pacient nemůže zbavit myšlenek na jídlo a jeho touha po jídle 

je podobná závislosti na drogách. U pacientů se vyskytuje záchvatovité přejídání, které je 

po jídle následováno výčitkami. Častým znakem, který nás na psychogenní přejídání může 

upozornit, je absolvování velkého množství radikálních redukčních diet u pacienta, 

kterými se pacient snaží zmírnit důsledky konzumace velkého množství potravin. Pomocí 

psychoterapie se snažíme pacienta naučit technikám asertivity a zvládání stresu. Syndrom 

nočního přejídání se může objevovat v několika různých typech. Různé druhy odlišujeme 

podle rozsahu poruch spánku a případné amnézie na noční konzumaci jídla. Tato porucha 

se častěji vyskytuje u žen než u mužů. Tato porucha je často lékaři opomíjena. (14)

Je důležité zmínit, že u pacientů s MS se ve zvýšené míře vyskytují depresivní 

poruchy a psychoterapie by tedy měla být další samozřejmou součástí léčby MS, tak 

abychom pacientovi pomohli lépe zvládat jeho vlastní emoce, naučit se s nimi pracovat, 

jinak než je pouze „zajídat“ a celkově pacienta naučit, jak zvládat stres. Zároveň nás výskyt 

depresivní poruchy může upozornit na přítomnost zdravotních problémů, u mužů se 
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depresivní porucha vyskytuje nejvíce v kombinaci s kardiovaskulárními chorobami a u žen 

se zvýšenou tělesnou hmotností. (16)
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7.	Bariatrická	chirurgie	v léčbě	metabolického	syndromu
Bariatrická chirurgie je nejefektivnějším řešením při léčbě MS a diabetu 2. typu, 

proto bychom o tomto zákroku měli uvažovat u všech pacientů s BMI nad 35 kg/m2, při 

závažných komplikací i u pacientů s nižším BMI. V dnešní době je dostupná řada výkonů 

bariatrické chirurgie, základní rozdělení je na výkony restriktivní, malabsorpční a 

kombinované. U řady výkonů lze po nějaké době provést výkon další, pokud nebyl efekt 

dostatečný nebo pokud došlo k opětovnému zvýšení váhy. Po restriktivních výkonech 

dochází k remisi diabetu až v 50 %, u výkonů malabsorpčních je to až v 90 %. I pokud 

nedojde k úplné remisi diabetu, dojde k významnému snížení dávek léčiv. Čím kratší dobu 

diabetes trvá, tím větší je šance na jeho remisi. Ideální je provést bariatrickou operaci ve 

stadiu prediabetu, kde ji můžeme označit jakou velmi účinnou prevenci vzniku diabetu. 

Dále dochází k poklesu hmotnosti, ke snížení hladin triacylglycerolů, ke zmírnění 

systémového zánětu a přechodnému snížení krevního tlaku. Pacient musí před operačním 

vyšetřením projít i psychologickým vyšetřením, aby byla zajištěna nepřítomnost poruchy 

příjmu potravy a pooperační spolupráce pacienta. Je vhodné, aby pacient před operací 

sám redukoval hmotnost, jednak je zvyklý na menší porce potravy a navíc vidíme, jak 

pacient zvládá dodržovat určitá dietní opatření, která budou ve větší míře součástí jeho 

života po operaci. (24)

Při výkonech restriktivních dochází ke zmenšení obsahu žaludku, patří sem bandáž 

žaludku a adjustabilní bandáž žaludku, u které se dle potřeby dá velikost obsahu žaludku 

regulovat, a dále tubulizace žaludku nebo plikace žaludku, při které se žaludek zavine do 

sebe a bez odstranění části žaludku má stejný efekt jako jeho tubulizace. U výkonů 

malabsorpčních dochází ke zkrácení úseku střeva, který se dostane do styku s tráveninou 

a patří sem biliopankreatická diverze. Kombinované výkony potom spojují oba předchozí 

výkony a řadíme k nim různé typy gastrického bypassu. Větší vliv na zdravotní stav mají 

výkony malabsorpční. Důvodem je nejspíš právě ono omezení kontaktu tráveniny 

s tenkým střevem, u pacientů dochází i ke změnám střevní flóry, která má další možný vliv 

na rozvoj MS a DM 2. Přesný způsob působení malabsorpčních operací je zatím nejasný. 

Problémem malabsorpčních operací je riziko vzniku malnutrice při špatné spolupráci 

pacienta. Důležité je u pacientů sledovat hladiny vitamínů a iontů. (23)
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8.	Riziko	kardiovaskulárních	onemocnění	u metabolického	

syndromu
Mezi základní komplikace metabolického syndromu řadíme vyšší riziko rozvoje 

kardiovaskulárních onemocnění a především rozvoje diabetu mellitu 2. typu.

DM 2 sebou sám o sobě přináší následně další komplikace a opět zvyšuje riziko 

kardiovaskulárních onemocnění. Podrobněji již o DM 2 bylo pojednáno v samostatné 

kapitole.

Riziko rozvoje kardiovaskulárních onemocnění je podmíněno patofyziologickými 

procesy probíhajícími při MS. Všechny procesy se vzájemně ovlivňují a není zcela jasné, 

v jakém pořadí se u jedince objevují. Základní příčinou všech poruch vyskytujících se u MS 

je zřejmě inzulinorezistence. Inzulinorezistence způsobí nutnost vyplavování vyššího 

množství inzulinu a vede k následné hyperinzulinemii v organismu, tyto 2 poruchy 

následně vedou k dyslipidemii charakteristické pro MS, hypertenzi, poruchám 

glukózového metabolismu, ale způsobují i chronický zánět organismu projevující se 

zejména endoteliální dysfunkcí s následným přechodem do aterosklerózy. (4) Všechny 

tyto poruchy jsou rizikovými faktory pro vznik KVO. U pacientů s MS se ve zvýšené míře 

projevuje ischemická choroba srdeční, ischemické cévní mozkové příhody, poruchy 

srdečního rytmu, vznik srdečního selhávání a samozřejmě arteriální hypertenze, pacienti 

s MS také častěji trpí žilní trombózou a tromboembolickou nemocí.

Zdá se, že riziko KVO je zejména spojeno s výskytem nadváhy a obezity u jedince, a 

proto i ovlivněním jeho váhy můžeme kardiovaskulární riziko snížit. Je vhodné zde zmínit 

tzv. paradox obezity, při kterém jedinci s nadváhou a obezitou mají nižší mortalitu na 

srdeční selhání. Příčiny tohoto jevu nejsou zcela jasné, nejpravděpodobněji jde o větší 

množství energetických rezerv, které pacient v době srdečního selhávání potřebuje 

z důvodu vystupňovaného katabolismu. Zároveň i zdravotní obtíže obézních, jakými jsou 

otoky končetin nebo dušnost mohou vést k rychlejší diagnóze srdečného selhávání a 

včasnému zahájení léčby, přestože s nimi původně tyto jevy nesouvisí. Tento paradox by 

ovšem neměl vést k podpoře nadváhy nebo obezity u pacienta ze strany lékaře. (17)

Cílem léčby MS by tedy mělo být zabránění rozvoje komplikací, tedy KVO a DM 2, 

nebo alespoň jejich odsunutí do pozdějšího věku. Toho se dá dosáhnout pomocí 

komplexní léčby zaměřené na režimová opatření společně s účinnou farmakoterapií. Jak 

již bylo několikrát uvedeno, základem by mělo být aktivní vyhledávání rizikových jedinců a 

včasné zahájení komplexní léčby. (11)
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9.	Prevence	vzniku	metabolického	syndromu
Základem prevence vzniku MS by měl být zodpovědný přístup každého jedince ke 

svému zdraví. Tento přístup zahrnuje udržování přiměřené tělesné hmotnosti a 

pravidelné tělesné aktivity. Samozřejmostí by mělo být nekouření, konzumace 

alkoholických nápojů pouze v omezené míře a snaha o dobré zvládání stresových situací. 

Důležitou úlohu v prevenci hrají především praktičtí lékaři, samozřejmostí by mělo 

být důkladné vyšetření pacienta v rámci preventivních prohlídek jednou za 2 roky, jejichž 

součástí by mělo být změření a zvážení jedince, změření krevního tlaku, základní 

biochemická vyšetření, vyšetření spektra lipidů by mělo proběhnout v 18, 30, 40, 50 a 60 

letech. Tato vyšetření by měla proběhnout u všech jedinců, i u těch, kteří nemají žádné 

zdravotní příznaky. (4) Stejně jako je v dnešní době samozřejmé počítání indexu BMI, 

mělo by se stát samozřejmostí i měření obvodu pasu, toto vyšetření je časově i finančně 

naprosto nenáročné a s ohledem na důležitost této hodnoty jako rizikového faktoru pro 

KVO, je zarážející, že již dávno samozřejmostí není. (18) 

Z důvodu velkého množství jedinců ohrožených rizikem vzniku MS jsou praktičtí 

lékaři jediní, kteří můžou včas zasáhnout a edukovat pacienta ve smyslu zabránění rozvoje 

MS.
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10.	Praktická část

10.	1.	Cíl	a	hypotézy
Hlavním cílem mé práce je shrnout poznatky o metabolickém syndromu 

v návaznosti na nutriční péči. V praktické části jsem si stanovila za cíl, zjistit, jak se 

k diagnóze metabolického syndromu staví praktičtí lékaři, kteří by měli hrát prvotní roli 

v záchytu rizikových jedinců pro vznik MS.

Úkolem bylo zjistit, zda lékaři provádějí dostatečně antropometrická měření 

důležitá pro rizika MS, zda MS vůbec diagnostikují a jakou léčbu volí při prvním záchytu 

onemocnění patřících do MS, zda léčbu farmakologickou či nefarmakologickou.

Stanovila jsem si tedy 3 hypotézy, které jsem se svým výzkumem rozhodla 

prokázat nebo vyvrátit. Hypotézy jsem stanovila na základě několika rozhovorů s jedinci 

z mého okolí, kteří dle mého názoru splňují kritéria pro definici metabolického syndromu, 

a vyptávala jsem se jich, zda znají pojem metabolický syndrom a jak to u nich vypadá při 

prohlídce u praktického lékaře.

10.	1.	1.	Hypotéza	č. 1

Jako hypotézu č. 1 jsem si stanovila domněnku, že více jak 50 % praktických lékařů 

neprovádí dostatečná antropometrická vyšetření pro diagnózu metabolického syndromu. 

Jako základní antropometrická vyšetření důležitá pro MS jsem si stanovila změření 

hmotnosti, změření obvodu pasu a výpočet BMI. Nejdůležitějším antropometrickým 

vyšetřením je v tomto případě změření obvodu pasu, ale pro potvrzení mojí hypotézy 

postačí i vynechání zvážení či výpočtu BMI u pacienta. K této hypotéze mají přímý vztah 

dotazníkové otázky číslo 3., 4., 5., 6., kdy v otázce 3. a 4. jsem převážení rozdělila ještě 

mezi zdravé pacienty a pacienty rizikové. Znění hypotézy č. 1 je tedy následující:

„Více jak 50 % praktických lékařů neprovádí dostatečně antropometrické vyšetření na 

zjištění rizika vzniku nebo přítomnosti metabolického syndromu.“ 

10.	1.	2.	Hypotéza	č.	2	

Hypotéza č. 2 se zabývá domněnkou, že diagnostika MS není v ordinaci 

praktického lékaře běžná. Na tuto domněnku mě přivedli rozhovory s mými známými, 

kteří pojem metabolický syndrom neznali, přestože se léčili s hypertenzí, diabetem 

druhého typu a na pohled bylo jasné, že kritéria pro obvod pasu mnohokrát přesahují. Na 

tuto hypotézu v dotazníku odkazují otázky č. 16. a 17., kdy se praktického lékaře ptám na 

názor na diagnózu MS a zda MS u svých pacientů diagnostikují. Hypotéza č. 2 tedy zní:

„Méně než 30% praktických lékařů si myslí, že diagnóza metabolického syndromu je 

důležitá z preventivního hlediska a u svých pacientů ho diagnostikují.“
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10.	1.	3.	Hypotéza	č.	3

V poslední hypotéze jsem se zabývala myšlenkou, jaká je léčba 1. volby při zjištění 

onemocnění patřících do metabolického syndromu. Myslím si, že léčbou první volby bude 

u většiny lékařů farmakoterapie, protože zde není natolik nutná výrazná spolupráce 

pacienta a celkově je jednodušší předepsat léky a máme téměř jistotu, že uvidíme na 

příští kontrole výsledky. Jako většinu míním 50 % praktických lékařů. Dotazníkové otázky, 

které se přímo zabývají touto hypotézou, jsou otázky č. 10. – 12. Hypotéza č. 3 je 

následující:

„Většina praktických lékařů (více jak 50 %) volí farmakoterapii jako léčbu první volby.“

10.	2.	Průběh	výzkumu
Pro potvrzení nebo vyvrácení hypotéz jsem se rozhodla použít metodu 

kvantitativního výzkumu, při které jsem využila předem vytvořený dotazník (viz příloha A

– Dotazník). Výběr oslovených praktických lékařů byl čistě náhodný pomocí vyhledavače 

na internetu, kam jsem zapsala pojem praktický lékař. Dotazník jsem přes email spolu 

s průvodním dopisem se žádostí o vyplnění a krátkým vysvětlením cíle práce a ujištěním o 

naprosté anonymitě poslala 700 praktickým lékařům, u kterých byl na internetu napsán 

emailový kontakt. Takto velký počet jsem zvolila z důvodu jisté neochoty odpovídat na 

dotazník a také možnosti, že některé z emailových adres již nebudou aktuální. Celkově mi 

přišlo 58 vyplněných dotazníků, ze kterých jsem musela následně 7 vyřadit z důvodu

neúplného vyplnění. Celkově jsem tedy měla ke zpracování 51 plně vyplněných dotazníků.

Dotazník jsem se snažila vytvořit co možná nejkratší, tak aby lékařům nezabralo 

příliš práce jeho zpracování, ale zároveň jsem dostala potřebné informace pro 

vyhodnocení hypotéz. Celkově dotazník obsahuje 20 otázek, ze kterých je 1 volitelná, a 

otázku na případné nápady na zlepšení situace, kde mohl každý lékař napsat své názory 

na diagnostiku MS a zabránění masivnímu nárůstu této diagnózy (viz příloha B –

Poznámky lékařů).

Dotazníkové otázky byly převážně uzavřené s výběrem z uvedených variant, pouze 

volitelná otázka na vlastní nápady byla otevřená. Použila jsem i 2 otázky filtrační, na které 

lékaři odpovídali podle toho, jakou odpověď zvolili v předchozí otázce či otázkách.

Dotazníkové šetření probíhalo v období od 1. dubna 2014 do 1. května 2014.
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10.	3.	Zpracování	výsledků
Při zpracování výsledků, byly veškeré dotazníky vytisknuty a očíslovány, tak aby 

nedošlo k chybnému zpracování a případné duplicitě. První 2 otázky dotazníku byly 

zaměřeny na lékaře s cílem blíže charakterizovat respondenta. První se týkala pohlaví a 

druhá věku, kde jsem lékaře rozdělila do dvou skupin do 50-ti let včetně a nad 50 let.

Celkově se dotazníkového šetření zúčastnilo 51 lékařů, z nichž 57 % byly ženy, a 43

% tvořili muži. Věková skupina pod 50 let včetně byla tvořena 53 % respondentů, skupina 

nad 50 let zaujímala 47 %.

Graf 1 – Pohlaví lékařů

Graf 2 – Věk praktických lékařů

V následujících otázkách č. 3 – 6 jsem zjišťovala stav antropometrického vyšetřování 

jak u nerizikových, tak rizikových jedinců. Tyto otázky se přímo vztahují k první hypotéze. 

Mezi základní antropometrická vyšetření pro diagnózu MS patří zjištění váhy jedince, 

změření obvodu pasu a výpočet BMI. Obvod pasu chápu jako nejdůležitější faktor z hlediska 
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jeho přítomnosti v definici MS. Zjištění váhy a následný výpočet BMI je v dnešní době brán 

jako samozřejmost, je vhodné podotknout, že u jedinců s BMI nad 35 kg/m2 již obvod pasu 

měřit nemusíme, automaticky toto kritérium splňuje. 

Otázka č. 3 a 4 byla zaměřena na zjišťování váhy u pacientů. V otázce č. 3 jsou 

zahrnuti všichni pacienti bez zdravotních rizik, kteří k praktickému lékaři přijdou na 

preventivní prohlídku. 82 % lékařů uvedlo, že pacientovu váhu v rámci preventivních 

prohlídek zjišťuje vážením pacienta, 18 % lékařů se na váhu pacienta pouze zeptá. Nikdo 

z lékařů nezvolil možnost, že váhu pacienta nezjišťuje. 

Graf 3 – Zjišťování váhy pacientů v rámci preventivních prohlídek

Otázka č. 4 je již zaměřena na pacienty se zdravotními problémy. Lidé s vyšší než 

normální hmotností často uvádějí nižší hmotnost než je hmotnost skutečná, a proto by jejich 

zvážení mělo být samozřejmostí, jinak dojde i ke zkreslení následného výpočtu BMI. Moje 

domněnka byla potvrzena i výsledky z dotazníku. U rizikových pacientů celých 94 % lékařů 

hmotnost pacienta zjišťuje vážením a pouze 6 % se na váhu zeptá, možnost, že váhu 

nezjišťuje, opět nikdo nezvolil. 

Graf 4 – Zjišťování váhy u rizikových pacientů

Další otázkou týkající se antropometrického vyšetření je otázka na měření obvodu 

pasu, jak jsem již uvedla, ten je z mého hlediska nejdůležitějším antropometrickým 
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Otázka č. 3 Váhu pacienta zjišťujete – v rámci 
preventivních prohlídek:

Vážením

Zeptám se na váhu pacienta

Nezjišťuji
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Otázka č. 4 Váhu pacienta zjišťujete – u rizikových 
pacientů (pacienti se zvýšenými TG, nižším HDL cholesterolem, VTK, zvýšenou 

glykemií, obezitou):

Vážením

Zeptám se na váhu pacienta

Nezjišťuji
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vyšetřením pro zjištění rizika vzniku a rozvoje MS u jedince. Obvod pasu je stále ještě brán, 

jako méně významný faktor, 51 % lékařů uvedlo, že obvod pasu u pacientů vůbec neměří, 31 

% lékařů měří obvod u rizikových pacientů na pravidelných kontrolách, 12 % ho měří v rámci 

preventivních prohlídek a 6 % lékařů měří obvod pasu jak u rizikových pacientů, tak v rámci 

preventivních prohlídek. 

Graf 5 - Zjišťování obvodu pasu

Otázka č. 6 byla zaměřena na výpočet BMI. V mnoha případech je již BMI 

vypočítáváno automaticky díky zadání informací o pacientovi do počítače, i proto zde 98 % 

lékařů uvedlo, že BMI počítá. Pouze 1 lékař (2 %) uvedl možnost nepočítám.

Graf 6 - Výpočet BMI u pacienta

V následující otázce mě zajímalo, jak lékaři přistupují k rozdělení hmotnosti dle BMI a 

jakou hodnotu chápou jako rizikovou pro zdravotní stav. Jak bylo uvedeno v teoretické části, 
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Otázka č. 5 Obvod pasu:

Měřím v rámci preventivních 
prohlídek

Měřím v rámci pravidelných 
kontrol u rizikových pacientů

Neměřím

Měřím v rámci preventivních 
prohlídek a u rizikových 
pacientů
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Otázka č. 6 BMI u pacienta:

Počítám

Nepočítám
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již nadváha by měla být chápána jako „nemoc“ a pacientovi by mělo být doporučeno snížení 

hmotnosti. Z vyplněných dotazníků ovšem vyplývá, že pouze 24 % lékařů se tímto způsobem 

řídí. Celých 65 % pacientovi doporučí snížit hmotnost až při BMI nad 30 kg/m2, což odpovídá 

1. stupni obezity. 11 % lékařů potom toto doporučení učiní až při hodnotě nad 35 kg/m2, 

tedy při obezitě 2. stupně.

Graf 7 - Doporučení redukce hmotnosti dle BMI

Důležitou otázkou pro mě bylo i jakým způsobem lékař pacientovi pomůže s redukcí 

hmotnosti, zda se tohoto úkolu ujme sám, či pacientovi doporučí nějakého odborníka. 

Samozřejmostí je ohled na individualitu pacienta, a proto zde byla možnost vybrat z více 

možností i podle závažnosti stavu jedince. 43 % lékařů uvedlo, že pacientovi poradí sami a 

poprosí ho o pravidelné kontroly, aby mohli nadále sledovat vývoj jeho hmotnosti. 23 % 

lékařů potom pacienta buď poučí samostatně s následujícími kontrolami, nebo v případě 

závažnějšího stavu mu poradí na jakého odborníka se obrátit, ale v tomto případě již 

nesledují pacientovi výsledky. 10 % lékařů pacientovi doporučí odborníka a dále se o jeho 

výsledky nezajímají. 8 % lékařů zvolilo možnost, že pacienta poučí o redukci hmotnosti, ale již 

ho dále nesledují a stejné množství lékařů zvolilo i možnost odeslání pacienta k odborníkovi 

s následným požádáním o kontroly v rámci sledování vývoje a stejně tak 8 % lékařů uvedlo 

možnost, že v lehčím případě pacientovi doporučí jak redukovat hmotnost sami i 

s následnými kontrolami, v těžších případech pacientovi doporučí odborníka a nadále se 

snaží o sledování vývoj jeho stavu.
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Otázka č. 7 Pokud BMI počítáte, při jaké hodnotě BMI 
doporučíte pacientovi redukci hmotnosti?

BMI > 25 kg/m2

BMI > 30 kg/m2

BMI > 35 kg/m2
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Graf 8 - Postup redukce hmotnosti

Dalším důležitým prvkem je i úspěšnost doporučení redukovat hmotnost. Z různých 

poznámek v dotazníku jsem pochopila, že lékaři často narážejí na velkou neochotu pacientů 

spolupracovat a cokoli měnit ve svém stávajícím životním stylu. To může být v některých 

případech i důvodem pro nedostatečnou snahu o důkladnou edukaci ze strany lékařů, vedle 

neustálého nedostatku času. 84 % lékařů uvedlo, že méně jak 10 % pacientů uposlechne 

jejich rady a hmotnost sníží. 14 % lékařů má potom úspěšnost u 10 – 30 % pacientů a pouze 

2 % (1 lékař) má úspěšnost vyšší než 50 %.

Graf 9 - Úspěšnost redukce hmotnosti

V následujících otázkách 10 – 12 se řeší volba léčby u pacientů, kteří přijdou do 

ordinace praktického lékaře a mají zvýšené hodnoty od normy. Do dotazníku jsem uvedla, že 
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Otázka č. 8 Pokud pacientovi poradíte redukovat hmotnost:
a) Poradíte mu sám, ale 
nekontrolujete jeho výsledky

b) Poradíte mu sám a poprosíte 
ho o pravidelné kontroly

c) Poradíte mu, na jakého 
odborníka se má obrátit

d) Poradíte mu odborníka a 
kontrolujete, zda k němu 
dochází, na pravidelných 
kontrolách
kombinace b) + c)

kombinace b) + d)
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Otázka č. 9 Jaká je Vaše úspěšnost (odhadem) 
v doporučení redukovat hmotnost? Hmotnost sníží:

Méně než 10 % pacientů

10 - 30 % pacientů

31 - 50 % pacinetů

Nad 50 % pacientů
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jde pouze o zvýšené hodnoty a u pacientů se nevyskytují žádné jiné rizikové faktory. Tyto 

otázky se zároveň vztahují k mojí druhé hypotéze. V otázce č. 10 se jedná o léčbu 

dyslipidémie u MS, tedy zvýšených TG a sníženého HDL cholesterolu buď současně, nebo i 

odděleně. Lékaři měli na výběr stejně jako u následujících otázek léčbu nefarmakologickou, 

farmakologickou s úpravou životního stylu a samostatnou léčbu farmakologickou. 

Nefarmakologická léčba by dle doporučení měla být léčbou první volby a celých 96 % zvolilo 

tuto možnost i v dotazníku, pouhá 4 % lékařů by ihned zvolilo léčbu farmakologickou 

s úpravou životního stylu.

Graf 10 - Léčba 1. volby zvýšených TG a cholesterolu

Otázka č. 11 je zaměřena na léčbu zvýšeného krevního tlaku. Dle doporučení pro 

léčbu se řídíme podle momentálních hodnot krevního tlaku jedince, farmakoterapii 

zahajujeme ihned při naměření hodnot vyšších než 180/110 mm Hg, při nižších hodnotách 

krevního tlaku zohledňujeme ostatní rizikové faktory, kterými jsou subklinické orgánové 

poškození, manifestní kardiovaskulární nebo ledvinové onemocnění, přítomnost DM či 

hodnota SCORE vyšší nebo rovno 5 %. Do hodnot krevního tlaku 149/94 mm Hg by měla být 

léčba zahájena nefarmakologickými postupy a po měsíci zhodnocena její účinnost. 

Nefarmakologická léčba by měla i nadále ovšem zůstat důležitou součástí léčby pacienta. 51 

% lékařů volí při prvozáchytu vyššího krevního tlaku léčbu nefarmakologickou, 47 % lékařů 

potom léčbu farmakologickou se změnou životního stylu a pouze 1 lékař (2 %) zvolil pouze 

léčbu farmakologickou. 
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Otázka č. 10 Pokud u pacienta zjistíte zvýšené TG a snížený 
HDL cholesterol:

Nefarmakologická léčba

Farmakologická léčba a úprava 
životního stylu

Farmakologická léčba a úprava 
životního stylu
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Graf 11 - Léčba 1. volby při zvýšeném krevním tlaku

Poslední otázka z této trojice je zaměřena na léčbu zvýšené glykemie. U jedinců se 

zjištěnou zvýšenou glykemií nebyl diagnostikován DM 2, při kterém okamžitě zahajujeme 

farmakoterapii a lékaři měli opět na výběr ze 3 možností. 78 % lékařů zvolilo jako léčbu první 

volby nefarmakologickou léčbu a 22 % léčbu farmakologickou s úpravou životního stylu. 

Nikdo ze zúčastněných lékařů nezvolil samostatnou farmakoterapii.

Graf 12 - Léčba 1. volby při zvýšené glykemii
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Otázka č. 11 Pokud u pacienta zjistíte zvýšený krevní tlak:

Nefarmakologická léčba

Farmakologická léčba a úprava 
životního stylu

Farmakologická léčba
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Otázka č. 12 Pokud u pacienta zjistíte zvýšenou glykemii:

Nefarmakologická léčba

Farmakologická léčba a úprava 
životního stylu

Farmakologická léčba
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V otázce č. 13 byl lékařům položen dotaz na účinnost nefarmakologické léčby, pokud 

ji u pacienta doporučí. 2 lékaři na tuto otázku neodpověděli, protože ani jednou nezvolili 

možnost nefarmakologické léčby jako léčbu první volby u uvedených zdravotních problémů. 

63 % lékařů uvedlo, že úspěšnost s nefarmakologickou léčbou má u méně než 10 % pacientů. 

20 % lékařů má úspěšnost u 10 – 30 % pacientů, 10 % lékařů poté u 31 – 50 % pacientů a 

pouhých 7 % lékařů uspěje s nefarmakologickou léčbou u více jak 50 % pacientů.

Graf 13 - Úspěšnost nefarmakologické léčby

Otázka č. 14 je zaměřena na nutnost nefarmakologické léčby i přes zahájení 

farmakoterapie. Změna stravování a zvýšení fyzické aktivity pro zlepšení zdravotního stavu 

by měla být přítomna u všech pacientů. Všichni lékaři, kteří odpověděli na můj dotazník, 

uvedli, že se snaží pacientův životní styl ovlivňovat tak, aby bylo možné dávky farmak 

snižovat, jejich odpověď tedy byla „ano“

Otázka č. 14 Pokud pacientovi doporučíte farmakoterapii, snažíte se ovlivňovat 

jeho životní styl, aby se mohly dávky farmak snížit?

U další otázky č. 15 se opět všichni lékaři shodli na stejné odpovědi a všichni zvolili 

možnost „ano“. Je dobře, že si všichni z odpovídajících praktických lékařů uvědomují 

důležitost fyzické aktivity jak v prevenci vzniku onemocnění, tak i pro zlepšení zdravotního 

stavu. 

Otázka č. 15 Doporučujete pacientovi zvýšit fyzickou aktivitu a vysvětlit mu její 

smysl?

Otázka č. 16 a 17 je zaměřena na diagnózu MS a tedy i na zjištění nebo vyvrácení mé 

poslední hypotézy. První se týká názoru na diagnózu MS, zda je důležitá z preventivního 

hlediska a druhá je zaměřena na diagnostiku MS u pacientů a zda lékaři metabolický 
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Otázka č. 13 Pokud v předchozích otázkách (10. – 12.) 
doporučíte nejdříve nefarmakologickou léčbu, s jakou 

úspěšností se setkáváte?:

Méně než 10 % pacientů

10 - 30 % pacientů

31 - 50 % pacientů

více jak 50 % pacientů
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syndrom diagnostikují a pacientům vysvětlují jeho možné komplikace, pokud se zdravotní

stav nezlepší. U otázky č. 16 96 % lékařů uvedlo, že diagnóza MS je podle jejich názoru 

důležitá a pouhá 4 % s tímto názorem nesouhlasí.

Graf 14 - Význam a důležitost diagnózy MS

V druhé otázce 98 % lékařů uvedlo, že u pacientů MS diagnostikují a poukazují na 

jeho rizika. Pouze 1 lékař uved, že MS nediagnostikuje.

Graf 15 - Diagnóza MS a upozorňování na rizika

V otázce č. 18 mě zajímal názor lékařů na dostupnost odborné péče, a zda si myslí, že 

by lepší dostupnost mohla pomoci rizikovým pacientům v prevenci vzniku MS. 82 % lékařů si 

myslí, že lepší dostupnost nutriční péče by mohla pacientům pomoci a 18 % lékařů tento 

názor nesdílí.

49

2

Otázka č. 16 Jaký je Váš názor na diagnózu metabolického 
syndromu? Myslíte si, že je důležitá z preventivního 

hlediska?:

Ano

Ne
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Otázka č. 17 U svých pacientů diagnostikujete MS a 
upozorňujete na jeho komplikace?:

Ano

Ne
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Graf 16 - Názor lékařů na význam dostupnosti odborné nutriční péče

V předposlední otázce mě zajímal názor praktických lékařů na dietoterapii. Všichni 

lékaři se shodli na důležitosti dietoterapie v léčbě pacientů i v prevenci zdravotních potíží. 

Otázka č. 19 Myslíte si, že má dietoterapie smysl, zejména z preventivního hlediska?

Poslední volitelná otázka č. 20 pro mě byla spíš zajímavostí, zajímalo mě, jak se sami 

praktičtí lékaři staví ke své vlastní váze a zda se starají o svoji tělesnou hmotnost. Při 

vyhodnocování otázky jsem musela dojít k názoru, že pouze lékaři, kteří se sami zabývají 

svou váhou, se snaží pacientům důkladně vysvětlit důležitost nefarmakologické léčby a co 

nejvíce zlepšit zdravotní stav pomocí ní. 61 % lékařů odpovídajících na dotazník uvedlo, že 

svou hmotností spadají do oblasti normální váhy, 37 % lékařů do oblasti nadváhy a pouhý 

jeden lékař do oblasti obezity. 

Graf 17 - BMI lékařů
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Otázka č. 18 Myslíte si, že by pomohla lepší dostupnost 
odborné nutriční péče pro rizikové pacienty?:

Ano

Ne

31

19

1

BMI lékařů
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Obezita
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10.	4.	Vyhodnocení	výsledků
V následující části bych ráda shrnula výsledky svého dotazníkového šetření a uvedla 

potvrzení či vyvrácení hypotéz. Moje první stanovená hypotéza se týkala antropometrického 

vyšetření pro zjištění přítomnosti MS. Mezi tato vyšetření patří zjištění váhy pacienta, 

výpočet BMI, ale především změření obvodu pasu, který je jedním z diagnostických kritérií. 

Zjišťování váhy bylo ještě rozděleno na pacienty „nerizikové“ a rizikové s již přítomnými 

zdravotními problémy nebo již viditelným problémem s váhou. U „nerizikových“ pacientů 

uvedlo 82 % lékařů, že hmotnost pacienta zjišťují vážením, u pacientů se zdravotním rizikem 

hmotnost vážením zjišťuje celých 94 % lékařů. Výpočet BMI je ve většině případů počítán 

zcela automaticky po zadání váhy a výšky pacienta do počítačového systému, tudíž 98 % 

lékařů u této otázky uvedlo, že BMI u svých pacientů počítá. Tato antropometrická vyšetření 

lékaři splňují. Problém nastává až u měření obvodu pasu, kdy 51 % lékařů uvedlo, že obvod 

pasu u svých pacientů neměří. Přitom jde o jednoduché a finančně nenáročné vyšetření, 

které nám nejvíce ukáže začínající problém, kdy ještě nemusí být problém viditelný na váze 

ani BMI. Diagnostická kritéria uvádějí, že obvod pasu u žen vyšší než 80 cm a u mužů vyšší 

než 94 cm poukazuje na mírné riziko od hodnot 88 cm pro ženy a 102 cm pro muže a vyšší již 

splňují kritéria pro definici MS a zdravotní riziko je vysoké. 

Moje první hypotéza „více jak 50 % praktických lékařů neprovádí dostatečné 

antropometrické vyšetření na zjištění rizika vzniku nebo přítomnosti metabolického 

syndromu“, se tedy potvrdila, i když jsem na začátku své práce měla obavy, že množství 

praktických lékařů, kteří se antropometrickým měřením příliš nezabývají, bude větší. 

Další hypotéza se týkala diagnostikou MS, kdy v důsledku reakce okolí na název mé 

bakalářské práce přicházela většinou otázka: „Co to je ten metabolický syndrom?“, jsem 

nabyla dojmu, že i lidé, kteří by evidentně tento pojem měli znát z důvodu svého vlastního 

rizika na jeho přítomnost nebo vznik, se s ním ještě nesetkali. Moje hypotéza tedy zněla 

„Méně než 30 % praktických lékařů si myslí, že diagnóza metabolického syndromu je důležitá 

z preventivního hlediska a u svých pacientů ho diagnostikují.“ Tato má hypotéza byla ovšem 

vyvrácena, 96 % praktických lékařů bere diagnózu MS jako důležitou a celých 98 % ji u svých 

pacientů také diagnostikuje a pacienty upozorňuje na další rizika plynoucí z tohoto 

syndromu.

V poslední hypotéze jsem se zabývala myšlenkou, že lékaři častěji raději zvolí 

pohodlnější postup předepsání farmak pro pacienty, než složitější vysvětlování nových 

režimových opatření pro zlepšení zdravotního stavu. Nefarmakologická léčba, pokud je 

správně vysvětlena a pacient se jí řídí, může a v mnoha případech také způsobí zlepšení 

zdravotního stavu. Jak již bylo v teoretické části uvedeno nefarmakologická léčba by měla být 

základem a pokud je to u pacienta možné zpočátku i jedinou léčbou MS (samozřejmě 

s ohledem na zjištěné hodnoty a další zdravotní rizika). Třetí hypotéza tedy zněla: „Většina 

praktických lékařů (více jak 50 %) volí farmakoterapii jako léčbu první volby.“ K mé velké 
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radosti se tato hypotéza nepotvrdila. U pacientů bez dalších zdravotních rizik, které by vedly 

k okamžitému nasazení léků, by při zjištění zvýšených hodnot TG a snížených hodnotách HDL 

cholesterolu zvolilo 96 % lékařů nejdříve léčbu nefarmakologickou, až následně pokud by 

nebyla účinná léčbu farmakologickou. Při zjištění zvýšeného krevního tlaku by se stejně 

zachovalo 51 % lékařů a u zvýšené glykemie 78 % lékařů. Problém však nastává při 

vyhodnocování otázek týkajících se úspěšnosti nefarmakologické léčby. Spolupráce pacientů 

dle výsledků není veliká a 63 % lékařů uvedlo, že snížit zdravotní rizika se při ní podaří méně 

než 10 % pacientů, pouze 4 % lékařů uvedla, že zdravotní rizika nefarmakologickou léčbou 

sníží více jak 50 % pacientů. To by v některých případech mohlo vést u lékařů k následnému 

okamžitému předepsání léků bez předchozí nefarmakologické léčby.

Dalším zajímavým zjištěním bylo vyhodnocování rizikovosti váhy dle BMI, kdy už u 

hodnot vyšších než 25 kg/m2, tedy u nadváhy by se mělo začít s redukcí hmotnosti, navíc se 

zde jedná o pár kilogramů a pro jedince je tato redukce hmotnosti ve většině případů 

snadná. Je pravdou, že z hlediska snížení zdravotních rizik stačí pokles hmotnosti o 5 – 10 % 

(tedy tzv. minimální hmotnostní úbytek), ovšem jedinci, který již trpí závažnou obezitou, 

půjdou tato kila shazovat mnohem obtížněji už jenom z důvodu déletrvajícího špatného 

životního stylu, než člověku, který přibral 5 kg nad normální váhu. Doporučení k redukci 

hmotnosti by od lékaře měla přijít tedy již v období nadváhy, tímto se ale řídí pouze 24 % 

lékařů. Největší procento lékařů pacientovi doporučí zhubnout až ve chvíli, kdy BMI 

odpovídá hodnotám obezity, učiní tak 65 % lékařů. Zbylí lékaři poté tento problém řeší až při 

druhém stupni obezity. Problém ale nastává opět při úspěšnosti redukce hmotnosti, kdy 84 

% lékařů uvedlo, že svoji hmotnost po jejich poučení sníží méně než 10 % pacientů, pouze 

v jediném případě, byla tato úspěšnost nad 50 %.
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11.	Diskuze
Po vyhodnocení dotazníků jsem byla mile překvapena přístupem praktických lékařů 

k diagnóze MS, 2 ze 3 vytvořených domněnek byly vyvráceny. Je pravdou, že množství 

vyplněných dotazníků bylo malé s ohledem na množství dotazníků rozeslaných a určitě by 

tento „problém“ stál za větší průzkum. Praktičtí lékaři jsou ti hlavní, kdo by se měli na 

odhalování potenciálních pacientů s rizikem rozvoje nebo začínajícím MS podílet a množství 

těchto pacientů snižovat. Výsledky mohou být zkreslené i z důvodu, že na dotazník mi 

převážně odpovídali lékaři s normální tělesnou hmotností (61 %), kteří se nejspíš sami starají 

o své tělo a snaží se vzniku komplikací spojených s metabolickým syndromem vyhnout. 37 % 

lékařů uvedlo, že trpí nadváhou a pouze jeden lékař odpovídající na dotazník byl obézní. 

Z námětů a odpovědí lékařů jsem došla k závěru, že odborná nutriční péče, která by 

byla přístupnější pro pacienty, by tento problém mohla pomoci vyřešit, i proto jsem se 

v následující části pokusila vytvořit informační manuál pro pacienty s rizikem vzniku nebo již 

probíhajícím MS, ve kterém by pacientům byl řádně vysvětlen způsob stravování a nutnost 

ostatních změn životního stylu, tak aby co nejlépe pochopily závažnost situace a zároveň, co 

nejsnadněji zvládli její řešení. 
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12.	Manuál	pro	pacienty	s metabolickým	syndromem

Dobrý den, v následujícím manuálu se Vám pokusím odpovědět na nejdůležitější otázky, 

týkající se metabolického syndromu (MS), na který Vás upozornil Váš praktický lékař.

Co	je	to	metabolický syndrom?

Metabolický syndrom je spojení několika onemocnění, kdy přítomnost jednoho 

upozorňuje na možnou přítomnost dalšího z nich. Mezi tato onemocnění patří hlavně:

 obezita (zejména v oblasti břicha)

 dyslipidemie typická pro MS (zvýšené hodnoty triglyceridů a snížený HDL cholesterol)

 vysoký krevní tlak

 poruchy glukózového metabolismu (zvýšená glykemie nalačno, porušená glukózová 

tolerance a v nejhorším případě i diabetes mellitus 2. typu (DM 2))

Další důležitou informací, kterou byste měli o MS vědět je ta, že správnou změnou 

svého životního stylu se můžete téměř všech zdravotních rizik zbavit nebo je alespoň 

odsunout do pozdějšího věku.

Jak	poznám,	že	mám	MS	nebo	že	mi	hrozí?

V zásadě je to jednoduché, pokud se u Vás vyskytuje některá z výše uvedených 

poruch, máte riziko na jeho vznik, pokud navíc u Vás v rodině někdo trpí nebo trpěl DM 2, 

máte riziko ještě větší, ve chvíli, kdy se u Vás vyskytuje 3 a více uvedených poruch, již trpíte 

MS

To zda máte dyslipidemii typickou pro MS, vysoký krevní tlak nebo poruchu 

glukózového metabolismu Vám řekne lékař. Co se týče obezity, sami můžete zjistit, jak na 

tom jste. Pokud je obvod Vašeho pasu menší než 80 cm u žen a menší než 96 cm u mužů 

nemáte žádná zvýšená rizika na vznik MS. Ve chvíli, kdy se již dostanete nad tato čísla, jste 

v mírném riziku. Pokud Vaše hodnoty překročí 88 cm u žen a 102 cm u mužů je Vaše riziko 

výrazné.

Jak	začít	s léčbou?

Pokud u Vás lékař zjistil vážné zdravotní problémy, určitě jste dostali léky. To ale 

neznamená, že pro svoje zdraví nemůžete udělat i něco sami, pokud se o to opravdu 

pokusíte, dávky léků se Vám můžou snížit a vy i ušetříte nějakou někdy nemalou finanční 

částku. Pokud Vaše hodnoty ještě neodpovídali hodnotám pro předepsání léků je nejvyšší 

čas začít se změnou životního stylu, aby Vám léky nemuseli být později předepsány.

V následující části se Vám pokusím poradit jak změnit jídelníček a jak co možná 

nejlépe změnu zvládnout, tak, aby to byla změna trvalá, a Vy jste se cítili dobře. Poradím i 

s fyzickou aktivitou, která velmi významně ovlivňuje nás zdravotní stav, a pokusím se předat 

informace z praxe, tak aby změna proběhla co nejpříjemněji.
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Změna	jídelníčku

Základem Vaší léčby by měla být snaha zhubnout nějaké to kilo. Toho docílíme tak, že 

budete přijímat méně energie, než jí budete vydávat.

Mnohdy se stačí pouze zamyslet nad tím, co každý den jíte a určitě si sami uvědomíte, 

kde je ta chyba. Pokud chcete zhubnout, je dobré se vyhýbat následujícím potravinám:

 sladkosti a veškeré slazené nápoje, jako jsou limonády, šťávy, ale i neředěné džusy

 tučná masa, druhotně zpracované masné výrobky (paštiky, příliš tučné trvanlivé 

salámy, konzervy...)

 tučné mléčné výrobky (smetana, smetanové jogurty, tučné sýry...)

 bílé pečivo a různé sladké pečivo (koláčky, koblihy...)

 alkoholické nápoje

 smažené potraviny

 celkově snížit množství přijímaných živočišných tuků

Potraviny, které by naopak neměli ve Vašem jídelníčku chybět, a příjem některých by 

se měl zvýšit, jsou:

 ovoce a zelenina (základním jednoduchým pravidlem by mělo být minimálně 5 

kousků ovoce a zeleniny denně, zelenina by měla být přijímána ve větším množství)

 nízkotučné kvalitní mléčné výrobky (tím nemyslím výrobky s označením light –

v některých je místo tuku obsažen škrob, nebo jiné zahušťovadlo, aby výrobek vůbec 

držel pohromadě, raději kupte normální bílý jogurt s obsahem tuku kolem 3 %), 

ideálně zakysané a v bílé formě, neslazené 

 ryby, libové maso (drůbež, libové hovězí a vepřové, králík)

 luštěniny

 celozrnné pečivo, těstoviny, rýže, brambory

 kvalitní oleje

Důležitá je především pravidelnost v jídle, denně bychom měli mít minimálně 3 porce, 

ideálně mezi hlavní jídla vložíme menší svačiny. Rozestupy mezi jídly by měly být zhruba 

kolem 3 hodin. Každý den bystě měli začít se snídaní, ideálně do první půlhodinky a hodinky 

po probuzení. K snídani si můžete dát celozrnné pečivo např. s tvarohovou pomazánkou a 

zeleninou, nebo pokud máte radši sladší snídaně ovesné vločky s ovocem a bílým jogurtem. 

Oběd by měl vždy obsahovat zdroj sacharidů (příloha), bílkovin (maso, luštěniny) a zeleninu. 

Večeře je v podobném stylu, ale množství sacharidů už nemusí být tak veliké (např. salát se 

sýrem a kouskem celozrnného pečiva). Svačiny mezi jídly Vám pomohou překonat období 

mezi jídly a zabránit nesnesitelnému pocitu hladu a přílišné „žravosti“ v době hlavního jídla. 

Vhodnou svačinou je ovoce nebo mléčný výrobek, klidně i jejich kombinace. Svačiny nemusí 

být zařazovány naprosto vždy. Poslední jídlo by mělo být nejpozději 2 hodiny před spánkem, 

pozor ale na dlouhé hladovění před spaním poslední jídlo by mělo být max. 4 hodiny před 

spaním. Toto jídlo nemusí být vyloženě večeře. Může to být např. kousek zeleniny.
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Pro co největší úspěch je vhodné začít si psát „jídelní deník“. Do tohoto deníku je 

vhodné zapisovat si každé snězené jídlo ihned po něm, budete mít větší kontrolu nad tím, co 

jíte a můžete odhalit chyby, které v jídelníčku děláte. Vhodné je i zapisovat místo, kde jíte, 

okolnosti, které Vás vedou ke konzumaci jídla. Zjistíte, v jakých situacích máte největší chuť 

na nezdravé potraviny, zda je to ve chvíli, kdy se nudíte nebo máte osobní problémy. Je 

vhodné zapisovat si čas, kdy dané jídlo sníte, čas probuzení a čas, kdy chodíte spát. Důležité 

je uvést i pitný režim, který by měla z největšího podílu tvořit obyčejná neperlivá vody, 

kterou můžete ochutit citronem, pomerančem apod. Další variantou jsou i slabé neslazené 

čaje nebo hodně naředěné džusy. V „jídelním deníčku“ by měla být zapsaná i fyzická aktivita. 

Na konci manuálu máte připravený „deník“ pro týdenní rozpis jídla. Využít ho samozřejmě 

nemusíte, ale je vhodné postupovat v zapisování podle něj. Dobrou radou je nemít doma 

potraviny, které patří mezi ty „zakázané“, nebudete po nich moct tak snadno sáhnout. 

Pokud by se někdo chtěl do jídelníčku pustit opravdu zodpovědně. Na internetu jsou 

dostupné různé kalkulačky kalorií, do kterých si můžete zapsat každou potravinu, kterou 

během dne sníte a zjistit, jaké množství energie přijímáte. V tomto případě byste ovšem měli 

znát pojem bazální metabolismus, to je hodnota, pod kterou byste se při hubnutí neměli 

dostat. Bazální metabolismus je energie, i pokud budete jenom ležet. Pokud dlouhodobě 

přijímáte méně energie než je tato hodnota, začne se hodnota snižovat a hubnutí se zpomalí 

nebo úplně zastaví nebo ještě začnete přibírat. Pro jistotu zde uvedu vzorec na výpočet, 

pokud by někdo z Vás chtěl postupovat opravdu důsledně:

Harris-Benediktova rovnice

muži 66,47 + 13,75 x hmotnost (kg) + 5 x výška (cm) – 6,75 x věk (roky)

ženy 655,09 + 9,6 x hmotnost (kg) + 1,86 x výška (cm) – 4,86 x věk (roky)

Upozorňuji, že toto není hodnota, které chceme dosáhnout, ale pod kterou se 

nechceme dostat. Pokud chcete zjistit, kolik energie máte přijmout, je vhodné spočítat si 

jeden normální den, ve kterém se neomezujeme a následné dny potom množství energie 

snížit zhruba o 2000 kJ. Zde bych Vás ale odkázala spíše na lékaře, který Vám může poradit 

odborníka, se kterým se o přesné energetické hodnotě vhodné pro Vás poradíte.

Fyzická	aktivita

Fyzická aktivita by se měla stát každodenní součástí Vašeho života. Pokud jste 

v současné době fyzickou aktivitu zanedbávali, začněte např. procházkami. Procházka by 

měla být ve svižném tempu a měli byste se lehce zapotit. Pro začátek se hodí každodenní 

pohyb trvající asi 30 minut. Postupem času je dobré dobu pohybu prodlužovat až na 60 

minut minimálně 3 – 5 krát týdně. Pokud jste v minulosti rádi jezdili na kole, zkuste ho znovu 

vytáhnout a jet se projet. Nebo jste rádi tancovali? V dnešní době je obrovské množství 
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cvičebních hodin, kam můžete vyrazit a co je nejdůležitější, pohyb si pořádně užívat. Pokud 

máte nějaké zdravotní problémy, obraťte se na lékaře a nechte si poradit. Při velké 

hmotnosti určitě nedoporučuji „skákavé sporty“ jako je např. běh nebo aerobic, ale opravdu 

začněte chůzí. Až nějaké to kilo shodíte, můžete zapojit aktivit víc.

Minimální změnou ve Vašem životě by mělo být, co nejvíce pohybu zařadit do 

každodenního života, nejezděte výtahem, ale schody vyjděte, vystupte třeba o zastávku dřív 

a zbytek dojděte pěšky, na menší nákup také nemusíte jezdit autem apod.

Fyzická aktivita je úžasné antidepresivum a pomůže Vám udržet se v psychické 

pohodě. Má výrazný vliv na náš zdravotní stav, pomáhá navrátit krevní tlak do normálních 

mezí, napomáhá zpracování glukózy v těle a tím pomáhá zmírnit poruchy glukózového 

metabolismu, díky pohybu napomůžete i zlepšení dyslipidemie.

Shrnutí

Právě jste přečetli docela velké množství informací a proto je podle mě vhodné malé 

shrnutí:

 pravidelnost v jídle (jídlo po zhruba 3 hodinách, minimálně 3 porce denně)

 pravidelně snídat!

 potraviny, kterým je lepší se vyhnout: sladkosti a sladké nápoje, tučná masa, masné 

výrobky a tučné mléčné výrobky, bílé pečivo, ale hlavně sladké pečivo, alkoholické 

nápoje, smažená jídla

 potraviny, které by měly být součástí našeho jídelníčku: ovoce a zelenina, nízkotučné 

zakysané mléčné výrobky, ryby, luštěniny, libová masa, celozrnné pečivo, těstoviny, 

brambory, rýže, kvalitní oleje

 pitný režim: denně vypít 1,5 – 2 litry tekutin (s ohledem na fyzickou aktivitu a počasí), 

vhodná je neperlivá voda, slabé čaje, občas naředěný džus

 fyzická aktivita: pro začátek chůze 30 minut denně, pokud jste fyzicky zdatnější klidně 

jiný pohyb, který Vás bude bavit
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čas jídla fyzická aktivita + poznámky

Pondělí

snídaně:

svačina:

oběd:

svačina:

večeře:

pitný režim:

další:

Úterý

snídaně:

svačina:

oběd:

svačina:

večeře:

pitný režim:

další:



61

Středa

snídaně:

svačina:

oběd:

svačina:

večeře:

pitný režim:

další:

Čtvrtek

snídaně:

svačina:

oběd:

svačina:

večeře:

pitný režim:

další:
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Pátek

snídaně:

svačina:

oběd:

svačina:

večeře:

pitný režim:

další:

Sobota

snídaně:

svačina:

oběd:

svačina:

večeře:

pitný režim:

další:



63

Neděle

snídaně:

svačina:

oběd:

svačina:

večeře:

pitný režim:

další:

Doufám, že Vám tyto informace pomohou zvládnout důležitý krok ve Vašem životě a 

pomocí nich zahájíte nový zdravější život. Přeji Vám pevnou vůli a mnoho úspěchů. Pokud 

budete mít další otázky, obraťte se na svého lékaře, který Vám na případné dotazy jistě rád 

odpoví.
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13.	Závěr
Na vyhledávání rizikových jedinců by měl být kladen větší důraz ze strany praktických 

lékařů. I přes několik definicí metabolického syndromu a neustálé zpřísňování hodnot se nám 

nedaří množství jedinců s MS snižovat. Praktičtí lékaři by měli pacienty na rizika související 

s váhou upozorňovat již při nadváze a včas zahájit změnu životního stylu. Pacienti s malým 

hmotnostním nárůstem ve většině případů lépe spolupracují a také pro ně není zvýšení 

fyzické aktivity tak „nemožné“, jako u pacientů obézních.

Význam nefarmakologických opatření je celosvětově znám, ovšem bez včasného 

záchytu rizikových jedinců a důkladné edukace nám v dalším nárůstu jedinců trpících 

metabolickým syndromem nepomůže.   
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Příloha	A – Dotazník:
1.  Vaše pohlaví:

a) muž
b) žena

2. Váš věk:

a) do 50 let (včetně)
b) nad 50 let

3. Váhu pacienta zjišťujete – v rámci preventivních prohlídek:

a) vážením
b) zeptám se na váhu pacienta
c) nezjišťuji

4. Váhu pacienta zjišťujete – u rizikových pacientů (pacienti se zvýšenými TG, nižším HDL 
cholesterolem, VTK, zvýšenou glykémií, obezitou):

a) vážením
b) zeptám se na váhu pacienta
c) nezjišťuji

5. Obvod pasu:

a) měřím v rámci preventivních prohlídek
b) měřím v rámci pravidelných kontrol u rizikových pacientů
c) neměřím

6. BMI u pacienta:

a) počítám
b) nepočítám

7. Pokud BMI počítáte, při jaké hodnotě BMI doporučíte pacientovi redukci hmotnosti?:

a) BMI  25 kg/m2

b) BMI  30 kg/m2

c) BMI  35 kg/m2

8. Pokud pacientovi poradíte redukovat hmotnost:

a) poradíte mu sám, ale nekontrolujete jeho výsledky
b) poradíte mu sám a poprosíte ho o pravidelné kontroly
c) poradíte mu, na jakého odborníka se má obrátit
d)poradíte mu odborníka a kontrolujete, zda k němu dochází, na pravidelných kontrolách
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9. Jaká je Vaše úspěšnost (odhadem) v doporučení redukovat hmotnost? Hmotnost sníží:

a) méně než 10 % pacientů
b) 10 – 30 % pacientů
c) 31 – 50 % pacientů
d) nad 50 % pacientů

u otázek 10. – 12. se jedná o prvotní záchyt u pacienta, který nemá žádné jiné závažné zdravotní 
komplikace, hodnoty jsou pouze zvýšené

10. Pokud u pacienta zjistíte zvýšené TG a snížený HDL-cholesterol:

a) nejdříve doporučíte dietní léčbu, až pokud nefarmakologická léčba selže, předepíšete 
léky

b) doporučíte farmakoterapii s úpravou životního stylu
c) doporučíte farmakoterapii

11. Pokud u pacienta zjistíte zvýšený krevní tlak:

a) nejdříve doporučíte dietní léčbu a redukci hmotnosti, až pokud nefarmakologická léčba 
selže, předepíšete léky

b) doporučíte farmakoterapii s úpravou životního stylu
c) doporučíte farmakoterapii

12. Pokud u pacienta zjistíte zvýšenou glykemii:

a) nejdříve doporučíte dietní léčbu, až pokud nefarmakologická léčba selže, předepíšete 
léky

b) doporučíte farmakoterapii s úpravou životního stylu
c) doporučíte farmakoterapii

13. Pokud v předchozích otázkách (10. – 12.) doporučíte nejdříve nefarmakologickou léčbu, 
s jakou úspěšností se setkáváte?

a) méně než 10 % pacientů
b) 10 – 30 % pacientů
c) 31 – 50 % pacientů
d) nad 50 % pacientů

14. Pokud pacientovi doporučíte farmakoterapii, snažíte se ovlivňovat jeho životní styl, aby se 
mohly dávky farmak snížit?

a) ano
b) ne

15. Doporučujete pacientovi zvýšit fyzickou aktivitu a vysvětlit mu její smysl?

a) ano
b) ne 
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16. Jaký je Váš názor na diagnózu metabolického syndromu? Myslíte si, že je důležitá 
z preventivního hlediska?

a) ano
b) ne

17. U svých pacientů diagnostikujete MS a upozorňujete je na jeho komplikace?:

a) ano
b) ne

18. Myslíte si, že by pomohla lepší dostupnost odborné nutriční péče pro rizikové pacienty?:

a) ano
b) ne

19. Myslíte si, že má dietoterapie smysl, zejména z preventivního hlediska?

a) ano
b) ne

20. Toto je volitelná otázka a nevyžaduji její vyplnění, protože chápu, že to je vaše soukromá 
záležitost. Vaše váha podle BMI spadá do:

a) normální váhy
b) nadváhy
c) obezity

Pokud Vás napadají nějaké nápady na zlepšení prevence vzniku metabolického syndromu, prosím 
uveďte je:
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Příloha	B - Poznámky lékařů:
„Dávat do reklamy těsně před začátkem zpráv na TV Nova, že být tlustý je nemoderní a 

odsuzuje to 10 celebrit z 10!“

„Problém (i mtb syndrom) je „v hlavě“. S jídlem je to stejné jako s cigaretou – jde jen o 

rozhodnutí a pevnou vůli... U nás vládne „kultura těla“, na „kultura ducha“.“

„Racionální je působit na mladou generaci – pohybové návyky musí mít z dětství nebo 

mládí, stejně tak na preferenci potravy.“

„ Dostupnost dietoterapie, obezitologie, preventivní kardiologie je u nás dobrá, je 1 z 10 

doporučených pacientů tam však dojde.

Protože je vše otázka peněz uvítal bych menší propagaci vrcholového sportu, který dokáže 

dělat jen velmi malá část populace, ale naopak větší množství volnočasových aktivit 

s podporou státu. I zprofanovaná Spartakiáda byla lepší než sledování Olympiády a 

fotbalových zápasů fanoušky u makroobrazovek s buřtem, hořčicí a kolou.

Jestli budeme mít 1 nebo 4 zlaté na Olympiádě je úplně jedno pro vývoj ČR, jestli budeme 

mít půl národa obézních jako USA, tak je to tragedie. Každý vrcholový sportovec by měl 

mít povinnost pracovat s mládeží, podporovat masový sport bez stopek, ale za to s radostí 

z pohybu.

Dietoterapie jistě důležitá je, ale její efekt? I s Dr. Cajthamlovou, krabičkovými dietami, 

dostupností makrobiotiky, tisíci obchůdky a regály zdravé výživy je správná výživa 

doménou jen žen mezi 15 – 40 roky, nedotkne se starší generace, možná ovlivní jejich 

děti, což se projeví cca za 40 let.

Nakonec vidím u svých pacientů, že její silná propagace vede k averzi, tak jako opakovaná 

reklama na cokoliv.

Výživa je rigidnější záležitostí než snížený výdej pohybem, zvlášť, kdyby se vázal se 

zábavou. I kdyby šlo o tanec klasický, diskotéky apod.

Finanční podporu bych viděl pro kluby důchodců se cvičením, taneční kurzy pro starší, 

vesnické zábavy, pokud prokážou, že se tam nebude čepovat alkohol, automaty se 

zdravou výživou do škol (nikde jsem takový neviděl a děti nenosí svačiny), na benzince 

nekoupíte jediné dietní jídlo, zkoušel jsem to opakovaně, takže restrikce v tomto ohledu 

apod. To ale není tak vidět, takže to nikdo nedělá.“

„Daňové zatížení škodlivých potravin, dotace zdravých. Masivní podpora rekreačních 

sportovních aktivit od dětství, včetně škol, vysokých škol a dospělých (1 hodina tělesné 

výchovy denně, povinnost postavit cyklostezky podél všech komunikací v ČR).“

„Např. programy redukce hmotnosti skupinově, ale ne ve smyslu estetickém, a tak jako 

jsou takové skupiny koncipované dnes, ale zdravotní skupiny se zaměřením na zlepšení 
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zdraví a přispění zdravotních pojišťoven např. příspěvky na jimi organizované skupiny 

v rámci benefitů pojištěnce.“

„Učení návyků (stravovacích a důležitost fyzické aktivity již od dětství) – v mateřských 

školách. Zařadit do témat na ZŠ výuku o zdravém životním stylu – rizikových potravinách 

atd.... Zlepšit pracovní podmínky – možnost pauzy na pravidelnou svačinu a oběd –

mnohdy nemají vůbec čas a jí až večer. Umožnit zaměstnancům úschovu kol nebo jinak 

vyjít vstříc, aby byli motivováni jezdit do práce na kole. Medializovat rizikové faktory MS 

ev. dělat přednášky...“

„Podstatné podle mě je, že pokud člověk není z domova navyklý se dokázat držet stran 

diety a životního stylu, tak s tím doktor v dospělosti jen málokdy něco udělá, jde totiž o 

dlouhodobé nastavení a nejen krátkodobou změnu. Dost by pomohlo, kdyby základní 

informace k životnímu stylu byly připomínány a praktikovány už od základní školy.“

„Více ambulancí dietních sester/nutričních terapeutek, mimo Prahu a Brno prakticky 

nedostupné, nebo se zaměřují pouze na diabetiky či malnutriční onkologické pacienty... 

Výuka o životosprávě a tělovýchově intenzivněji již od dětství ve škole, školce, benefity 

zaměstnavatelům, kteří zajistí kantýny se zdravým stravováním nebo také nějak zajistí 

firemní edukaci... Až budete mít vlastní ordinaci, tak napište, budu posílat pacienty 

k edukaci.“

„Populačně – v primární prevenci celospolečenská výchova ke zdravému životnímu stylu, 

včetně stravování.“

„Z mého hlediska bych doporučil před účinnou dietoterapií přípravnou psychoterapii pro 

zlepšení compliance pacientů. Společnost je pohodlná a vše bere jako omezování svého 

já. Pozoruji, že obecně slova o tom, že by se nemělo tloustnout, kouřit, pít, fetovat, trávit 

volný čas na gauči nebo u počítače pacienti neradi slyší a pokud si je vezmou k srdci jen 

minimum z nich se tím řídí – možná chvíli, ale já se snažím vysvětlit lidem, že to je změny 

na celý život.“

„Důraz na denní pravidelnou aerobní fyzickou zátěž. Při zátěži si kontrolovat alespoň puls, 

zpocení v zátylku...“

„Je jisté, že příčina je multifaktoriální, základ je dán genetickými faktory. V každém 

případě projevy jsou přímo úměrné životním stylu a podmínkám, ve kterých se naši 

pacienti ocitají. Změna životního stylu, stravovacích návyků a pohybová aktivita je 

nezbytná, ale v praxi často jejich realizace narazí na aktuální podmínky související 

s charakterem životních a pracovních podmínek, které pacient nemůže změnit, aniž by 

ohrozil svoji ekonomickou existenci. Často se pojí i negativní vliv neúměrné psychické a 
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stresové zátěže. Toto jsou faktory, které přesahují zdravotnický systém a jeho řešení je 

celospolečenské. Bohužel – zatím nevnímám zájem z jiných resortů – tam spíše převládá 

pejorativní pohled na civilizační nemoci, které si má řešit jednotlivec sám. 

Celospolečenský zájem o skutečné řešení není – spíše vychází ze zájmu o byznys a zisk/viz 

reklamy na potraviny, cukroviny/dostupnost pohybové aktivity, podpora společného 

stravování pracujících, tělesné výchovy a sportu ve školách, délka pracovní doby u 

řemeslníků a jejich pracovní podmínky atd.“

„Osvěta, daňové ovlivnění potravin, dokud budou levnější nekvalitní potraviny, do té doby 

to budou lidé kupovat. Většina lidí se nestará, dokud jim to nesahá do peněz nebo to moc 

nebolí. Musí být externí motivace – když si někdo zničí zdraví sám, měl by to pocítit. když 

se o sebe někdo stará, měl by být bonifikován. Přijde mi absurdní „solidární“ přístup ke 

kuřákům, lidem s nadváhou, kteří naprosto kašlou na své zdraví, kteří se nehýbou. Dokud 

nebudou vědět, že na léčbu následného infarktu nebo cukrovky si citelně připlatí ze 

svého, do té doby se nic nezmění. Ale současně se musí připravit síť poradců. Pacient 

s MS by měl dostat systematický koučink ohledně výživy a pohybu, včetně úhrady. Je 

absurdní, že pojišťovny klidně platí tisíce měsíčně za každého pacienta s nemocemi z MS, 

ale nezaplatí mu výživového poradce a trenéra, kteří by mohli nemoc vyřešit a 

z dlouhodobého hlediska ušetřit. Mělo by to být postaveno tak, že pacientovi vysvětlí, o 

co jde, pomůže se mu to dosáhnout a teprve, když to nebude stačit, dostane léky. Když se 

na to vykašle, ať si je platí sám. Názorný případ byl v jednom díle Jste to, co jíte. Cca 

60letá obézní žena se všemi nemocemi MS, užívala asi 12 léků měsíčně za několik tisíc a 

asi tisícovku sama doplácela. Za 3 měsíce zhubla nejhorších cca 15 kg (stále nejméně 25 

čekalo) a z 12 léků se dostala na 2 za pár stovek. Proč to není standart? Cokoli jiného je 

bohapustné plýtvání. A proč tak dopadla? Protože neměla informace, bylo levnější jíst 

špatné potraviny a nikdo jí včas neřekl, co dělá špatně. plus prostá rezignace sama na 

sebe.“

„Propagace zdravého životního stylu na úkor mc donalda a podobných zařízení hlavně u 

dětí, školní sportovní programy, začlenění sportu a pohybu do běžného života lidí, ne jen 

jako rekreace, zvýhodnění lidí pečujících o sebe – pojišťovnou např. a nebo znevýhodnění 

lidí úmyslně si škodících – kuřáci, alkoholici, nadváha zvýšeným kalorickým příjmem,,, 

atd.“

„Změnit celkový charakter životního způsobu v civilizovaných zemích, méně stresů, 

techniky, počítačů, kompenzovaných vydatnou stravou jako antidepresivem, důraz na 

volný čas s pohybem, pobytem v přírodě a přirozenou stravou s omezením cukrů a 

živočišných tuků.“

„Větší síť obezitologických ambulancí.“
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„Společenské klima toleruje preferenci nezdravých potravin, nedostatek pohybu a výskyt 

dalších rizikových faktorů. Především zdravotní pojišťovny by měly více zohlednit zdravý 

životní styl pojištěnců – nikoli podle laboratorních hodnot, ale podle četnosti aktivit. Pro 

to ale zatím chybí politická odvaha.“

„Chudoba, hladomor, pokročilá demokracie.“

„Pohybová aktivita, pravidelnější životospráva s úpravou jídelníčku, zvládání stresu a 

nároků okolí, odpočinek, zájmy.“

„Lepší veřejná osvěta, podpora masového joggingu a cyklistiky, i institucionální. Zdanění 

rizikových potravin. Zdanění obezity.“

„Nepřežírat se a více pohybu pro všechny...“

„Informovanost by asi byla, ale motivace je velmi nízká. Národ stále nechápe, že vlastní 

zdraví je to největší bohatství.“

„Psychoterapie + nacházení příčin špatných stereotypů by byly velmi vhodné.“

„Větší motivace mládeže ke sportu, staré už nevychováme :); absolutní zákaz prodeje 

párků a podobných nesmyslů.“

„Přivítala bych existenci zdr. zařízení nebo center, kde by nejen pacienty edukovali stran 

dietních opatření, ale byli schopni jim nastavit i přiměřenou fyzickou aktivitu a pomohli 

s úpravou celkového zdravotního stylu.“

„Osvěta je myslím dostatečná, ale lidé pohodlní :).“

„Zainteresovat média...“
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