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1.  ÚVOD 

Výživa je neoddeliteľnou súčasťou života každej živej bytosti. Medzi 

najdôležitejšie zásady zdravej výživy patrí prijímanie pestrej, kvalitnej a vyváženej 

stravy. Zahrňuje ideálny pomer bielkovín, tukov a sacharidov. Prijímať by sme mali 

taktiež vitamíny a minerály, ktoré predstavujú významnú skupinu látok potrebných pre 

náš organizmus.  

Už konzumovanie potravy matkou, počas prenatálneho života je dôležité pre 

správny vývin každého jedinca. Rovnako, ako aj prijímanie potravy v detskom období, 

v ktorom dochádza k vývine svalovej hmoty, orgánov tela a kostnej hmoty. Obdobie 

dospievania je taktiež významné, v ňom prechádza naše telo rôznymi psychickými a 

fyzickými zmenami. Po skončení obdobia dospievania nároky na prívod energie 

klesajú. Nakoniec v obdodí staroby je dôležité prijímať potravu energeticky bohatú 

s množstvom vitamínov a dodržiavať správny pitný režim. 

Zdravá výživa je významnou súčasťou zdravého životného štýlu, do ktorého 

patrí aj správny pitný režim, dostatok pohybu, psychická pohoda, a taktiež pobyt na 

čerstvom vzduchu. Nedodržavanie pravidel zdravého životného štýlu môže viesť 

k vzniku rôznych civilizačných chorôb. Medzi najčastejšie ochorenia patrí obezita, 

diabetes mellitus, nádorové choroby, choroby srdca a ciev, hyperlipidémia, ale aj 

choroby kostí. 

Bakalárska práca je obsiahnutá v 6 kapitolách. Príjem potravy v rôznych 

vekových štádiach je zahrnutý v prvej kapitole. Druhá kapitola hovorí o alternatívnych 

spôsoboch výživy. Tretia kapitola poukazuje na to, ako je výživa nevyhnute spojená 

s fyzickou aktivitou. Poruchy príjmu potravy spôsobené psychickým nepokojom sú 

uvedené v štvrtej kapitole. Piata kapitola obsahuje druhy umelej výživy. Posledná šiesta 

kapitola je určená civilizačným chorobám, ich vzniku, ako aj ich liečbe.  

Cieľom každého človeka je citíť sa dobre, mať pevné zdravie, či vyzerať dobre. 

Niekedy nám to genetické predispozície, alebo nesprávne stravovacie návyky zhoršujú, 

no aj napriek týmto obmedzeniam každý by sa mal snažiť viesť zdravý životný štýl. 
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2. CIEĽ PRÁCE 

Táto bakalárska práca zahrňuje zobrazenie princípov zdravej výživy 

a problémov spôsobených nesprávnym životným štýlom. Deficit pohybu, psychické 

stresy, obrovské množstvo potravín s vysokým energetickým obsahom, či fajčenie sú 

faktory charakterizujúce súčasný životný štýl veľkého počtu obyvateľstva žijúceho vo 

vyvinutých krajinách. Na náš zdravotný stav tieto činitele vplyvajú negatívne. 

Cieľom práce je podať prehľad doporučeného príjmu potravy od detského veku 

až do obdobia starnutia, v tomto rozdelení je zahrnutý aj energetický obsah, a taktiež 

pitný režim. Práca sa zaoberá aj civilizačnými chorobami, ktoré vznikajú ako následok 

nevhodného príjmu potravy. 
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3. VÝŽIVA ZDRAVÝCH ĽUDÍ – FYZIOLOGICKÁ 

VÝŽIVA 

Výživa poskytuje materiály nevyhnutné pre bunky a organizmy. Zahrňuje 

priebeh procesov, ktorými organizmy prijímajú, vstrebávajú, transportujú, využívajú a 

vylučujú potravu. Rásť, udržať si zdravie a celkovo žiť nám umožňuje potrava, ktorú 

prijímame. Výživa patrí medzi odbor, ktorý sa zaoberá štúdiom a využivaním živín 

v jedle, a taktiež vzťahom medzi jedlom, zdravím a chorobami. Určité chemické látky, 

ktoré tvoria potravu spolu pracujú, vzájomne sa ovplyvňujú s látkami nášho tela a slúžia 

na jeho potreby. [1]  

Energia aj živiny sú telu dodávané prostredníctvom prijímania potravy, ich 

získavanie vyžaduje spotrebu energie. Ľudské telo je odkázané na každodenné 

využívanie uhlíka, kyslíka, ale aj energie. Vzťahy medzi energiou, potravou a zdravím 

sú v celej prírode neoddeliteľné, napríklad rastliny potrebujú množstvo energie na 

syntetizovanie organickej hmoty, ktorá spolu so stopovými prvkami je hlavnou 

súčasťou potravy živočíchov. Rastliny rovnako, ako aj živočíchy potrebujú energiu a 

živiny na správny rast, vyživovanie a reprodukciu. [2] 

Fyziologická alebo inak nazvaná zdravá, správna, či racionálna výživa je výživa, 

ktorá zahŕňa dostatok energie, stavebných látok, uchováva rovnováhu látkovej premeny, 

zaisťuje správne fungovanie imunitného systému, správnu psychickú, či fyzickú 

aktivitu, ale aj dobrý zdravotný stav a správny vývin. [3]  

3.1 Rozdelenie živín  

Zložky potravín, ktoré predstavujú pre organizmus biologickú a energetickú 

hodnotu sa nazývajú živiny. Sacharidy, bielkoviny a tuky patria medzi súčasti potravy, 

z ktorých získavame všetku potrebnú energiu.  

Živiny, ktoré sa podieľajú na látkovej premene sa nazývajú vitamíny, tie sa 

zaraďujú k organickým častiam potravy. Minerálne látky a voda prislúchajú 

k anorganickým častiam. Rozdelenie živín nevyhnutných pre organizmus je znázornené 

na obrázku 1. Telo si ich nevie nasyntetizovať samo, a preto sa musia prijímať 

v potrave. Podieľajú sa na množstve dôležitých procesov. [3]  
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Obrázok 1 Rozloženie živín 

3.1.1 Sacharidy 

Medzi najdôležitejšie energetické zdroje patria sacharidy. Na prívode sacharidov 

sú závislé niektoré bunky ako neuróny v nervovom systéme, či erytrocyty. Sacharidy sa 

v organizme syntetizujú z aminokyselin aj glycerolu. [4] 

Poznáme dve primárne skupiny sacharidov: jednoduché sacharidy a 

polysacharidy a skupinu nestráviteľných, nezužitkovateľných vláknin.  

Medzi jednoduché sacharidy patria:  

a) monosacharidy - glukóza, fruktóza, galaktóza,  

b) disacharidy - sacharóza, laktóza a maltóza.  

Ľahkou rozpustnosťou a stráviteľnosťou sa vyznačujú monosacharidy, ktoré 

predstavujú rýchly zdroj energie. V potrave sa nachádzajú aj polysacharidy, ktoré sú 

strávené pomalšie. Sacharidy by mali tvoriť približne 50 – 55 % celkového 

energetického príjmu. 

Nestraviteľnú zložku potravín predstavuje vláknina, ktorá sa skladá z 

polysacharidov. Každodenná strava by mala zahrňovať 30 gramov vlákniny. Trávenie a 

resorpciu živín priaznivo ovplyvňuje príjem vlákniny v potrave. V otrubách, zelenine, 

ovocí aj šalátoch je prítomná nerozpustná vláknina, ktorá ovplyvňuje zápchu a zväčšuje 

črevný obsah. V ovocí, indických bôboch guara a v obilninách sa vyskytuje rozpustná 

vláknina, ktorá má priaznivý vplyv na zníženie hladiny cholesterolu v krvi. [4] 

3.1.2 Tuky 

Ďalší dôležitý energetický zdroj predstavujú tuky. Na rozdiel od sacharidov sú 

ťažšie vstrebávané. Glycerol a voľné mastné kyseliny sa tvoria degradáciou tukov 

potravy. Počet dvojných väzieb rozčleňuje mastné kyseliny na nasýtené a nenasýtené. 

Nasýtené mastné kyseliny môže telo syntetizovať napríklad zo sacharidov. Nenasýtené 

mastné kyseliny organizmus syntetizovať nevie, musia byť prijímane v potrave, 

ŽIVINY 

SACHARIDY 
VITAMÍNY 

TUKY 

BIELKOVINY 

MINERÁLNE LÁTKY 
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nazývame ich esenciálne mastné kyseliny (napríklad kyselina linolová, linolenová, či 

arachidonová). Tieto kyseliny predstavujú stavebné kamene prostacyklinov, 

prostaglandinov, leukotrienov a tromboxanov, tie predstavujú tkanivové hormóny, ktoré 

majú za úlohu ovplyvňovať tonus ciev, telesnú teplotu, imunitný systém, ale aj obranu 

proti infekciám. [4] 

Doporučený podiel tuku je 25 - 30 % v dennom energetickom príjme, z toho 

odporučané zastúpenie predstavuje približne 1/3 nasýtených a 2/3 nenasýtených tukov. 

[4] 

Medzi zdroje tukov s vyšším obsahom mastných kyselín patrí hlavne mäso, 

mäsové výrobky, mliečne výrobky, mlieko, tieto zdroje sú živočišného pôvodu. Medzi 

zdroje rastlinného pôvodu sa zaraďujú napríklad margaríny. [3] 

3.1.3 Bielkoviny 

Svalstvo a podporné orgány sú tvorené pomocou významnej stavebnej zložky, 

bielkovín. Ich význam spočíva v plnení množstva funkcií, napríklad vo forme 

hormónov, transportných zložiek, enzýmov, či protilátok. 

Aminokyseliny patria medzi hlavnú stavebnú zložku bielkovín. Esenciálne 

aminokyseliny, ktorých je 8 z celkového počtu 22, telo musí prijímať v potrave, pretože 

ich nedokáže syntetizovať. Patrí tu izoleucin, methionín, leucin, lyzín, valín, 

fenylalanín, threonín a tryptofan. Bielkoviny živočišného pôvodu vyskytujúce sa 

v mäse, rybách, vajciach a mliečných produktoch majú najvyššiu biologickú hodnotu. 

Bielkoviny s nižšou biologickou hodnotou sú rastlinného pôvodu. Zhruba 10 až 15 % 

energie prislúcha doporučenej dennej dávke bielkovín. [4] 

3.1.4 Vitamíny 

Neenergetické, organické zlúčeniny, ktoré organizmus človeka nevie 

syntetizovať sa nazývajú vitamíny. Vitamíny patria medzi zlúčeniny nevyhnutné pre 

správny priebeh látkovej premeny v organizme, aj keď v malom množstve, jedná sa o 

esenciálne látky.  

Avitaminóza, znamená absolútny nedostatok vitamínov, zapričíňuje vážne 

funkčné a morfologické poruchy orgánov. Hypovitaminóza, čiže výskyt vitamínov 

v pomerne malom množstve, sa vyznačuje únavou, či stálnym krvacaním z ďasien. 

Hypervitaminóza, predávkovanie niektorými vitamínmi, sa prejavuje popraskanými 
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alebo krvacajúcimi perami, bolesťami hlavy, či podráždením žalúdočnej sliznice. 

Vitamíny sa rozdeľujú na rozpustné v tukoch a vo vode. [5] (viď. obrázok 2)  

Slúžia na plnenie rôznych funkcií v ľudskom tele, napríklad na posilňovanie 

imunitného systému voči patogénom. Sú považované za prirodzené zložky v tele, ktoré 

uskutočňujú množstvo dôležitých biochemických činností, podieľajú sa na metabolizme 

cukrov, tukov, ale i bielkovín, fungujú aj ako katalyzátory biochemických reakcií. 

Ľudské telo ich vyžaduje ako súčasť každodennej potravy v primeranom množstve. Na 

zosilnenie imunitného systému slúžia hlavne vitamíny A, B, C, D a E. Zosilňujú aktivitu 

imunitných buniek v prípade vniknutia toxických materiálov do ľudského organizmu 

buď inhalovaným vzduchom, či prijímaním v potrave alebo počas zásahu patogénom. 

[6] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Obrázok 2 Rozdelenie vitamínov 

Vitamíny sú spotrebované bunkami ľudského tela pre dôkladný rast, vývoj alebo 

ako prevencia proti chorobám, ale aj zlepšujú pôsobenie imunitného systému. Prijímajú 

sa v primeraných množstvách tak, aby bariéry imunitného systému ako koža a bunkami 

sprostredkovaná imunita mohli byť neprerušené. Dávka vitamínov sa odlišuje vekom, 

pohlavím, fyziologickými podmienkami. Typ potravy a stravovacie návyky regulujú 
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množstvo vitamínov v tele. Obsah vitamínov v tele môže byť ovplyvnený požívaním 

drog, kofeínu, fajčením, pitím alkoholu. [6] 

Vitamíny rozpustné v tukoch môžeme nájsť v potravinách rastlinného a 

živočišného pôvodu. Spoločne s tukmi sa trávia a vstrebávajú. S mastnými kyselinami a 

monoglyceridmi tvoria v tenkom čreve micely. Ich ďalší transport prebieha vo 

forme chylomikrónov. Do krvného obehu sa prechádzajú cez lymfatický systém a pre 

potreby organizmu sa uvoľňujú. K orgánom tela sú prenášané krvným obehom 

pomocou lipoproteínov alebo iných proteínov, po spracovaní zvyškov chylomikrónov v 

pečeni. Pri veľmi nízkom príjme v potrave, pri ochoreniach tráviacej rúry s výskytom 

malabsorpcie tukov a maldigescie, ale aj u dlhodobo chorých a starých osôb môže 

nastať nedostatok týchto vitamínov. 

Medzi hydrosolubilné vitamíny patria vitamíny skupiny B, vitamín C, niacín, 

kyselina listová, či biotín. Nachádzajú sa hlavne v rastlinných potravinách. [3] 

3.1.5 Minerálne látky 

Minerálne látky a vitamíny patria medzi mikronutrieny, ktoré sú pre ľudské telo 

nevyhnutné, pre správny rast a vývin je dôležité ich prijímať v primeranom množstve 

potravou. Vyznačujú sa antioxidačnými vlastnosťami, sú charakteristické aj priaznivými 

účinkami v prevencii rakoviny, a to redukovaním oxidácií, ktoré sú stimulované DNA 

mutáciami. Medzi ďalšiu pozitívnu vlastnosť minerálnych látok patrí schopnosť chrániť 

bunkové membrány a zvyšovať dĺžku telomer v bunkovej DNA, vďaka čomu dochádza 

k domienkam, ktoré poukazujú na to, že antioxidačné účinky môžu zmierniť starnutie. 

[7] 

Podieľajú sa na tvorbe tkanív, raste orgánov a ich funkcií. Zúčastňujú sa vedenia 

nervových vzruchov, sú súčasťou mnohých biochemických procesov v metabolizme 

živín. Z tela sa eliminujú vo forme moču, potu, či stolice. Rozdeľujú sa do troch 

kategórií, ktoré pomáhajú zatriediť prvky. [3] (viď. obrázok 3) 
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Obrázok 3 Rozdelenie minerálnych látok [3] 

3.1.6 Vodná a acidobazická rovnováha 

Medzi základné ciele správnej výživy sa zaraďuje udržovanie vodnej rovnováhy 

organizmu. Dennú dávku tekutín za zvyčajných okolností predstavuje 2,5 litra. Prijaté a 

vylučené tekutiny by mali byť v rovnováhe. [4] 

Medzi esenciálne látky pre človeka patrí aj voda – tvorí 55 % tela človeka, 

z tohto množstva sú 3/5 v bunkách, tvoria teda intracelulárnu tekutinu, a zvyšné 2/5 

zahŕňa voda v mimobunkovom priestore, extracelulárna tekutina. Koncentrácia 

elektrolytov, veľa plazmatických proteínov a hormonálna regulácia vody a elektrolytov 

rozhodujú o rozložení tekutín v tele. Trávenie, vstrebávanie, látková premena živín, či 

vylučovanie nepotrebných látok sa uskutočňuje vo vodnom prostredí.  

Niektoré orgány a systémy poskytujú zabezpečovanie regulácie rovnováhy 

tekutín a elektrolytov. Osmoreceptory, ktoré sa nachádzajú v hypotalame, signalizujú 

pocit smädu. Medzi hlavný orgán, ktorý zabezpečuje reguláciu vody a elektrolytov 

patria obličky. 180 l plazmatickej vody, ktorá zahŕňuje nízkomolekulárne látky, ako aj 

elektrolyty sa každodenne prefiltruje obličkami. Späť sa resorbuje určitá časť týchto 
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MIKROELEMENTY 

Ich potreba je nižšia ako 

100 mg/deň 

Patrí tu: 

 Železo (Fe) 

 Zinok (Zn) 

 Meď (Cu) 

 Selén (Se) 

 Jód (I) 

 Chróm (Cr) 

MINERÁLNE LÁTKY 

STOPOVÉ PRVKY 

Ich potreba sa určuje v 

µg/deň 

Účinok sa stále zisťuje 

Neuvádzajú sa ako 

esenciálne 

Patrí tu:  

 Arzén (As) 

 Bór (B) 

 Mangán (Mn) 

 Kremík (Si) 
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látok a nadbytky sa uvoľňujú vo forme moču. Poruchy vodného hospodárstva, látkovej 

premeny živín, minerálov a elektrolytov sú zvyčajne prepojené s vážnym poškodením 

funkcie obličiek.  

Medzi ďalšie významné regulátory vodného hospodárstva patrí 

gastrointestinálny systém, ktorý prijíma z potravy vodu, živiny a minerálne látky. Na 

vylučovaní vody sa podieľa koža, či pľúca. Kožou sa vylučuje nielen voda, ale aj 

chlorid sodný. Fyziologickú prácu svalstva, srdcovocievneho a nervového systému 

nepriaznivo ovplyvňujú vysoké straty týchto látok.  

Hormóny sú dôležitými regulátormi hladín vody a elektrolytov v tele. Rast 

retencie vody riadi ADH zadného laloku hypofýzy, resorpciu sodíka a exkréciu draslíka 

stimuluje aldosterón produkovaný kôrou nadobličiek.  

Organizmus si musí udržovať hodnotu pH 7,4, ktoré predstavuje mierne zásadité 

prostredie v telesných tekutinách. Na metabolické procesy negatívne pôsobia rôzne 

zmeny koncentrácie elektrolytov, a tým aj pH. Udržovaním optimálneho pH sa 

zaoberajú acidobázické nárazníkové (pufrové) systémy. Medzi tieto systémy patrí: 

hydrogénuhličitan, oxidovaný a neoxidovaný hemoglobín, oxid uhličitý, proteíny 

plazmy, ale aj organické a anorganické fostáty. [3] 

3.2 Výživa v období tehotenstva a laktácie 

Dôležitým faktorom úspešne prebiehajúceho tehotenstva je správny zdravotný 

stav ženy. Prekonané choroby, výskyt orgánových, metabolických ochorení a hlavne 

stav jej výživy sú faktory, ktoré je nutné sledovať. Významné sú údaje o fyziologickej 

funkcii srdcovocievneho, vylučovacieho, gastrointestinálneho, respiračného systému, 

ale aj o možnom defekte glykoregulácie. Nevhodný príjem návykových látok ako 

alkohol, fajčenie, či drogy je nevyhnutné eliminovať. 

Zmeny ogánov a látkovej premeny v tele prebiehajú v tehotenstve od prvého do 

tretieho trimestra, tie sa navracajú do normálneho stavu po pôrode. Vyvíjajú sa matkine 

telesné zásoby a prsníkové žľazy, zvyšuje sa plazmatický objem o 50 % so zvýšením 

množstva hemoglobínu o 20 %, zväčšuje sa maternica s placentou a produkujú sa 

tekutiny v amniónovom vaku. Hormonálna regulácia takisto podlieha rôznym zmenám, 

zmeny sa týkajú hlavne estrogénov, progesterónov a hormónov placenty. Zmenu 

koncentrácie albumínov, vitamínov, lipidov, ďalších látok v krvi spôsobuje zvýšenie 

plazmatického objemu, vstrebávanie železa aj vápnika rastie a regulácia glukózy sa 

mení. Tehotenstvo spôsobuje rast záťaže srdcovocievneho systému, obličiek i pľúc. 
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Motilita odvodných močových ciest a orgánov týkajúcich sa gastrointestinálneho traktu 

sa znižuje. [3] 

V tele matky vyššie uvedené premeny ako rastúci plod, zvýšujúce sa zásoby 

tuku, ale aj retencia tekutín spôsobujú zvyšovanie jej hmotnosti. Zvýšenie hmotnosti 

v prvom trimestri by malo byť do 2 kg, potom za týždeň zhruba do 500 g, v druhom a 

treťom trimestri. (viď. tabuľka 1) 

Tabuľka 1 Rast hmotnosti matky v tehotenstve [3] 

BMI 20-26 kg/m2 ≤ 20 kg/m2 ≥ 27 kg/m2 

Nárast hmotnosti 8-12 kg 13-14 kg 1-2 kg (od dolnej 

hranice normálneho 

rozpätia – 8kg) 
 

Pre matku ako aj pre plod môžu nastať rôzne komplikácie v dôsledku 

nedostatočného alebo nadmerného príjmu potravy. Medzi problémy týkajúce sa matky 

sa zaraďuje tehotenská gestóza, vývin pokročilej obezity, ako aj retencia tekutín 

s postupnými komplikáciami a medzi problémy týkajúce sa plodu patrí karencia živín, 

či nedostatočný vývin. [3] 

Nutričný stav ženy behom tehotenstva a laktácie je dôležitý pre jej zdravie, aj 

pre zdravie dieťaťa. Rovnako ako váha matky rastie, rastie aj váha dieťaťa a 

neprimeraný nárast môže spôsobiť vážne zdravotné problémy nie len pre dieťa, ale aj 

pre matku. Úspešné tehotenstvo a laktácia vyžadujú úpravy v zložení matkinho tela, jej 

metabolizmu a ďalších fyziologických funkcií tela. Primeraná výživa podporuje rast 

tkanív matky aj plodu. Neprimeraný príjem potravy ovplyvňuje rast a vývin dieťaťa a 

jeho váhu. Špecifické živiny ako zinok, jód, kyselina listová a ďalšie sú rovnako 

nevyhnutné pre vývin plodu. [8] 

3.2.1 Potreba energie a živín v tehotenstve 

Energetická spotreba nebýva v priebehu prvého trimestra ešte evidentne vysoká. 

V priebehu druhého až tretieho trimestra rastie približne o 300 kcal/deň, čo prislúcha 

rastu asi o 15 %. Začiatkom druhého mesiaca stúpa prívod bielkovin zhruba o 0,8 g/deň, 

čo značí približne o 30 g bielkovín denne pri hmotnosti 60 kg. Po celú dobu tehotenstva 

rastie spotreba železa. Približne o 20 - 30 % sa zvyšuje počet erytrocytov, čo znamená 

zvýšenie rastu spotreby železa o 500 mg/deň, k syntéze fetálnych tkaniv a placenty je 
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nevyhnutných ďalších 300 mg/deň. Takúto spotrebu pokryť obyčajnou stravou je 

mnohokrát nerealizovateľné. Substitučná liečba dávkami železa v rozsahu 30 mg denne 

a 60-100 mg denne u anemických žien, sa odporúča tehotným ženám od druhého 

mesiaca tehotenstva. 

Najfrekventovanejší vitamínový deficit v priebehu tehotenstva spôsobuje 

karencia kyseliny listovej. Potreba tejto látky je dôležitá a mnoho žien vykazuje jej 

nedostatočné množstvo. Jej hlavnými funkciami sú delenie buniek, a teda rast, 

metabolizmus, tvorba červených krviniek. [9] 

V tehotenstve rastie spotreba vápnika o 400 mg denne, používa sa najmä 

k výstavbe skeletu plodu. Strava bohatá na mliečne výrobky môže nahradiť rast 

spotreby vápnika. Pri zvýšených dávkach železa a kyseliny listovej je znížené 

vstrebávanie zinku. Ak majú ženy v tele zvyšený obsah železa a kyseliny listovej mali 

by konzumovať potraviny pestré na zinok ako morské produkty, vajcia, celozrnné 

výrobky, a taktiež mäso. [4] 

Rast plodu je ovplyvnení nie len genetikou, ale rovnako aj zásobami výživy a 

kyslíku, ktoré prijíma dieťa od matky. Štúdie zamerané na vplyvy výživy na plod 

dokazujú, že nedostatočná výživa môže oslabiť rast plodu vo významných fázach života 

a nastálo ovplyvniť štruktúru, fyziológiu množstva orgánov a tkanív, čo zahrňuje aj 

pankreas, pečeň aj krvné cievy. Podvýživa plodu ovplyvňuje proporcie tela pri narodení 

a neskôr kardiovaskulárne ochorenia. Vek matky, a tiež fajčenie počas tehotenstva 

ovplyvňujú rast plodu, ale nebolo dokázané, že majú vplyv na vznik kardiovaskulárnych 

chorôb v neskoršom veku dieťaťa. [10]  

Vedci z Veľkej Británie potvrdili, že zvýšené konzumovanie uhlohydrátov a 

proteínov počas tehotenstva ovplyvňuje aj krvný tlak dieťaťa, ktorý následne smeruje 

k vyšším hodnotám. [11]  

Výskumy z Južnej Indie dokazujú, že zvýšený výskyt koronárnej srdcovej 

choroby u mužov a žien, bol spôsobený nízkou váhou ich matiek počas tehotenstva. 

[12]  

Mŕtvica, ktorá je spojená s duševne zaostalým rastom plodu sa objavuje hlavne u 

detí, ktorých matky majú plochú panvovú kosť, čo je znak nedostatočnej výživy 

v detstve. [13] 
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3.2.2 Potreba energie a živín v období laktácie 

Dojčiaca matka musí prijímať bohatšiu a výdatnejšiu potravu, pretože 

s produkciou materského mlieka sa zvyšuje záťaž pre organizmus, ale zvyšuje sa aj 

výdaj energie, živín, vitamínov, stopových prvkov, a taktiež minerálov. Množstvo 

energetického príjmu nesmie klesnúť pod 2000 kcal/denne. Množstvo bielkovín počas 

dojčenia rastie približne o 15 g/deň. U dospelej nedojčiacej ženy je odporúčaná spotreba 

bielkovín 50 g/deň, u dojčiacej teda 65 g/deň. Najväčší zdroj energie predstavujú tuky. 

Strava by mala obsahovať dvakrát viac polynenasýtených tukov ako nasýtených, a preto 

by dojčiaca žena mala konzumovať rybí tuk, rastlinný olej, olivový, či repkový. Ženy 

v období laktácie by mali prijímať vápnik v množstve 1,0 – 1,3 g/denne, horčík 

v množstve 0,3 g/denne a zinok v množstve 0,015 g/denne. 

Dojčiace ženy by mali konzumovať pestrú stravu, ktorá zahŕňa obilniny, 

zeleninu, ovocie, mlieko, mliečne výrobky, mäso, ryby, ale aj vajíčka. Medzi potraviny, 

ktoré by matky prijímať nemali alebo by ich mali prijímať iba v obmedzenom množstve 

patria cukry, živočíšne tuky, či soľ. 

Vhodné množstvo prijatých tekutín predstavuje 2 – 3 l/denne, ktoré by sa mali 

prijímať v menších množstvách. Medzi nápoje, ktorým by sa mali matky vyhýbať patria 

nápoje s kofeínom, chinínom, čierne čaje. Medzi psychoaktívne látky sa zaraďuje 

kofeín, ktorý je charakteristický svojím povzbudivým účinkom. Pri vysokom obsahu 

kofeínu v potrave môže dôjsť k poškodeniu plodu, pretože môže prestupovať 

placentárnou bariérou. Neodporúča sa preto tehotným ženám konzumovať nápoje ako 

káva, čaj, či colové nápoje, ktoré ľahko prechádzajú do materského mlieka, čo sa u 

dieťatka prejavuje podráždenosťou, nespavosťou alebo vytrvalým krikom. [14] 

3.3 Výživa detí 

Podstatnú úlohu v správnom vývoji dieťaťa zohráva hlavne výživa. Je podstatou 

pre optimálny rast, psychosociálny vývin, či zdravie dieťaťa. Nesprávna výživa môže 

viesť k ochoreniam (napríklad k obezite, oslabenej imunite, či ku kardiovaskulárnym 

chorobám). [15] 
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Od narodenia dieťaťa po dovŕšenie tretieho roku života delíme výživu detí na tri 

obdobia: 

 Mliečne obdobie: zahrňuje materské mlieko alebo umelú formu mlieka. 

Toto obdobie je charakteristické pre deti od narodenia do konca 6. 

mesiaca života. 

 Prechodné obdobie: obsahuje nemliečne prídavky, ako napríklad ovocné, 

či zeleninové pyré, polievky, jogurty, syry, alebo aj rôzne kaše. Typické 

obdobie pre deti medzi 6. až 12. mesiacom života. 

 Obdobie zmiešanej stravy: zahrňuje upravenú rodinnú stravu vhodnú pre 

dieťa od jedného roku do troch rokov. [16] 

3.3.1 Výživa novorodenca 

Zo všetkých období je najvýznamnejšia zmena výživy v prvom roku života. 

Hlavne v tomto období patrí kvalita a výber stravy k najdôležitejším faktorom. Rôzne 

zlyhania v stravovacom režime môžu viesť k vážnejším problémom v dospelosti.  

Pre deti do pol roka života patrí dojčenie k najideálnejšej výžive. Ochraňuje 

dieťa pred infekciami, je podstatou citovej väzby medzi matkou a dieťaťom, je neustále 

k dispozícii a pre matku je pohodlné. Správny zdravotný a psychický základ poskytuje 

matka svojmu dieťaťu dojčením, súčasne svoje zdravie ochraňuje. Materské mlieko sa 

vyznačuje vhodnou teplotou a zložením, ktorým potreby dieťaťa spĺňa. Dieťa ochraňuje 

svojimi protilátkami pred črevnými, či inými ďalšími infekciami. [15] 

Prebiotická vláknina, ktorá je súčasťou materského mlieka pomáhať zachovávať 

v črevách správne pH a podporuje imunitný systém. Medzi najdôležitejšie prospešné 

baktérie, ktoré obsahuje črevná mikroflóra dieťaťa, patria Bifidus infantis a Bifidus 

lognum. Vďaka príjmu materského mlieka, kojené dieťa menej často trpí alergiami, 

infekciami alebo inými chorobami. Množstvo tekutín, ktoré by dieťa od 4. dňa do konca 

3. mesiaca života malo prijať je približne 125 až 150 ml/kg/24 hod. Správny príjem 

materského mlieka sa zistí podľa množstva pomočených plienok, pri vhodnom príjme 

by počet pomočených plienok mal byť od 6 do 8 denne. Kojené dieťa by sa malo 3 až 

6x denne vyprázdňovať, alebo nemusí mať stolicu aj niekoľko dní. [16] 

Ak z určitých dôvodov, ako napríklad rôzne závažné ochorenia, či užívanie 

niektorých liekov matka dojčiť nesmie alebo ak má nedostatok materského mlieka 

kojenie sa nahradí počiatočnou umelou formou. K dispozícii sú rôzne počiatočné a 
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pokračujúce formy, ktoré obsahujú probiotickú zmes, ktorá sa vyznačuje užitočnými 

účinkami na imunitný systém novorodencov. 

Pred 6. mesiacom života kojenca by sa nemliečne prípravky zavádzať nemali, 

avšak ak u dieťaťa vzniká hlad pri neobmedzenom kojení, zastavenie rastu váhy alebo 

naopak prekročenie váhy 6 kg, ale taktiež prijatie viac ako 1 litra mlieka, podávanie 

umelých foriem, či kojenie viac ako 8 – 10 krát denne, sa môže nemliečna výživa začať 

prijímať skôr. Medzi základ nemliečnej stravy patrí pyré zo zeleniny, ako napríklad 

mrkva, zemiaky, brokolica, cuketa, špenát, či melón. Pyré sa zvyčajne podáva namiesto 

poobedňajšej dávky mlieka, ďalší druh zeleniny sa podáva po niekoľkých dňoch, čo 

slúži na zistenie možnej neznášanlivosti. Pyré podávame po malých množstvách, 

nesolíme ani nekoreníme. Ďalej stravu dopĺňame vareným mäsom, vaječným žĺtkom, 

ovocným pyré, ktoré tvoria hlavne jablká, hrušky, či banány, ale všetko sa podáva len 

v malom množstve. Od 6. mesiaca pridávame kaše bezlepkové a od 7. mesiaca aj kaše 

obsahujúce lepok. Od 9. do 12. mesiaca života novorodenca začleňujeme do jedálnička 

viaczložkové pokrmy, syry, či jogurty, chlieb alebo pečivo. Medzi tekuté nápoje vhodné 

pre dieťa patria hlavne čaje, vody, a taktiež ovocné šťavy. [16] 

Kým novorodenec nedosiahne jeden rok života nesmie konzumovať vaječný 

bielok, aby sa obmedzilo riziko možných alergií, a rovnako tvaroh, ktorý svojím 

vysokým obsahom bielkovín predstavuje záťaž pre nezrelé obličky. Medzi ďalšie 

nevhodné potraviny patrí čokoláda, kakao, zmrzlina, krémy, udeniny, tučné mäso, 

orechy, citrusové a exotické plody, limonády, či neriedené džusy a mnoho ďalších. [16]   

Telo kojencov obsahuje väčší podiel vody ako telo dospelého človeka, a tak aj 

dodávka tekutín je u kojencov vysoká. Denný príjem tekutín u kojenca je asi 15 % jeho 

hmotnosti, u dospelého človeka je to približne 2 – 4 %. Počas prvých štyroch mesiacoch 

života dieťaťa je odporučaná dávka približne 125 – 150 ml/kg/deň. Denná dávka mlieka 

na konci šiesteho mesiaca predstavuje ½ litra. Správna dávka mlieka je potrebná na 

riadny vývin kosti.  

Za fyziologických okolností je množstvo železa v tele dieťaťa dostatočne veľké, 

aby stačilo na spotrebu v prvých 4 - 6 mesiacoch života, a preto deťom, ktoré sú živené 

materským mliekom matky nemusia doplňovať zásoby železa. Po skončení kojenia a na 

začiatku podávania potravy je vhodné zvýšovať porcie mäsa, ktoré obsahuje dostatok 

železa. Materské mlieko obsahuje dostatok vitamínov, samozrejme v prípade, ak sa 

matka primerane živí. [4] 
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Novorodenci sú náchylný na rôzne ochorenia. Zápal stredného ucha je bežnou 

infekciou zasahujúcou detí. Víry pôsobia na Eustachovú trubicu, ktorá ich pôsobením 

nepracuje správne. Dysfunkcia Eustachovej trubice zvyšuje riziko nosohltanového 

osídlenia patogénmi stredného ucha. Mnohé výskumy poukazujú na to, že kojenie detí 

ochraňuje proti hocijakým infekciám, ako napríklad proti zápalu stredného ucha. 

Imunoglobilíny s protilátkovou aktivitou sú prirodzenou súčasťou materského mlieka, 

tie ochraňujú novorodencov proti rôznym baktériám, ako napríklad Haemophilus 

influenzae a Streptococcus pneumoniae, obsahuje tiež mnohé látky, ktoré zabraňujú 

pripevneniu týchto baktérií na epitelové bunky nosohltanu. [17]  

Vedec menom Uhari, ktorý sa zaoberal vplyvom materského mlieka na zápal 

stredného ucha svojimi výskumami potvrdil, že dojčenie dieťaťa najmenej tri mesiace 

zníži riziko vzniku zápalu stredného ucha. Detí, u ktorých dojčenie prebiehalo tri alebo 

viac mesiacov boli výrazne odolnejšie proti opakujúcemu sa zápalu stredného ucha, 

oproti deťom, ktoré boli dojčené menej ako tri mesiace. [18] 

Medzi ďalšie vážne ochorenie postihujúce deti v tomto veku patrí neinfekčné 

zápalové ochorenie, atopická dermatitida. Príčiny vzniku tohto ochorenia nie sú známe, 

medzi predpokladané dôvody jej vzniku patrí genetika, pohlavie, vek matky pri 

narodení dieťaťa a prostredie, v ktorom sa dieťa narodí. V roku 2001 vedec Gdalevich 

skúmal súvislosti a vplyvy medzi kojením a rizikom vzniku atopickej dermatitídy. 

Medzi faktory, ktoré zahrnul vo svojom výskume patria pohlavie, rodinná história 

vzniku atopickej dermatitídy, fajčenie počas tehotenstva, či prítomnosť domácich 

zvierat. U detí, ktoré sú dojčené minimálne tri mesiace a majú genetickú predispozíciu 

zistil nižšie riziko vzniku tohto ochorenia, oproti deťom, ktoré sú dojčené menej ako tri 

mesiace. [19] 

Ďalšou z obvyklých infekcií detí od narodenia do päť rokov je gastrointestinálna, 

hnačková choroba. Kojenie detí má aj v prípade tejto infekcie pozitívny účinok. Mnohé 

štúdie poukázali na zvýšené riziko hnačky u detí, ktoré neprijímali materské mlieko, nie 

ako u detí, ktoré sú dojčené v prvých šiestich mesiacoch života. Materské mlieko 

obsahuje rôzne zložky ako IgA, oligosacharidy, lactoferrin a mnohé ďalšie, ktoré 

ochraňujú dieťa pred rôznymi infekciami. Fukozylované glykany prítomné v materskom 

mlieku inhibujú väzbu Campylobacter jejuni, stabilného toxínu enterotoxigénnej 

Escherichia coli a hlavných kmeňov kalcivírusov na receptory cieľových hostiteľských 

buniek. V materskom mlieku sa nachádza aj glykoprotein lactadherin, ktorý chráni pred 

rotavírusovou infekciou. [17] 
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3.3.2 Výživa detí starších ako 1 rok 

Dieťa po dovŕšení prvého roku može prijímať rodinnú stravu. Táto pevnejšia 

strava umožňuje dieťaťu prežúvať, pretože je vo forme väčších kúskov. Rodinná strava 

by mala byť výživná, pestrá a bohatá na prívod vápnika. Odporučaný príjem mlieka pre 

túto vekovú kategóriu detí je približne 500 ml denne. V pripravovaných pokrmoch sa 

neodporúča soliť, pretože soľ spôsobuje vyššiu záťaž pre obličky, a tiež zvyšuje krvný 

tlak a rovnako aj cukriť, lebo cukor zapričiní vyššiu kazivosť zubov i návyk na sladkú 

chuť. Medzi potraviny vhodné na konzumáciu patrí mlieko, rôzne mliečne výrobky, 

hydina, mäso, vajcia, zelenina, ovocie, strukoviny, ale aj cereálie. 

Správna výživa zaisťuje správny rast a vývoj dieťaťa, nevyhnutný je aj dôležitý 

príjem vitamínov a minerálov, ako napríklad vitamín D, železo, zinok a jód. Pediatrické 

spoločnosti odporúčajú deťom od 6. mesiaca do obdobia kedy si začnú čistiť zuby, 

podávať fluorid vo forme tabliet, ktorý slúži k prevencii zubného kazu, počas čistenia 

zubov sa podávať tablety nemusia, pretože zubná pasta obsahuje dostatok fluóru, 

rovnako, ako aj pitná voda a ďalšie zdroje. 

Vek od 1. roku do 3. rokov je významný pre vývoj stravovacích návykov, dieťa 

sa v tomto období podieľa na výbere potravín. [16] 

Psychický a fyzický vývin je dôležitou súčasťou tohto vekového obdobia. 

Výrazne rastie hmotnosť dieťaťa, a takisto aj výška. Spotreba rastlinných a živočišných 

potravín sa výrazne zvyšuje, kvôli tomu je dôležité, aby dieťa sa naučilo všetky správne 

zvyky týkajúce sa príjmu všetkých druhov potravín. Príchodom do školy dieťa začína 

byť samostatné. Riadny príjem troch primárnych denných jedál, ktoré zahrňujú raňajky, 

obed, večeru sú podstatné pre dieťa od útlého detstva. Pre dieťa sú dôležité aj príjmy 

potravy s nižšou energetickou hodnotou, ktoré predstavujú v hodinách doobedňajších 

desiatu a poobedňajších olovrant. Ochranou proti civilizačným chorobám ako cukrovka, 

či obezita je presný, zdravý príjem potravy. [3] 

Váha dieťaťa pri narodení nie je taká dôležitá ako váha dojčaťa v prvých troch 

mesiacoch, počas tohto obdobia je nárast váhy dobrým ukazovateľom neskorších 

zdravotných dôsledkov. Na základe výskumov bolo dokázané, že vysoký nárast váhy 

detí počas troch mesiacov je spojený so vznikom obezity v detstve alebo v dospelosti, 

s vyšším rizikom rozvoja diabetes mellitus 2. typu a kardiovaskulárnych chorôb. [20] 

Dojčatá, ktoré majú nízky nárast váhy počas prvých šiestich mesiacov života sú 

náchylnejšie na vznik glukózovej intolerancie. Ďalšie výskumy dokazujú, že materské 
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mlieko poskytuje deťom ochranu pred obezitou, pretože nárast váhy u dojčených detí je 

pomalší počas prvého roku ako u detí, ktoré dojčené nie sú. [21] 

S rastúcim vekom a hmotnosťou dieťaťa nutričné a súhrnné energetické potreby 

rastú, lenže klesajú pri prerátaní na 1 kg hmotnosti tela človeka. (viď. tabuľka 2)  

 

Tabuľka 2 Príjem energie a proteínov u detí v závislosti od veku [3] 

Vek Príjem energie Príjem proteínov 

kJ/deň kJ/kg/deň g/deň g/kg/deň 

2-3 roky 5 500 460 20 1,80 

4-6 rokov 7 500 420 27 1,50 

7-10 rokov 9 000 310 34 1,20 

 

V tomto období sa intenzívne vyvíja svalová hmota a orgány tela, kvôli čomu je 

potrebný vysoký príjem proteínov a energie. Živočíšne bielkoviny z hydiny, rýb, 

mlieka, mliečnych výrobkov, či vajec by mali tvoriť viac ako 50 % celkového príjmu 

bielkovín, ďalej je vhodné prijímať strukoviny, zemiaky, ale aj obilniny. Tuky a 

sacharidy je odporúčané podávať v primeranom množstve tak, aby sa obmedzil vznik 

zásob rezervného tuku v podkoží. 

Únavu, či nechuť do jedenia môže spôsobiť nedostatok tekutín, preto je dôležité 

piť tekutiny v rovnomerných intervaloch. Ovocné šťavy, minerálne vody aj obyčajná 

voda alebo čaj sú pre deti odporučané tekutiny. [3] 

3.3.3 Výživa dospievajúcich detí 

Mladí ľudia rastú a vyvíjajú sa rapídne rýchlo hlavne počas puberty. Množstvo 

psychických, fyzických zmien, a tiež zmien v správaní sa prejavuje v tomto veku. 

Potreba živín je podobná ako v iných vekových skupinách, niektoré živiny dospievajúce 

sa deti potrebujú viac ako napríklad vápnik, ktorý je nevyhnutný pre tvorbu kostí. 

Požadované množstvo vitamínov a minerálov je takisto vyššie. Neprimeraný alebo 

nedostatočný príjem živín spôsobuje pomalšiu rýchlosť rastu deti. Pocit psychickej 

nerovnováhy s kolísajúcou náladou, či individuálným prístupom k svojmu výzoru, a 

tým i k stravovaniu je charakteristický pre obdobie puberty. Dôležitým aspektom je 

sledovanie príjmu potravy u deti. Snaha o štíhlu postavu sa prejavuje hlavne u dievčat a 

o nadmerné cvičenie kvôli prírastu svalovej hmoty u chlapcov. 
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Raňajky, desiata, obed, olovrant a večera v pravidelnom príjme sú dôležitou 

súčasťou výživy dospievajúcich detí. Vo forme bieleho mäsa, hydiny, bravčového, či 

hovädzieho mäsa alebo rýb sú významne primárne pre vysoký výskyt bielkovín. 

Sacharidy, ktoré predstavujú dôležitý energetický zdroj sa nachádzajú hlavne 

v obilninách, zemiakoch, ryži aj v cestovinách. Rastlinné oleje, olivový olej alebo tuk 

v morských rybách, či maslo predstavujú zdroje tukov. [22] 

Medzi ďalšiu neoddeliteľnú časť výživy patrí príjem zeleniny, ktorá obsahuje 

veľké množstvo vitamínov, vlákniny alebo minerálnych látok, mala by sa prijímať 

najlepšie čerstvá, vo viacerých porciách denne. Najväčší obsah vitamínov má 

v surovom stave. Veľký obsah vitamínov, a taktiež minerálov sa ukrýva aj v ovocí, 

ktoré poskytuje organizmu viac energie a sacharidov ako zelenina, deti by ho takisto 

mali konzumovať každodenne. Viac cukru ako sa vyskytuje v zelenine, ovocí alebo v 

pečive deti prijímať nemusia. Tvorbu zubných kazov, stúpanie telesnej hmotnosti, či 

hladiny krvných tukov spôsobuje príjem značného množsva cukrov v tele. [23] 

Správny pitný režim je dôležitý aj u vyvíjajúcich sa detí. Rastúci výdaj vody 

nastáva pri zvýšenej fyzickej aktivite, hlavne pri športe. Medzi neoddeliteľnú časť 

pitného režimu patrí voda, čaj, mlieko a šťava. [3] 

3.4 Výživa dospelých ľudí 

V období medzi 19. a 50. rokom života sa energetické, či výživné nároky 

výrazne nemenia, okrem obdobia tehotenstva alebo laktácie. Požiadavky na prívod 

energie klesajú, ak sa zastaví rast dieťaťa, výrazne po období puberty.  

Dospelí ľudia by mali vážiť toľko, koľko je vhodné pre ich výšku, to môžeme 

určiť pomocou indexu telesnej hmotnosti (BMI), ktorý sa používa hlavne na zisťovanie 

podváhy, normálnej telesnej hmotnosti, nadváhy, a taktiež obezity. Zistí sa vydelením 

hmotnosti druhou mocninou jeho výšky.  

BMI = hmotnosť (kg) / výška2 (m). [22] 

Najvyhovujúcejší prívod energie by mal byť taký, ktorý zaistí optimálnu 

hmotnosť tela - 10 až 15 % z každodenného príjmu energie majú zahrňovať bielkoviny, 

približne 30 % z energie má predstavovať spotreba tukov a 55 - 60 % energie vytvárajú 

sacharidy, primárne vo forme polysacharidov. Odporúčané denné množstvo 

konzumácie vlákniny je minimálne 30 g, čo predstavuje 5 - 7 dávok celozrnných 

výrobkov, ovocia, či zeleniny. Spotrebovaním rozmanitej rastlinnej alebo živočíšnej 
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stravy, ktorá obsahuje množstvo minerálnych látok, železa, vápnika, a tiež selénu, 

betakroténov, hlavne vitamínov A, C, D, E sa zabezpečuje prívod mikronutrientov. [3] 

Približne 60 % vody je obsiahnutých v tele človeka. Každý systém v tele 

potrebuje pre svoje správne fungovanie vodu. Odporučané množstvo je založené na 

pohlaví, veku, fyzickej aktivite a ďalších faktoroch, ako napríklad tehotenstvo. 

Každodenne človek stratí určité množstvo vo forme potu, či moču, vylučený deficit 

človek musí dopĺňať. Množstvo vody, ktoré človek potrebuje denne vypiť je 1,5 litra, 

zvyšok je vhodné doplniť vo forme polievok, zeleninových šalátoch alebo vo forme 

ovocí. [24] 

3.5 Výživa starších ľudí 

S rastom veku dochádza k zmene telesných funkcií, psychiky aj výkonnosti. 

Mnoho ľudí trpí rôznymi chorobami, ako napríklad cukrovka, choroby srdca a pľúc, 

artróza, či hypertenzia, a tak musia trvalo užívať rôzne druhy liekov. Používanie liekov 

ovplyvňuje využitie, trávenie, vstrebávanie a straty živín, tiež môže vyvolávať 

zvracanie alebo nauzeu, či tvorbu vredov, preto je dôležité dbať na správne dávkovanie 

a vyvarovať sa chybám v podavaní. Úbytok telesnej hmoty, ale rast tukového tkaniva, či 

pokles fyzickej aktivity sú príčiny nižšej potreby energie ako jej potreby v mladšom 

veku. (viď. tabuľka 3)  

Tabuľka 3 Dávky energie pre staršie osoby [4] 

Pohlavie Vek Denná dávka energie 

(kcal/kg/d) 

Muži 51-75 34 

≥ 75 29 

Ženy 51-75 33 

≥ 75 29 

 

Proteinové rezervy v organizme klesajú, ale nárok na prívod bielkovín ostáva na 

nezmenenej úrovni. 1,0 g/kg je odporúčaná denná dávka bielkovín. Znížený energetický 

výdaj je spôsobený znížením energetických nárokov organizmu starších ľudí, čo môže 

spôsobovať proteinovú karenciu, ale naopak infekcie, či iné ochorenia môžu nároky na 

prívod bielkovin zvýšiť. Nároky na prívod esenciálnych živín sa nemenia alebo sa môžu 

zvyšovať, aj keď energetická spotreba klesá. Postačujúci prívod vitamínov, minerálov, 
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či stopových prvkov je ťažké zaistiť, ak je nízky energetický príjem, v takom prípade sa 

využívajú suplementy. [4] 

U starších ľudí je najfrekventovanejšou poruchou výživy deficit vápnika. Výskyt 

osteoporózy je spôsobený chronickou karenciou vápnika, podstata odporučaného 

opatrenia pred vznikom osteoporózy spočíva v zvýšení dávky vápnika z 800 mg/deň na 

1000 – 1200 mg/deň. Mlieko a mliečne výrobky patria medzi primárny zdroj vápnika.

 Ďalšou poruchou výživy je deficit horčíka, ktorý je spôsobený chorobami, 

hlavne vysokým používaním alkoholu, podvýživou, používaním diuretik, či 

malabsorpčným syndrómom. Odporučaná dávka horčíka je 300 – 400 mg/deň. Straty 

draslíka, a tiež železa nie sú u starších ľudí ničím neobvyklým, dôležitou prevenciou je 

zníženie používania diuretík v prípade straty draslíka aj v prípade straty železa 

(napríklad žalúdočná anacidita, gastrointestinálne krvácanie). Nedostatočná konzumácia 

ovocia alebo zeleniny je u starších ľudí spôsobená problémami s chrupom. Substitúcia 

je vhodný spôsob zabezpečenia nedostatku vitamínu C a A. 

 K dehydratácii, či k zvýšenej koncentrácii sodíka v krvi môže u starších ľudí 

dochádzať ľahko, pretože pocit smädu nie je dostatočný, prijímať by sa malo väčšie 

množstvo tekutín. [4] 

Príjem tekutín je nevyhnutný pre ľudský život, zúčastňuje sa v životne 

dôležitých úlohách, podieľa sa na regulácii telesnej teploty, pri trávení a metabolizme 

plní nezastupiteľnú funkciu, pre prenos kyslíka a živín je neodmysliteľná, odpadové 

nepotrebné látky sa vďaka nej z tela vylučujú. 

Spotreba tekutín záleži na veku, zdravotnom stave, a tiež teplote okolia. Malý 

príjem tekutín u starších ľudí je vedomý, častokrát tvrdia, že väčší príjem vody spôsobí 

častejšie močenie, čo je pravda, ale v tomto veku je zvýšený príjem tekutín nevyhnutný. 

Najvhodnejším nápojom na zmiernenie smädu je voda a rôzne ďalšie minerálne vody, 

bylinkové čaje, ovocné alebo zeleninové šťavy. Medzi menej vyhovujúce nápoje patria 

sladké minerálne vody, či vody so sirupom. [25] 
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4. ALTERNATÍVNE SPÔSOBY VÝŽIVY 

V súčastnosti sa stretávame s rôznymi výživovými smermi, ktorých podstatou je 

poskytovať ľudskému organizmu potrebné látky v optimálnom množstve. Tieto smery 

sa líšia niektorými faktormi ako napríklad voľbou potravín, či ich kombináciou. 

Rôzne výživové smery vznikali zároveň s rozvojom gastronómie, zhotovovaním 

rozličných potravinových úprav, avšak mnohokrát predstavujú hrozbu pre zdravie ľudí. 

Zdravá výživa je ich spoločným zámerom, ktorej podstatou je spotrebovanie ovocia, 

zeleniny a obilnín. Korene alternatívnych spôsobov výživy zasahujú do stredoveku. 

Dokonca aj starovekí filozofi vyzdvihovali význam správnej výživy. Zástancom názoru, 

že surová strava uchováva, chráni a navracia naše zdravie bol sám Hippokrates, otec 

medicíny. [26]  

4.1 Vegetariánstvo 

Vegetariánstvo predstavuje konzumovanie potravy rastlinného pôvodu. 

Rozoznávame rôzne druhy vegetarianstvá, ktoré sa delia podľa druhov a kvality 

používanej potravy (viď. tabuľka 4). Docielenie optimálnej koncentrácie živín 

nevyhnutnej pre organizmus je hlavným cieľom vegetariánstva.  

Pri prevencii srdcovo-cievnych ochoreniach, cukrovky alebo onkologických 

ochoreniach je vegetariánska diéta účinnou formou stravovania sa. Niektoré zdravotné 

riziká sú spôsobené spotrebou rastlinnej potravy, najmä v období rastu a dospievania, 

keď sú nároky na energiu, bielkoviny, vitamíny alebo minerály zvýšené. [27] 

Spojenie vegetariánstva a ochorenia obličiek sa môže zdať nevhodné, pretože 

vegetariánska diéta obsahuje nízke množstvo proteínov, avšak je bohatá na látky ako 

draslík a fosfor, vďaka čomu štúdie dokazujú, že vegetariánska strava môže byť 

prospešná pre týchto pacientov. [28] 

Strava rastlinného pôvodu môže spomaliť progres chronického ochorenia 

obličiek, znižuje proteinúriu a pomáha regulovať vysoký krvný tlak. Jej ďalším 

pozitívnym účinkom je produkovanie baktérií, ktoré majú priaznivý vplyv na tráviaci 

trakt, pretože je prirodzeným zdrojom prebiotík. [29] 

Pomocou rastlinnej stravy telo získava makroživiny (uhlohydráty, proteíny, 

tuky), mikroživiny (vitamíny a minerály) a zlúčeniny, akými sú flavonoidy, steroly, 

polyfenoly, ktoré sú priaznivé pre funkcie tela. Obsahuje nízke množstvo tukov, 

cholesterolu, soli a cukru. Vďaka rastlinnej strave sa znížil výskyt chorôb srdcovej 
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tepny. Látky obsiahnuté v rastlinnej strave, ako napríklad polyfenoly majú priaznivý, 

ochranný účinok na cievne, endoteliárne bunky, polyfenoly môžu tiež pôsobiť ako 

antioxidanty, ktoré chránia pred vznikom LDL. [30] 

Až 82 % pacientov trpiacich srdcovými chorobami, ktorí konzumovali potravu 

rastlinného pôvodu zaznamenali priaznivý pokles aterosklerózy. [31] 

Makrobiotická a vitariánska diéta predstavujú extrémnu formu vegánskeho 

stravovania sa. Rastlinné potraviny v surovej forme, naklíčené a spracované do 45° C 

teploty sú charakteristické pre tento druh stravovania. Alternatívny druh stravovania nie 

je odporučaný pre deti do 15 rokov. Deti sa v tomto období vyvíjajú, a preto sú pre nich 

dôležité všetky formy živín. [27] 

4.2 Makrobiotická výživa 

Makrobiotická výživa je charakteristická vysokým obsahom vlákniny množstvom 

uhlohydrátov a nízkym obsahom tukov. Životný štýl a duševná fylozofia života je jej 

základom. Zloženie tejto výživy nie je presne dané, záleži na zdravotnom stave 

pacienta, alebo ďalších iných faktoroch. Štúdie dokazujú, že ľudia, ktorí sa riadia 

makrobiotickou výživou, majú v tele nižší obsah lipidov, a tiež nižší krvný tlak, čo je 

pozitívny efekt pre pacientov trpiacich kardiovaskulárnými chorobami. Makrobiotiká sa 

skladajú zo zložiek, ktoré by mohli pomôcť v prevencii rakoviny. [32] 

Znižuje riziko aj rakoviny prsníka, pretože dôsledkom konzumovania 

makrobiotickej výživy majú ženy nižšie hladiny estrogénov, čo spôsobuje vysoká 

hladina fytoestrogénu obsiahnutá v tejto strave. Výskumy poukazujú na to, že účinky 

makrobiotík zmierňujú trápenie a predĺžujú život ľudí trpiacich rakovinou. Niekoľko 

štúdii porovnalo pacientov trpiacich rakovinou, ktorí konzumovali makrobiotiká 

s predpokladaným dlhším prežitím a zhromaždili množstvo prípadov, ktoré výskum 

potvrdili. [33] 
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Tabuľka 4 Druhy vegetariánstva a ich charakteristika [26, 27] 

Druhy vegetariánstva Charakteristika 

Veganstvo Spotrebovanie výlučne rastlinnej potravy 

Laktovegetariánstvo Spotrebovanie rastlinnej potravy, ktorá je 

obohatená o mlieko, syry, či mliečne 

výrobky 

Laktoovovegetariánstvo Spotrebovanie rastlinnej potravy, ktorá je 

obohatená o mlieko, syry, či mliečne 

výrobky a doplnená aj vajíčkami 

Semivegetariánstvo Spotrebovanie rastlinnej potravy, ktorá je 

obohatená o mlieko, syry, či mliečne 

výrobky s pridaným bielym mäsom 

z hydiny alebo rýb 

Fruitariánstvo Konzumujú sa prírodne produkty, výlučne 

sušené alebo surové ovocie, oriešky, med 

alebo aj olivový olej 

Pescovegetariánstvo Spotrebovanie rastlinnej potravy 

obohatenej o ryby 

Pulovegetariánstvo Spotrebovanie rastlinnej potravy 

obohatenej o hrabavú hydinu 
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5. VÝŽIVA A FYZICKÁ AKTIVITA 

Výživa pri fyzickej aktivite sa pridržiava zásadami správnej výživy s ohľadom 

na potrebu energie a živín. Druh fyzickej aktivity, vplyvy vonkajšieho prostredia, 

klimatické podmienky pri práci v uzavretom, či otvorenom pracovnom prostredí aj 

prašnosť a výskyt chemických látok sú dôležité faktory, ktoré je potrebné rešpektovať 

pri kompenzovaní energie i živín.  

Rezervy glukózy sa spotrebujú oxidačnou fosforyláciou pri určitej fyzickej 

aktivite. Ak hladiny glykogénu klesnú na minimum, zdrojom energie sa stávajú 

polysacharidy, z ktorých sa vstrebáva, uvoľňuje a dostáva do krvného obehu glukóza. 

Voľné mastné kyseliny sa z tukových rezerv využívajú pri dlhodobej fyzickej aktivite. 

Primárnym zdrojom energie môžu byť tuky. Aminokyseliny predstavujú zdroj energie 

v prípade, že sa zásoby glukózy vyčerpajú, ich oxidáciou a deamináciou, čo spôsobuje 

katabolizmus štruktúrnych proteínov.  

Spotreba energie, bielkovín, tekutín, vitamínov a minerálnych látok pri 

dlhotrvajúcej fyzickej záťaži rastie. Doporučené množstvo bielkovín pri namáhavej 

fyzickej aktivite je 1,5 g/kg/deň, čo predstavuje vyššiu hodnotu oproti príjmu bielkovín 

u netrenujúcich ľudí, ktorú tvorí približne 0,75 g/kg/deň. Bielkoviny s množstvom 

esenciálnych aminokyselín sú dôležité pre organizmus, sú to hlavne proteíny 

živočišného pôvodu nachadzajúce sa v mäse a mliečnych výrobkoch, adekvátne sú 

rastlinné proteíny hlavne pri ľahšej práci, predovšetkým zo strukovín. Z celkovej 

energetickej zásoby pri fyzickej námahe predstavujú sacharidy 55 – 60 % energie a tuky 

predstavujú nie viac ako 25 – 30 % energie, ktoré by sa mali skladať hlavne rastlinného 

pôvodu.  

Potením a dýchaním sa vytráca voda s elektrolytmi ako aj teplo, ktorého tvorba 

stúpa vplyvom fyzickej aktivity a vysokej teploty. Významným spôsobom ako tomu 

predchádzať je náhrada tekutín, pri ktorej netreba zabúdať, že zo žalúdka sa chladná 

tekutina dostáva rýchlo a následne prechádza do cirkulácie. Kompenzácia vody je 

nevyhnutná, ak výdaj tekutín presiahne 3 litre.  

Vo vyššom množstve pri náročnej práci v nebezpečnom prostredí sa odporúča 

konzumovať vitamíny a minerály, ktoré antioxidačne, detoxikačne, či antiinflamačne 

organizmu pomáhajú. Nižšie energetické množstvá potravy, ale v častejších fázach sa 

odporučajú prijímať pri vyššej fyzickej námahe. Pár hodín pred fyzickou aktivitou by sa 

mali požívať energeticky bohatšie jedlá, ktoré sú na trávenie náročnejšie. [3] 
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6. PORUCHY PRÍJMU POTRAVY 

Medzi najčastejšie poruchy príjmu potravy patrí anorexia, bulímia alebo aj 

záchvatovité prejedanie sa. Široká škála škodlivých, psychických a spoločenských 

dôsledkov je spojená s ich výskytom. Ľudia trpiaci poruchami príjmu potravy spočiatku 

konzumujú menšie množstvá alebo väčšie množstva jedál, ale postupne sa príjem 

potravy zhoršuje. Choroby ako depresia, strach, či zneužívanie liekov častkokrát 

spoločne existujú s poruchami príjmu potravy. V prípade zanedbávania liečby, môžu 

byť symptómy smrteľné. Ohrozenú skupinu ľudí tvoria ženy, aj muži v rôznych 

vekových kategóriach. [34] 

6.1 Anorexia nervosa 

Anorexia sa vyskytuje hlavne u mladých žien, ide o poruchu postoju k jedlu, 

ktorá môže končiť aj smrteľne. Medzi príznaky charakterizujúce anorexiu zaraďujeme 

zníženie telesnej hmotnosti o najmenej 15 – 25 % z predchadzajúcej hmotnosti. 

Množstvo pacientiek trpiacich anorexiou váži pod 30 kg alebo až pod 25 kg. Ochorenie 

zahrňuje aj obmedzené množstvo energetických zásob, konzumácia tukov v potrave je 

znížená na minimum, príjem kalórií dosahuje iba 1000 kcal/denne, u niektorých 

dokonca menej ako 600 kcal/denne. Ženy trpiace anorexiou konzumujú hlavne jedlá 

energeticky chudé, ako sú ovocie a šaláty. Amenorea alebo strata libida nie je u týchto 

žien ničím neobvyklým, amenorea môže v niektorých prípadoch trvať aj dlhšie ako 3 

mesiace. Mnoho žien trpiacich anorexiou patrí medzi inteligentné a spoločenské ženy, 

ktoré majú záľubu v športe, aj balete a častokrát majú porušené medziľudské vzťahy.  

Priemyslovo vyspelé krajiny, v ktorých sa vyskytuje aj obezita, sú typické 

prítomnosťou anorexie. Moderná spoločnosť poukazuje na to, že ideálna žena je štíhla 

žena, čo má značný vplyv na vznik anorexie u niektorých žien. Táto choroba neohrozuje 

len ženy, ale v niektorých prípadoch aj mužov. Prejavuje sa hlavne od 13. do 25. roku 

života. Charakteristické znaky ľudí trpiacich anorexiou sú bojácnosť, nervozita, 

plachosť, či malé sebavedomie. [4] 

Anorexiu sprevádza množstvo rôznych zdravotných problémov. Komplikácie, 

ktoré sprevádzajú anorexiu postihujú všetky hlavné orgánové sústavy, zahrňujú aj 

fyziologické poruchy ako hypotenzia, hypotermia, bradykardia, rovnako aj psychické 

problémy. Zo všetkých psychických porúch sa najväčšia úmrtnosť pripisuje anorexii. 

Pri anorexii dochádza k strate váhy a malnutrícii, čo je príčinou mnohých zdravotných 
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problémov. Úbytok proteínov a tukov spôsobený hladovaním vedie k strate bunečného 

objemu a funkcie, ktorá sa odráža škodlivým vplyvom na organizmus, napríklad 

atrofiou srdca, mozgu, pečene, čriev, obličiek, či svalov. 

Nedostatok výživy spôsobuje zhoršujúci sa úbytok hmotnosti. Suchá praskajúca 

a krvácajúca koža, medzi palcami, ako na rukách, tak aj na nohách, je jej typickým 

príznakom. Pacienti pociťujú neznášanlivosť na chlad, majú modrosfarbené určité časti 

tela, ako sú konečky prstov, nos alebo uši, zapríčiňuje to akryocyanóza. 

Charakteristický je rast vlasov typu lanugo, ktorý sa vyznačuje jemnými chĺpkami na 

stranách tváre a pozdĺž chrbtice, čím si telo snaží udžať teplo. Strátou podkožných 

tkanív vznikajú rôzne preležaniny, či dochádza k pomalšiemu hojeniu rán alebo aj 

k náchylnosti na vznik modrín. [35] 

Znížený príjem výživy spôsobuje pokles váhy, ktorý vedie k spomaleniu 

gastroinstestinálného systému. Spomalenie zapričíňuje znížené vyprázdňovanie 

žalúdka, jeho opuch, bolesti aj presýtenosť. Žalúdočná nekróza, preforácia až smrť 

patria medzi dôsledky roztiahnutia žalúdku. Anorektici sa konzumovaním vysoko 

vlákninových potravín snažia vyliečiť problémy s ich spomalenou činnosťou žalúdku, 

avšak vtedy sa naopak opuch môže zhoršiť. Spomalené, či zriedkavé pohyby čreva sú 

ďalšou komplikáciou anorexie. Drastický znížený príjem kalórii spôsobuje zápchu, 

ktorá je zapríčinená hypofunkciou hrubého čreva. Pečeňové transaminázy sú dôsledkom 

stráty váhy zvýšené 2 až 3 krát oproti normálu, môže vznikať aj steatóza, či dysfágia.  

Endokrinný systém je u anorektikov taktiež narušený. Vylučovanie kortizolu je 

zvyšené, ako aj vylučovanie rastového hormónu, ale exkrécia insulínu je znížená, 

rovnako aj tyroxínu, či trijódtyronínu. Znížené sú aj hodnoty gonadotropinu, 

luteinizačného hormónu, estrogénov aj testostrerónov, nízke hormóny týchto hormónov 

ovplyvňujú plodnosť a potenciu. 

Ľudia trpiaci anorexiou majú neprimerane nízke hodnoty erytrocytov, 

leukocytov aj krvných dostičiek. Anémia a leukopénia zasahuje až každého tretieho 

pacienta a trombocytopenia sa vyskytuje zriedkavejšie, len u 10% pacientov. Napriek 

podvýžive, anorektici nie sú náchylní na infekčné choroby. [35] 

Liečba anorexia nervosa 

Pri liečbe je najdôležitejšie dať do poriadku elektrolytové a vodné 

hospordárstvo, zastaviť znižovanie telesnej hmotnosti, nastaviť pravidelný režim 
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prijímania potravy, ktorý je potrebný zvyšovať zľahka. Dôležitá je psychoterapia, 

správne vnímanie telesnej podoby, nezávislosť a sebavedomie. [4] 

6.2 Bulímia 

Predstavuje psychogennú poruchu prístupu k jedlu. Vyznačuje sa prejedaním a 

zvracaním, ktoré si pacienti vyvolajú sami. Hladovaním a použitím laxancií vyvolavajú 

hnačky. Zasahuje najčastejšie ženy, vo veku 16 až 22 rokov, ktoré venujú veľkú 

pozornosť svojej hmotnosti a majú strach z obezity. Mnoho z týchto žien, trpí pocitom 

viny kvôli svojmu vzhľadu, častokrát trpeli obezitou, následne svoju váhu zredukovali a 

znovu pribrali. Zlosť, frustrácia, impulzivita a strach sú pocity, ktoré sprevádzajú 

pacientky trpiace bulímiou.  

Medzi komplikácie bulímie patrí hypokalémia, ktorá sa vyvíja ako dôsledok 

používania laxativ alebo aj diuretik. Ezofagitis a erózia zubnej skloviny môže vznikať 

pri opakovanom zvracaní, účinkom žalúdočnej šťavy. Ruptura žalúdka sa môže prejaviť 

pri vážnejších prípadoch v dôsledku jeho akútnej dilatácie. [4] 

Liečba bulímie 

Najdôležitejším liečebným opatrením je zmena postoja k potravinám. Zlepšeniu 

zdravotného stavu napomáha úprava príjmu potravy. Vďaka psychoterapii pacient môže 

kontrolovať a regulovať svoje negatívne pocity. Toto obdobie je vhodné kompenzovať 

určitou fyzickou aktivitou. [4] 

Samotná liečba môže trvať až tri roky. Bulímia sa rozdeľuje na dve formy: 

ľahkú a ťažkú. Ľahká forma sa lieči v kruhu rodiny a príbuzných, pri ťažkej forme, 

ktorá sa rozdeľuje do viacerých fáz, je potrebná hospitalizácia. Najprv je pacientka 

hospitalizovaná, je pod dohľadom, vďaka čomu zmení svoj stravovací režim. V prípade 

depresií a úzkostí sú podávané antidepresíva. Pacienti musia byť pozorovaní lekárom, a 

aj po prepustení z nemocnice, je vhodné pokračovať v psychologickej liečbe. [36] 
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7. UMELÁ VÝŽIVA 

Umelá výživa je forma stravovania sa určená pre pacientov s prebiehajucími 

vážnými chorobami, či zraneniami. Rozhodnutia týkajúce sa umelej výživy napríklad 

ako, kedy a čo jesť sa stále riadia rôznymi smernicami a sú skúmané znalcami 

zaoberajúcimi sa umelou výživou. 

Umelá výživa sa delí na enterálnu a parenterálnu. Enterálna výživa je založená 

na podávaní roztokov s presne určeným zložením živín (bielkoviny, cukry, tuky, 

minerály, vitamíny, či stopové prvky) priamo do tráviaceho traktu. Avšak pacient musí 

mať funkčný tráviaci systém zabezpečujúci dostatočné vstrebávanie živín. Ak 

gastrointestinálny systém nefunguje správne, odporúča sa používanie parenterálnej 

výživy, ktorá sa zavádza vnútrožilovo. 

Enterálna a parenterálna výživa má množstvo výhod, ale aj nevýhod (obrázok 4). 

Lipman vo svojich štúdiach preukázal niekoľko komplikácii pri zavedení enterálnej 

výživy, medzi ktoré napríklad patrí perforácia pažeráka, obštrukcia alebo perforácia 

čriev, nekróza čriev, nasopulmunálna intubácia, či striktura. [37] 

Ďalšie štúdie skúmajúce výhody a nevýhody enterálnej a parenterálnej výživy 

poukazujú na väčšie množstvo pozitívnych výsledkov pri zavádzaní enterálnej výživy. 

Zástancovia používania parenterálnej výživy spozorovali, že enterálna výživa poskytuje 

telu oveľa menej kalórii ako výživa parenterálna, lenže vďaka zavedeniu enterálnej 

výživy mali pacienti priaznivejšie výsledky, medzi, ktoré patrí uchovávanie 

lymfatického tkaniva, imunitnej funkcie pľúc, pečene, zmiernenie zápalu, či zníženie 

hyperglykémie. [38] 

Výskum na zvieratách poukazuje na fyziologické rozdiely pri používaní 

enterálnej a parenterálnej výživy. Potrava v tráviacom trakte je potrebná pre udržiavanie 

správnej fyziológie, predovšetkým v spojitosti s imunitnou funkciou a systémovým 

zápalom. Používanie parenterálnej výživy nespôsobuje u pacientov úžitok v čreve, ale 

naopak môže spôsobiť ďalšie škody vo fyziológii. Výskum priniesol ďalšie priaznivé 

výsledky v oblasti zápalov a v imunológii. Vedci dokázali, že baktérie nemusia 

spôsobovať syndróm septického šoku, ale že interakcia medzi aktivovanými 

patogénnymi mikroorganizmami v čreve a slizničných bunkách, s ktorými sú spojené, 

sú hlavnými dôvodmi vzniku septického šoku. [39] 

Z výskumov tiež bolo zistené, že u myší, ktoré boli na parenterálnej výžive, 

výrazne poklesla tvorba pľúcného imunoglobulínu A. Myši imunizované proti chrípke, 
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ktoré boli jej vystavené a boli na parenterálnej výžive majú o 60 % vyššiu 

pravdepodobnosť vzniku virémie. [40] 

Sledovaním účinkov enterálnej a parenterálnej výživy na ľuďoch sa dokázalo, že 

prijímanie enterálnej výživy má ochranný účinok na pľúca a pri počiatočnom 

pooperačnom stravovaní dochádza k zníženiu pneumónie, avšak dochádza k vyššej 

náchylnosti na zvracanie. [41] 

Omata vo svojej práci pozoroval účinky parenterálnej výživy na myši, jeho 

výskumy poukázali na nižší počet hepatálnych mononukleárnych buniek, nižšie prežitie 

po intraperitoneálnej injekcii Pseudomonas, a tiež nižšiu expresiu 

lipopolysacharidových receptorov. Imunitné zmeny a zníženie prežitia boli zmenené po 

návrate na perorálnu výživu. [42] 

Štúdie vedca Saita týkajúce sa účinkov enterálnej výživy na morčatá potvrdili 

nižšie úrovne stresového hormónu v plazme, ustálenejšiu dusíkovú rovnováhu, vyššiu 

hrúbku sliznice, a rovnako aj ich hmotnosť. [43] 

 

 

 

Rozdiely medzi enterálnou a parenterálnou výživou 

Parenterálna výživa 

Výhody 

 Môžné stanovenie prívodu 

jednotlivých živín 

 Rýchla úprava karencií 

 Funkčná aj pri úplnom výpadku 

čreva 

Nevýhody 

 Väčšie množstvo komplikácii 

(infekcie, zápaly, trombózy…) 

 Metabolické komplikácie  

Enterálna výživa 

Výhody 

 Fyziologický prívod živín cez 

črevo a pečeň 

 Výživa čreva v norme 

 Nižšie náklady 

Nevýhody 

 Hrozba aspirácie 

 Gastrointestinálne intolerancie 

 Metabolické poruchy (nevýhoda 

pomalej úpravy) 

Obrázok 4 Rozdiely medzi enterálnou a parenterálnou výživou [4] 
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8. CIVILIZAČNÉ CHOROBY 

Rozvoj civilizácie vnímame ako pozitívny krok k blahobytu ľudí, vedie 

k vyššiemu prežitiu a k vyššej kvalite života. Avšak škodlivý efekt na ľudské zdravie 

má práve zrýchlený proces industrializácie, urbarizácie a stravovania sa. 

Prostredníctvom vedy vznikali rôzne spôsoby ako sa chrániť pred hociktorými 

infekčnými chorobami, napríklad očkovaním, dôkladnou hygienou, či antibiotikami. 

Nevhodný životný štýl, a taktiež vzťah ľudí k životnému prostrediu vedie k mnohým 

chorobám ako sú rakovina, mŕtvica, srdcové choroby a ďalšie. Riziko rôznych chorôb 

však môže byť znížené zmenami v strave aj životom štýle. [44] 

8.1 Choroby srdca a ciev 

Kardiovaskulárne choroby sa delia do troch skupín, ktoré majú určité spoločné 

znaky. Patria tu choroby vencových koronárnych tepien, cerebrovaskulárne choroby a 

choroby periférnych artérií. [45] 

Medzi základné príčiny vzniku kardiovaskulárnych chorôb patrí genetika, vplyv 

prostredia a podieľa sa na nich aj výživa. Ďalšie rizikové faktory vzniku 

kardiovaskulárnych chorôb sú napríklad životný štýl ľudí, alebo fajčenie, ktoré vedie 

k hypertenzii, hypercholesterolémii, obezite, hyperglykémii, psychosociálnemu vypätiu 

a následne k ateroskleróze. 

Vek, pohlavie, anatómia koronárnych ciev, či získané vlastnosti metabolizmu 

lipidov a glukózy sa zaraďujú medzi príčiny, ktoré nemôžeme ovplyvniť, a teda medzi 

genetické faktory. Medzi faktory, ktoré dokážeme zmeniť patrí zvýšená hladina 

cholesterolu, vysoký krvný tlak, obezita aj stravovanie sa, fajčenie a fyzická činnosť. 

[45] 

8.1.1 Ateroskleróza 

Choroby koronárnych ciev, periférnych tepien a cerebrovaskulárne poruchy 

zapríčiňuje ateroskleróza. Plaky abnormálneho tkaniva sa tvoria na vnútornej strane 

artérií počas aterosklerózy. Postupne sa zväčšujú a bránia toku krvi artériou. Plak alebo 

zrazenina krvi spôsobia upchanie cievy, ak sa zatesní prietok cievy v srdci vzniká 

infarkt alebo angina pectoris. V prípade upchatia cievy v mozgu vzniká 

cerebrovaskulárna choroba. Vážne poškodenie niektorej končatiny sa vytvára pri 

upchaní ciev končatiny. [45] 
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Steny artérií sú fyziologicky čisté a hladké, postupne sa začínajú vytvárať 

prúžky, ktoré sa skladajú z cholesterolu a tukov. Tieto prúžky, nie sú nebezpečné, ale sú 

podstatou tvorby plaku. Plak je zložený z fibrózneho tkaniva, tuku, cholesterolu a 

vápnika. Plaky postupne tvrdnú, až kým cieva nie je upchatá. 

Ateroskleróza je choroba, ktorá sa manifestuje už od detského veku a vyvíja sa 

po celý život. U mladých dospelých ľudí sa pokročilé plaky v koronárnych artériach 

normálne vyskytujú. Plaky sa vyvíjajú do veľkých rozmerov po dlhý čas. [45] 

Rizikové faktory sa delia na ovplyvniteľné a neovplyvniteľné (viď. tabuľka 5).  

Tabuľka 5 Ovplyvniteľné a neovplyvniteľné faktory [45] 

Neovplyvniteľné Ovplyvniteľné 

vek fajčenie 

pohlavie porucha tukového metabolizmu 

dedičnosť vysoký krvný tlak 

 diabetes mellitus 

8.1.2 Ischemická choroba srdca 

Príčinou vzniku ischemickej choroby srdca (ICHS) je zníženie alebo úplne 

zastavenie prívodu živín a kyslíka do srdcového svalu. Vencovité tepny sa zužujú, čím 

srdcový sval nie je dostatočne zásobený. Zvyčajne sa prejavuje bez klinických 

príznakov, vo forme typickej anginy pectoris, ale takisto sa môže prejaviť defektom 

srdcového rytmu, či zastavením srdca. Akútna a chronická podoba je typická pre ICHS 

(viď. tabuľka 6). 

Medzi rizikové faktory ICHS sa zaraďuje: vysoký krvný tlak, vysoká hladina 

cholesterolu, ako aj fibrinogénu a glykémie alebo nesprávny pomer hmotnosti, výšky, 

požívanie alkoholu, orálnych kontraceptív, aj fajčenie. Ďalej medzi ne patrí sociálna 

charakteristika, vplyv prostredia, či príslušnosť k etnickej skupine. S rastúcim vekom 

rastie možnosť výskytu ICHS. Častejšie zvyknú byť postihnutí muži, u žien sa výskyt 

výrazne zvyšuje po menopauze. [46] 
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Tabuľka 6 Akútna a chronická forma ICHS [46] 

Akútna ICHS Chronická ICHS 

nestabilná angina pectoris stabilná angina pectoris 

akútny infarkt myokardu ICHS s dysrytmiami 

náhla srdcová smrť asymptomatická ICHS 

 stav po infarkte myokardu 

 ICHS so srdcovým zlyhaním 

 variantná (inverzná) angina pectoris 

 syndróm X 

8.1.3 Hypertenzia  

Hypertenzia je definovaná hodnotou tlaku krvi vyššou ako 140/90 mm Hg, patrí 

medzi najčastejšie ochorenia srdca a krvného obehu. Nemá žiadne charakteristické 

príznaky, môže sa upraviť, stabilizovať, či zhoršovať bez zjavných príčin. 

Môže vznikať z rôznych príčin, ovplyvňuje ju napríklad prostredie, genetika, 

vysoký príjem kuchynskej soli, alkohol, obezita, alebo aj stres. Vysoký krvný tlak môže 

vznikať, aj ako príčina inej choroby. [46] 

8.1.4 Výživa a kardiovaskulárne choroby 

Životospráva, či spôsob výživy sú dôležitým faktorom v mnohých prípadoch 

aterosklerózy. Medzi pravidlá správnej výživy patrí obmedzenie spotreby tuku, 

cholesterolu, nasytených mastných kyselín v potrave a spotreby energie pri nadváhe. 

Odporúča sa konzumovanie stravy bohatej na vlákninu alebo zníženie príjmu 

kuchynskej soli. 

Znižovať krvný tlak pomáha zníženie príjmu sodíka i alkoholu, ale naopak 

zvýšenie príjmu draslíka, či zníženie hmotnosti. Vysoké množstvo sodíka sa vyskytuje 

vo väčšine potravín, primárne v kuchynskej soli, v mrazených alebo hotových jedlách, 

udeninách alebo mäsových výrobkoch. Obmedzenie týchto potravín a úplne nesolenie 

potravín redukuje hladinu sodíka. Ovocie a zelenina patria k potravinám, ktoré obsahujú 

vysoké množstvo draslíka. [4] 
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Kardiovaskulárne choroby boli niekedy považované za problémy spojené 

výlučne s cholesterolom, neskôr sa zistilo, že ich spôsobuje omnoho viac faktorov. 

Avšak cholesterol je jedným z najvýznamnejších. Vysoký príjem cholesterolu 

s konzumovaním nasýtenych tukov spôsobuje vážne komplikácie srdca. Rastlinná 

strava neobsahuje žiaden cholesterol, rastlinný olej je takisto nízky na jeho obsah. [47] 

Rozmanitá potrava, ktorú dennodenne konzumujeme, hlavne rastlinného pôvodu 

predstavuje pestrú zložku farieb a vlákniny, bráni LDL poškodzovať cievy a pomáha 

zvyšovať HDL, ktorý slúži na odstraňovanie škodlivého cholesterolu z tela. [48] 

Potraviny ako ryby alebo rôzne strukoviny poskytujú omega 3 polynenasýtené 

kyseliny, ktoré pomáhajú znižovať súdržnosť krvných dostičiek. [49] 

Ďalšie potraviny majú taktiež ochranný účinok proti kardiovaskulárnym 

chorobám, medzi ne patria potraviny s estrogénovou aktivitou, ako napríklad sója, 

múka, tofu, mrkva, alebo potraviny obsahujúce arginín, napríklad oriešky. [50] 

Alkohol zvyšuje obsah HDL v krvi, ale má nepriaznivý účinok na tlak krvi, tiež 

ho zvyšuje. [51] 

V niektorých nápojoch je alkohol sprevádzaný stopovými prvkami, v pive sa 

nachádza tiamín, ale tiež môže byť sprevádzaný antioxidačnými flavonoidmi napríklad 

vo víne. [52] 

Kardiovaskulárnym chorobám sa môže predchádzať prijímaním nízkotučných 

mliečnych výrobkov, chudého mäsa, vyhýbaním sa sladkých alebo slaných jedál, ale aj 

vyprážanému jedlu. [53] 

8.2 Nádorové choroby 

Nádorové choroby sú podmienené malígnou transformáciou buniek, dochádza 

k nej chronologickou akumuláciou premien v génoch, protoonkogénoch, génoch 

kodujúcich opravu DNA, ale aj tumorsupresorových génoch. Medzi nádory, ktoré 

najviac zasahujú ľudí patria nádory kože, kolorektra, pľúc, prsníka, nádory CNS aj 

leukémie. 

Karcinogenéza je charakteristická viacstupňovou mutagenézou s hocijakými 

genetickými alteráciami a multifaktoriálnym procesom. Možnosť malígnej premeny 

bunky je vyššia, ak na ňu pôsobí väčší počet rôznych karcinogénov. Nižšia odolnosť na 

karcinogény, redukcia imunokompetencie, nižšia schopnosť reparácie DNA a rôzne 

ďalšie vplyvy spôsobujú vyššie riziko vzniku nádorov. [46] 
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Maligné bunky za fyziologických podmienok sú zlikvidované imunitným 

systémom. Imunitý systém však nemusí byť stále výkonný, a v tom príprade bunky sa 

nezadržateľne množia a metastázujú, sprostredkuvávajú prenos zhubných buniek z ich 

prvotného miesta do ďalších častí tela, pomocou krvi alebo lymfatického systému. Na 

vzniku rakoviny sa podieľa mnoho faktorov, medzi najhlavnejšie patrí genetika a 

envirometálne vplyvy. Medzi enviromentálné faktory patrí výživa. Niektoré potraviny - 

karcinogeny spôsobujú vznik rakoviny a iné zabraňujú jej vzniku. Rakovina prsníka, 

hrubého čreva, maternice, prostaty, či konečníka môže vzniknúť pri príjme potravy 

s vysokým obsahom tuku a naopak potrava s vysokým obsahom vlákniny chráni telo 

pred vznikom rakoviny. [45] 

8.2.1 Karcinogenéza a výživa 

Výživa je jednou z mnohých faktorov, ktoré ovplyvňujú priebeh tvorby 

zhubných nádorov. Bunka, ktorej jadro podľahne zmene genetickej štruktúry sa môže 

premeniť na malígnu bunku. Potrava obsahuje látky, ktoré rast nádoru môžu 

spomaľovať nazvané inhibitory alebo môžu ho zrýchľovať, promótory (viď. tabuľka 7).  

 

Tabuľka 7 Inhibičné a promočné látky obsiahnuté v potrave [3] 

Inhibičné látky  Promočné látky 

vitamíny A, C, D, E, kyselina listová nadmerný príjem energie (tukov) 

vápnik, selén nasýtené mastné kyseliny 

polynenasýtené mastné kyseliny n-3 polynenasýtené mastné kyseliny n-6 

mononenasýtené mastné kyseliny  chlorid sodný 

mastné kyseliny C2-4 so stredným 

reťazcom 
cholesterol 

betakarotén, flavonoidy, polyfenoly alkohol 

vláknina (hlavne nerozpustná) železo 

esenciálne aminokyseliny a proteíny  

 

Karcinogény alebo mutageny, ktoré môžu zapričíniť vznik rakoviny sa do 

potravy dostávajú z vonkajšieho prostredia. Nadmerný príjem kuchynskej soli, údených, 

solených potravín, či niektorých rastlinných olejov spôsobuje vyššie riziko vzniku 

malígnych nádorov. Preventívny účinok na tvorbu malígnych nádorov má 
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spotrebovanie nenasýteného rybieho tuku, olivového oleja alebo mastných kyselín. 

Kladný vplyv na proliferáciu aj diferenciáciu buniek majú vitamíny C, E, A, kyselina 

listová, vápnik, selén a ďalšie mikronutrieny, ktoré obsahuje rastlinná potrava. 

Nádorové ochorenia tráviaceho i lymfatického systému sa vyznačujú výraznými 

nutričnými aj metabolickými problémami (viď. obrázok 5), tieto problémy sú pri 

rôznych problémoch rôzne. [3] 

 

 

 

 

Výskumy skúmajúce vplyv červeného mäsa na ľudské telo potvrdzujú, že jeho 

zvýšenym príjmom dochádza k výraznému nárastu vzniku kolorektálneho karcinómu, 

naopak vysoký príjem rýb môže byť spojený so zníženým výskytom rakoviny. Je 

dokázané, že ľudia, ktorý konzumujú stravu bohatú na mäso, zvyčajne jedia menej rýb a 

vlákniny, čo spôsobuje vznik karcinómu. V tom výskume druhy mäsa boli rozdelené do 

troch kategórií a to na čerstvé mäso, spracované mäso a hydina. Čerstvé mäso zahrňalo 

hovädzie, teľacie, bravčové a jahňacie, medzi spracované mäso patrilo hlavne bravčové 

a hovädzie mäso, ktoré boli uchovávané iným spôsobom ako mrazením, napríklad 

Prejavy nutričných a metabolických problémov 

= negatívna bilancia energie, porucha 

tráviacého traktu, vplyv hormónov a 

cytokínov 

= peptidy tráviacého traktu, 

neuropeptidy CNS, hormóny 

= zvýšený metabolizmus aj straty 

proteínov svalstva 

= porucha regulácia glukózy, inzulínová 

rezistenica 

= zvýšená lipolýza a oxidácia lipidov 

= dysmotilita, obštrukcia čreva, porucha 

digescie a resorpcie 

= krvácanie, poruchy kostnej drene 

= hormonálne zmeny, vracanie, hnačky 

anorexia, chudnutie, kachexia  

 

poruchy chuti do jedenia  

paraneoplastický syndróm 

zmena metabolizmu proteínov 

 

zmena metabolizmu sacharidov 

 

zmena metabolizmu lipidov 

malnutrícia, malabsorpcia 

 

 

anémia 

poruchy minerálov, elektrolytov a vody 

 

 
Obrázok 5 Problémy spojené s výživou a metabolizmom [3] 
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solením, údením, marinovaním, vyhrievaním, či sušením na vzduchu. Pozorovaním 

rôznych ľudí, z rôznych krajín sa potvrdilo, že príjem spracovaného mäsa nie je 

priaznivý pre ľudský organizmus, že takisto spôsobuje kolorektálny karcinóm. 

Hodnotením skupín červeného mäsa sa zistilo, že vyšší výskyt rakoviny spôsobuje 

bravčové a teľacie mäso, ale nie hovädzie. [54] 

8.2.2 Liečba nádorových ochorení 

Na nutričný stav pacienta výrazne pôsobí chirurgická liečba, chemoterapia alebo 

rádioterapia. Prostredníctvom chirurgickej liečby sa môže nádor zlikvidovať, vďaka 

čomu GIT pracuje fyziologicky alebo jeho úloha zotrváva premenená, v tomto prípade 

je potrebné zabezpečiť správnu výživu vzhľadom k stavu GIT. Ak sa nádor 

nezlikviduje, pretrváva porušenie orgánu, v ktorom vyrástol a jeho funkcia je 

premenená, taktiež je potrebné zabezpečiť správnu výživu. Symptómy ako nauzea, 

chudnutie, anémia, nechutenstvo, slabosť sú typické pre liečbu nádorových ochorení 

chemoterapiou. [3] 

8.3 Diabetes mellitus 

Diabetes mellitus predstavuje chronickú chorobu, ktorá je charakteristická 

zvýšenou hladinou glukózy v krvi. Glukóza predstavuje zdroj energie pre všetky bunky 

tela, tie ju využívajú prostredníctvom inzulínu, ale ak telo nevytvára potrebné množstvo 

inzulínu, alebo ak ho produkuje v dostatočnom množstve, ale bunky ho nedokážu 

využiť, vzniká diabetes mellitus. [45] 

8.3.1 Patoyziológia 

Cukrovka môže vznikať z rôznych príčin, rovnako jej priebeh a prognóza sú 

odlišné. Rozdeľuje sa na dva typy, typ I, ktorý predstavuje diabetes závislý na inzulíne a 

typ II, ktorý na inzulíne závislí nie je. Ľudia, ktorí sú odkázaní na celoživotné podávanie 

inzulínu trpia diabetom typu I, ktorý je vážnejší. Pre ľudí trpiacich cukrovkou druhého 

typu nie je inzulín životne významný, využívajú ho na úpravu hladiny glukózy v krvi. 

Zo všetkých prípadov cukrovky 10 % tvorí cukrovka typu I, ktorá je vzácna. 

Zbytok prípadov cukrovky 90 % patrí k cukrovke typu II, ktorá patrí medzi 

rozšírenejšiu. Z tohto množstva je približne 60 – 90 % ľudí obéznych. Hlavným 

prostriedkom v liečbe diabetu typu II podľa diabetologických spoločností je zníženie 
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hmotnosti, cvičenie a diéta. Skôr ako diabetici začnú prijímať lieky odporúča sa zmena 

životného štýlu. 

Typ I a typ II sú choroby odlišujúce sa množstvom faktorov, ale v oboch typoch 

sa realizujú vonkajšie faktory s genetickým predpokladom. Genetickú zložku má 

cukrovka typu I, patrí medzi autoimunitné choroby. Beta bunky pankreasu, produkujúce 

inzulín odumierajú. 

Glukóza a kyslík patria medzi najdôležitejšie zdroje energie, ktoré ľudské telo 

spotrebuváva. Pre množstvo tkanív a orgánov je glukóza nevyhnutným zdrojom 

energie. Glukóza putuje telom prostredníctvom krvi a inzulín slúži na to, aby mohla 

prichádzať do buniek, bez neho sa do buniek dostať nemôže. Pre diabetikov sú typické 

problémy spojené s tvorbou, či využitím inzulínu. Hyperinzulinizmus je 

charakteristický pri cukrovke typu II, po jedle hladina inzulínu je vyššia ako u 

fyziologických pacientov, avšak príčiny jej vzniku nie sú známe. Na liečbu cukrovky sa 

využíva hlavne inzulín, lenže pri jeho požívaní sa vyvíjajú rôzne problémy (napríklad 

hypoglykémia, kožné reakcie, zvyšovanie hmotnosti).  

Spolu s cukrovkou vznikajú rôzne komplikácie, medzi najčastejšie sa zaraďujú 

nefropatia, diabetická retinopatia, neuropatia, ateroskleróza a mnoho ďalších. [45] 

8.3.2 Výživa a diabetes mellitus 

Výživové odporúčania sú pre pacientov s diabetom I typu a II typu väčšinou 

rovnaké. Medzi najvýznamnejšie preventívne opatrenia patrí zníženie príjmu 

nasytených mastných kyselín, alkoholických nápojov a sacharidov. Stravu je vhodné 

doplňovať vyšším prijímom vlákniny. Vláknina znižuje hyperglykémiu, má tiež 

priaznivé účinky u pacientov s metabolickým syndrómom (znižuje hyperinzulinémiu, 

hyperlipoproteinémiu aj hypertenziu).  

Pravidelné skríningy mikroalbuminémie by mali byť pre diabetikov 

samozrejmosťou. Dôležité je aj zníženie príjmu proteínov, sacharidy by mali 

predstavovať 50 % z denného príjmu energie a tuky nie viac ako 35 % celkovej energie. 

[55] 

Asociácia zaoberajúca sa touto chorobou odporúča nahradenie nasýtených tukov 

v potrave sacharidmi, alebo aj nahradenie nasýtených tukov cis mononenasýtenými 

tukmi. Hlavnou podstatou výskumu bolo preskúmať účinky zvyšovania príjmu vlákniny 

na glykémiu. Výsledky dokazujú, že potrava s vysokým obsahom vlákniny výrazne 
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zlepšila hodnoty glykémie, a tiež znížila hodnoty cholesterolu. Po prijímaní vyššieho 

množstva vlákniny došlo k zníženiu priemernej dennej koncentrácie cukru v plazme, ale 

aj v moči. V plazme boli tiež znížené koncentrácie triglyceridov, lenže tieto nízke 

hodnoty mohli byť spôsobené upravením hodnôt glykémie, čo je však diskutabilné. Pri 

vyššom prijímaní vlákniny, rastie vylučovanie žlčových kyselín a ich rast je 

pravdepodobným dôvodom zníženia hodnôt cholesterolu. Zvýšená eliminácia žlčových 

kyselín môže byť spôsobená konzumovaním ovsených otrúb, pektínu, či bagasa. [56] 

Diabetes mellitus vzniká aj ako dôsledok obezity, počas ktorej klesajú hodnoty 

mikroživín v tele. Nedostatok vitamínu D nie je u obézních pacientov a u diabetikov 

ničím nezvyčajným. Vitamín D zlepšuje metabolizmus glukózy, taktiež zohráva 

dôležitú úlohu v správnej sekrécii a funkcii inzulínu, receptory vitamínu D sa totiž 

nachádzajú v pankreatických ß – bunkách. U modelových organizmoch, ktoré nemali 

dostatok vitamínu D bola spozorovaná dysfunkcia pankreatických ß – buniek, ktorá 

bola po podaní vitamínu D obnovená. Štúdie účinkov vitamínu D preukázali zvýšenú 

perorálnu glukózovú toleranciu a senzitivitu, zlepšenie citlivosti na inzulín, u ľudí 

s poruchou glukózy nalačno, preukázali stabilitu jej hladín po dennodennej 

suplementácii. [57] 

Ďalším dôležitým skúmaným stopovým prvkom bol chróm. Výskumy zistili, že 

chróm viazaný na oligopeptidový chromodulín zvyšuje aktivitu tyrozínkinázy, 

inzulinového receptoru a inhibuje aktivitu fosfotyrozínfosfatázy, vďaka tomu dochádza 

k amplifikácii intracelulárnej inzulinovej signálnej kaskády. Nízky obsah chrómu sa 

vyskytuje hlavne u ľudí s ťažkou inzulínovou rezistenciou, hyperglykémiou, či 

neuropatiou. [58, 59] 

Ľudia trpiaci cukrovkou II. typu majú v tele taktiež nedostatok biotínu. Biotín 

funguje ako kofaktor enzýmov karboxylázy v syntetických dráhach mastných kyselín, 

metabolizme aminokyselín a citrátovom cykle, tiež reguluje génovú expresiu. Štúdie na 

zvieratách zistili, že u potkanov, ktorí trpeli nedostatkom biotínu, bola vyššia 

pravdepodobnosť vzniku inzulínovej rezistencie. Biotín indukuje expresiu génu pre 

hexokinázu, ktorá slúži na zvyšovanie vychytávania glukózy v pečeni, biotín taktiež 

reguluje transkripciu inzulinového receptoru a podporuje správnu funkciu 

pankreatických ß – buniek. [60, 61] 

Thiamín je ďalší dôležitý vitamín, ktorý funguje ako kofaktor pre enzýmy 

v metabolizme glukózy a aminokyselín, ako napríklad pyruvátdehydrogenázy, či 
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transketolázy. Nedostatok thiamínu spôsobuje spomalenie metabolických dráh, a teda 

rýchlejší vznik obezity. [62] 

Na liečbu cukrovky nie je žiaden liek, napriek tomu môže byť kontrolovaná a 

liečená efektívne. Diéta, cvičenie, lieky na cukrovku a inzulín alebo iné injekcie sú 

hlavnými formami liečby diabetu mellitu. Liečba cukrovky typu II prebieha viacerými 

rôznymi formami liekov. U pacientov, ktorí stále môžu produkovať inzulín v pankrease 

sú niektoré lieky účinné. U ľudí s cukrovkou typu I sa niektoré lieky kombinujú 

s inzulínovým režimom, vďaka čomu je hladina cukru v krvi pod kontrolou. 

Pre ľudí trpiacich cukrovkou typu I je vyžadovaná terapia inzulínom. U druhého 

typu cukrovky niektorí diabetici potrebujú inzulinovú liečbu, ak iné druhy liečby 

nezabezpečili potrebnú hladinu glukózy.  

Ďalším dôležitým faktorom pri liečení cukrovky je diéta. Odporúča sa 

konzumovať výživné jedlá, s menším obsahom tukov a kalórii, ako sú napríklad ovocie, 

zelenina, ale aj celozrnné obilniny. U diabetikov je dôležité pravidelné kontrolovanie 

hladiny cukru v krvi. Prijímanie menších porcií jedál, či vyrovnávanie množstva 

karbohydrátov, cukrov, proteínov i tukov patria medzi hlavné formy kontroľovania 

hladiny cukru v krvi. Fyzická aktivita slúži na udržanie zdravej váhy, a takisto prenáša 

cukor do buniek, ktorý sa postupne mení na energiu. [63] 

8.4 Obezita  

Obezita a diabetes mellitus patria medzi najrozšírenejšie choroby, ktorých 

výskyt neustálne rastie. Na vzniku obezity sa podieľajú rôzne genetické, 

enviromentálne, behavoriálne faktory. V dnešnej rýchlej dobe sú dostupné rôzne 

nízkonákladové, vysoko kalorické potraviny s nízkym obsahom významných živín. U 

obéznych pacientov je riziko vzniku diabetu mellitu II. typu vyššie ako u zdravých ľudí, 

prispievajú k tomu rôzne faktory, napríklad zvýšená inzulínová rezistencia, oxidačný 

stres, dysfunkcia pankreatických ß – buniek, genetické a behavoriálne faktory. [64] 

Obezita je typická nedostatkom mikroživín v potrave, aj keď sa to vzhľadom 

k nadmernému príjmu kalórii môže zdať paradoxné. Spôsobujú to rôzne 

multifaktoriálne príčiny, medzi ktoré napríklad patrí nízky príjem ovocia a zeleniny a 

naopak vysoký príjem kalorických potravín, ktoré sú z hľadiska správnej výživy 

neprijateľné. Medzi tieto príčiny patrí tiež adipozita, ktorá je významná pri skladovaní 

niektorých živín. Epidémia obezity neustálne rastie, a tak sa zvyšuje aj aplikovanie 

bariatrickej chirurgie. Lekári pozorovaním zisťujú rôzne výživové nedostatky u 
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obéznych pacientoch. Pomerne veľké množstvo príjmu kalórií ľudí, ale aj detí, tvoria 

hlavne potraviny s nedostatočnou výživovou hodnotou, pričom potraviny obsahujúce 

sacharidy, predstavujú prevažnú časť. Konzumovanie potravy s nedostatočným 

obsahom živín sa neustále zvyšuje, ale ako prevencia proti obezite sa odporúča 

konzumovanie nespracovaných potravín s vysokým obsahom živín. Medzi 

nespracované potraviny patrí zelenina, ovocie, mliečne výrobky, orechy, strukoviny, 

alebo aj ryby. [65] 

8.5 Hyperlipidémia 

Hyperlipidémia je charakterizovaná zvýšenými hladinami jedným, alebo 

niekoľkými hladinami lipoproteínov, napríklad LDL, triglyceridov, celkového 

cholesterolu, alebo taktiež spojením triglyceridov a celkového cholesterolu. U pacientov 

trpiacich hyperlipidémiou sa zvyčajne neprejavujú žiadne príznaky. Patria medzi ľudí 

ohrozených rizikom kardiovaskulárneho ochorenia.  

Cholesterol má nepriaznivé účinky na funkciu a štruktúru ciev, hromadí sa 

v cievnych stenách a ovplyvňuje endoteliárnu funkciu. Jeho ukladaním vznikajú hlavne 

embólie, oklúzie, lézie, plaky. 

Výskumy zaoberajúce sa účinkami rôznych rastlín pri prevencii rôznych chorôb 

poukázali na priaznivé účinky kôpru (Anethum graveolens). Kôpor má mnoho 

priaznivých účinkov, je voňavý, má diuretický účinok, používa sa ako liek proti 

nadúvaniu, priaznivo ovplyvňuje žalúdočnú sliznicu, slúži tiež na zvýšenie tvorby 

mlieka u dojčiacich matiek, na prevenciu koliky, kašľa, či chrípky. [66]  

Nedávne výskumy na zvieratách dokazujú, že priaznivo pôsobí na zníženie 

hyperglykémie a hypercholesterolémie. [67] 

Do výskumov, v ktorých sa testovali účinky kôpru na ľudoch boli zahrnutí len 

pacienti s hyperlipidémiou, ale s fyziologickou hladinou glukózy, s normálnou funkciou 

obličiek, pečene a štítnej žlazy. Pacienti boli rozdelení do dvoch skupín, jednej skupine 

sa podávali preparáty s výťažkami kôpru a druhej skupine preparáty s gemfibrozilom. 

Štúdie potvrdili, že gemfibrozil mal priaznivejší efekt na triglyceridy a HDL ako 

preparáty s kôprom, lenže kôpor znížil cholesterol viac. [66] 

Mechanizmus pôsobenia účinkov kôpru na hyperlipidémiu nie je objasnený, no 

niektoré štúdie o vplyve prchavých zlúčenín uvádzajú, že hlavným dôvodom 

hypolipidemických a antitoxických účinkov týchto rastlín sú antioxidanty, ktoré tieto 

rastliny obsahujú. [68, 69, 70, 71] 
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Správne zásady diéty sú založené v obmedzení prísunu živočišných tukov, ktoré 

sú najdôležitejším zdrojom nasytených kyselín. Namiesto konzumovania živočišných 

tukov sa odporúčajú tuky rastlinné zahrňujúce nenasýtené mastné kyseliny. Medzi 

hlavné zásady diétnych opatrení patrí zmena stravovacích návykov, ako napríklad 

vynechanie masla, smotany, či slaniny. Odporúča sa konzumovať výrobky so zníženým 

obsahom tukov. Rovnako tvaroh a jogurty vytvorené z plnotučného mlieka 

kompenzujeme menej tučnými druhmi.  

Denný odporúčaný príjem cholesterolu by mal byť znížený na 300 mg/denne. 

V prípade ľudí trpiacich hyperlipidémiou sa uprednostňuje konzumovať potraviny 

bohaté na vlákninu, ktorej príjem by mal tvoriť 30 g/denne. Medzi tieto potraviny patria 

hlavne strukoviny – fazuľa, šošovica, hrach, celozrnné výrobky, ale aj ryby, ktoré sa 

vyznačujú nízkym množstvom nasýtených mastných kyselín. 

Znižovanie hmotnosti je taktiež odporúčanou formou liečby hyperlipidémie. 

Používanie alkoholu je nutné obmedziť, pretože jeho príjem výrazne zvyšuje tvorbu 

triacylglycerolov. [4] 
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9. ZÁVER 

Kvalitná, vyvážená strava, správny pitný režim, pravidelný pohyb sú 

významnými činiteľmi v dosiahnutí a udržaní správneho zdravotného stavu. Zásady 

prijímania potravy, či tekutín sa v rôznych vekových obdobiach líšia. Podstatný význam 

má prijímanie zdravej stravy v období rastu a dospievania, v ktorých sa ľudské telo 

vyvíja. V období dospelosti je príjem zdravej vyváženej stravy rovnako dôležitý a 

v období staroby sú na ľudský organizmus kladené vyššie nároky, preto je príjem 

pestrej stravy a tekutín nevyhnutný.  

Stres, nedostatok pohybu, fajčenie, vysoký príjem alkoholu, či liekov a mnoho 

ďalších faktorov môže ovplyvniť každého z nás a postupne viesť k rozvoju rôznych 

civilizačných chorôb. K rozvoju týchto chorôb dochádza nedostatočnou funkciou 

systémov, vďaka ktorým sa náš organizmus adaptuje prostrediu. Medzi tie patrí 

imunitná reakcia, ktorá zabraňuje prenikaniu cudzorodých látok do nášho tela a stres, 

ktorý mobilizuje vnútorné orgány proti negativnému vplyvu prostredia, ale naopak 

vnútorná rovnováha organizmu je ním poškodená. Zdravý organizmus sa vyznačuje 

aktívnou reakciou na zmeny prostredia. 

Správna výživa je dôležitým aspektom k zlepšeniu prognózy, ale aj k efektívnej 

prevencii civilizačných chorôb. Zdravá výživa je charakterizovaná dostatočným 

množstvom energie a stavebných látok, je vďaka nej udržiavaná správna funkcia 

imunitného systému, ale aj zachovávanie rovnováhy látkovej premeny a ďalšie. Zdravý 

životný štýl a eliminovanie zlých návykov nám umožňujú žiť zdravší, krajší, dlhší a 

lepší život. 
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10. POUŽITÉ SKRATKY 

Skratka Význam skratky Slovenský význam 

ADH  Antidiuretic hormone  Antidiuretický hormón 

BMI Body Mass Index Index telesnej hmotnosti 

CNS Centrálny nervový systém Centrálny nervový systém 

DNA Deoxyribonucleic acid Deoxyribonukleová 

kyselina 

GIT Gastrointestinal tract Gastrointestinálny trakt 

HDL High – density lipoproteins Lipoproteín s vysokou 

hustotou 

ICHS Ischemická choroba srdca Ischemická choroba srdca 

IDL Intermediate – density 

lipoproteins 

Lipoproteín so strednou 

hustotou 

Ig Immunoglobulin Imunoglobulín 
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