
Živiny a voda
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Ve schématu jsou naznačeny někdy poměrně složité vztahy mezi jednotlivými výživovými faktory 
a vznikem choroby. Názorně se zde také demonstruje, že k řadě onemocnění přispívá nadbytek někte-
rých živin i současný nedostatek jiných. Je však třeba si uvědomit, že do hry také vstupují další faktory, 
které s  výživou nesouvisejí (faktory genetické, sociální, kouření, stres, vlivy životního a pracovního 
prostředí atd.).

Vztahy mezi výživou a poruchami zdraví

Výživa je jeden z  faktorů, který významným způsobem ovlivňuje zdravotní stav jednotlivce i celé 
populace. 

VýŽiva a nemoci

Nedostatek Nadbytek

Nedostatečný příjem energie 
/hlavních živin 

                               

Nadměrný příjem 
alkoholu
 

 Nadměrný 
příjem železa

Nadměrný příjem energie 
/hlavních živin

            

   

                      

                   
           Nadměrný příjem sodíku

Deficit dalších živin

deficit železa, kyseliny listové, vitaminu B12  
 – chudokrevnost  

deficit jódu –  porucha duševního vývoje, 
struma                        

deficit vitaminu D 
 – křivice 

deficit vápníku, fluoridu, 
vitaminu  D    

          Ateroskleróza
 

   Diabetes
 

Nádory

Osteoporóza

Nedostatek ochranných faktorů
(vlákniny, antioxidantů)

 

Nadbytek dalších živin

nadbytek vitaminů – 
hypervitaminózy
nadbytek fluoridu – fluoróza

nadbytek fosforu 

         

                                  

                           
                              
                              Nedostatek pohybu

Podvýživa

Obezita 

Hypertenze
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Hlavní příčinou úmrtnosti u osob středního a vyššího věku jsou v  dnešní době srdečně-cévní 
a nádorová onemocnění. Tato onemocnění nelze vymýtit, i do budoucna zůstanou hlavní příčinou úmrtí 
většiny lidí. Smyslem preventivních opatření však je odsunout jejich propuknutí do věku co možná 
nejpozdějšího, prodloužit délku a také kvalitu života.   

Víte, že: 

 µ Nedodržování zásad správné výživy a zdravého životního stylu, 
v kombinaci s  širokou nabídkou energeticky bohatých potravin a 
úbytkem fyzické aktivity v práci i ve volném čase vede k epidemii 
obezity? 

 µ  Na světě trpí nadváhou 
více než 1,5 miliardy osob 
a  kolem 400 milionů lidí 
je obézních? 

 µ  V Evropě má nadměrnou 
hmotnost polovina populace (přímo obezitou pak v různých 
zemích trpí 6–28 % mužů a 7–36 % žen)? 

 µ  V  ČR je 17  % dospělých obézních, nadváhou a  obezitou 
dohromady však trpí 54 % dospělé populace? Alarmující je, že 
stoupá počet obézních dětí školního věku. 

Jaké jsou hlavní příčiny obezity? 

Proč v moderní době dochází u lidí k úbytku fyzické aktivity?

Jak se určuje a hodnotí obezita u dětí a u dospělých?

Dospělý muž měl při preventivní lékařské prohlídce hmotnost 94 kg při tělesné výšce 179 cm. 
Spočítejte jeho body mass index (BMI). Co zjištěná hodnota znamená? 
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drobná poranění na nohou, která se následně špatně hojí (kvůli nedostatečnému prokrvení, v důsledku 
aterosklerózy tepen dolních končetin). Nezřídka vznikají rozsáhlé rány, stav může vyústit v rozvoj sněti 
(gangrény) a amputaci postižené části končetiny.

 µ Důležitou součástí léčby cukrovky je dieta? Každý pacient by měl pečlivě dodržovat stanovený dietní 
plán s  ohledem na typ cukrovky, stadium onemocnění, rozvoj komplikací, ale také věk, pohlaví či 
tělesnou hmotnost. Je proto nezbytné, aby byl v otázkách výživy proškolen kvalifikovaným nutričním 
terapeutem a orientoval se ve složení potravin. 

 µ Diabetická dieta se dá sestavit z  úplně běžných potravin, žádné 
„speciální“ potraviny nutné nejsou? 

 µ Pokud si nemocný kupuje tzv. DIA potraviny, musí se také zajímat 
o jejich složení a  konzumovat je v  rámci svého dietního plánu? 
Zcela mylná je představa některých pacientů, že tyto potraviny lze 
konzumovat podle chuti!

 µ Cukrovka představuje obrovský problém nejen zdravotní, ale 
také sociální a ekonomický? Roční náklady na její léčbu se v ČR 
pohybují kolem 20 miliard Kč. 

Víte, že: 
 µ  V moderní době výrazně stoupá výskyt cukrovky (diabetu)? V ČR počet 

nemocných již přesáhl 800 tisíc (tj. 8 % populace). 

 µ  Naprostá většina nemocných přitom trpí diabetem 2. typu? Jedná se 
o typ cukrovky spojený s  obezitou; příčinou onemocnění je snížená 
citlivost tkání na inzulin. 

 µ Poněkud zjednodušeně lze říci, že prevence diabetu 2. typu = prevence 
obezity?

 µ Nebezpečné jsou komplikace cukrovky? Vedle akutních komplikací 
(stavy, spojené s krátkodobě sníženou nebo zvýšenou hladinou krevního 
cukru) hrozí řada komplikací chronických. Cukrovka urychluje rozvoj 
aterosklerózy a může vést ke zhoršení zraku až slepotě, poškození 
ledvin a nervstva. To se projevuje brněním či pálením v končetinách 
a snížením citlivosti na bolest. Pacient proto nemusí včas zaregistrovat 

Jaké procento tuku v těle se považuje za přiměřené   

u dospělého muže?............................   u dospělé ženy?..................................

Jaké typy obezity znáte?

Jaká jsou rizika obezity?
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Čím se liší dva hlavní typy cukrovky? 

Uveďte hlavní principy prevence diabetu 2. typu.

Víte, že: 

 µ  Ateroskleróza je chronické postižení tepen, kdy se v  jejich stěnách 
ukládají tukové látky, dochází ke zmožení vaziva a hladké svaloviny 
cévní stěny? Důsledkem je ztluštění stěny a zúžení průsvitu tepny, za 
určitých okolností může dojít k úplnému uzávěru tepny.

 µ Nejčastěji jsou aterosklerózou postiženy tepny srdeční, mozkové 
a  tepny dolních končetin? Podle toho, které tepny jsou postiženy, se 
ateroskleróza projeví konkrétním onemocněním. Klinické projevy
přitom mohou být buď charakteru chronického (v důsledku zhoršené-
ho prokrvení příslušného orgánu, při zúžení zásobovací tepny), nebo 

akutního (při náhlém úplném uzávěru zúžené tepny, např. krevní sraženinou).

 µ Na vzniku a rozvoji aterosklerózy se podílí mnoho faktorů? Některé nejsou ovlivnitelné, jiné se ovlivnit dají.

 µ Klíčovou roli při vzniku a rozvoji aterosklerózy má tzv. 
metabolický syndrom? Jeho součástí je obezita, zvýšená krevní 
hladina inzulinu a nižší citlivost tkání k  tomuto hormonu, 
zvýšené hladiny krevních tuků, cukrovka a zvýšený krevní tlak.

 µ Při vzniku a rozvoji aterosklerózy se dále uplatňuje nedostatek 
ochranných faktorů ve výživě (antioxidantů, vlákniny, omega-3 
mastných kyselin), nevhodné spektrum přijímaných tuků, kon-
zumace potravin s  vysokým glykemickým indexem a možná 
také nadměrný příjem železa? 

Uveďte, jaké znáte neovlivnitelné a ovlivnitelné rizikové faktory, které se uplatňují 
při vzniku a rozvoji aterosklerózy.

Jaké druhy tuků (mastných kyselin) ve výživě přispívají ke vzniku aterosklerózy? 
Ve kterých potravinách se nacházejí?
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Jaké druhy tuků (mastných kyselin) ve výživě před aterosklerózou spíše chrání, 
jsou-li přijímány v přiměřené míře? Ve kterých potravinách se nacházejí?

Proč je výhodné preferovat potraviny s nižším glykemickým indexem?

V čem spočívá riziko nadměrného příjmu soli? 

Proč je LDL-cholesterol v krvi „zlý“ a HDL-cholesterol „hodný“?

Jaké složky potravy se mohou uplatnit v prevenci aterosklerózy?

Uveďte příklady, jak se může projevovat ateroskleróza

srdečních tepen ..............................................................................................................................................

mozkových tepen ..........................................................................................................................................

tepen dolních končetin .................................................................................................................................
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Víte, že: 

 µ Nádorů je velké množství a při jejich vzniku se uplatňuje řada 
různých faktorů? 

 µ Podle odhadů cca 30 % nádorových onemocnění má nějaký vztah 
k výživě? 

 µ  Některé složky výživy přispívají ke 
vzniku rakoviny, jiné působí spíše 
ochranně? 

 µ  Do souvislosti s  výživou jsou 
dávány zejména nádory tlustého střeva a konečníku, dále hltanu, jícnu, 
žaludku, slinivky břišní a jater? Výživa však hraje určitou roli při vzniku 
(či naopak prevenci) také dalších nádorů, např. prsu, vaječníků a dělohy 
u žen či prostaty u mužů, nádorů plic, ledvin a močového měchýře.

Které složky výživy mohou přispívat ke vzniku rakoviny?

Mohou v potravinách vznikat látky s rakovinotvornými účinky při nevhodném skladování potravin či 
jejich kuchyňské úpravě? Uveďte příklady. 

Které složky výživy mohou před rakovinou chránit?

Zkuste navrhnout soubor pravidel, jak pomocí výživy předcházet nádorovým onemocněním.

Víte, že:
 µ Při osteoporóze dochází postupně k úbytku kostní hmoty, kosti se stávají křehké a snadno dochází 

k jejich zlomeninám? 

 µ Onemocnění se může rozvíjet řadu let bez výraznějších příznaků? Nezřídka je prvním projevem 
zlomenina, a to i z nepatrné příčiny (úder, uklouznutí, zakopnutí), 
která by u zdravého člověka úraz nezpůsobila.

 µ Typické zlomeniny při osteoporóze jsou zlomeniny krčku kosti stehenní, zápěstí a obratlů?
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Vysvětlete, co znamená termín osteoporóza.

Uveďte alespoň 5 faktorů ovlivňujících vznik osteoporózy.

Jak se výživa může uplatnit v prevenci osteoporózy? 

Víte, že:
 µ I v  současnosti se u nás můžeme setkat s  podvýživou? Ohroženou skupinou populace jsou senioři 

ve věku nad 75 let, zejména osaměle žijící ve velkých městech. 

 µ Podvýživa dále bývá důsledkem poruch příjmů potravy (zejména mentální anorexie)?

Popište typické příznaky podvýživy.

Čím je podvýživa nebezpečná? Uveďte alespoň 3 důsledky/komplikace podvýživy? 

Proč jsou podvýživou ohroženi senioři? 

 µ Pokud nemá člověk dostatečné množství kostní hmoty mezi 
20.–30. rokem života, stoupá pravděpodobnost rozvoje 
osteoporózy v pozdějším věku?

 µ Množství kostní hmoty závisí na pohlaví a genetických 
faktorech, ovšem také na výživě a náležité pohybové aktivitě? 
Prevence tohoto onemocnění, ačkoliv se projevuje až ve vyšším 
středním věku a ve stáří, je důležitá již v dětství a mládí. 

 µ Osteoporózou jsou nejvíce ohroženy ženy po přechodu, kdy odpadá ochranný účinek pohlavních 
hormonů a  „řídnutí kostí“ se urychluje?
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Víte, že:
 µ Poruchy příjmu potravy se nejčastěji projevují u do-

spívajících a mladých dospělých, spíše dívek a žen? 

 µ Nejčastějšími poruchami jsou mentální anorexie 
a bulimie? Pro anorexii je typický vtíravý, neodbyt-
ný strach z tloustnutí se zkresleným vnímáním těla. 
Osoby s touto poruchou jsou nespokojené se svým 
tělem, mají neustále pocit, že jsou tlusté, i když už 
vykazují známky podvýživy. Úmyslně si proto sni-
žují svou hmotnost, jednak hladověním, jednak 
nadměrným cvičením, požíváním projímadel či vy-
voláním zvracení. Pro bulimii jsou typické záchva-
ty přejídání, následované pocity viny, zvracením či 
užíváním projímadel. Mezi záchvaty bývají podob-
né příznaky jako při anorexii, která bulimii mnohdy 
předchází.

 µ Na vzniku poruch příjmu potravy se podílejí vroze-
né dispozice (zvýšená citlivost), sociální a kulturní 
vlivy („skandalizace“ obezity, symboly krásy v  po-
době vyhublých modelek, módní trendy) a působení 
stresu? 

 µ Důležité je poruchy příjmu potravy včas rozpoznat 
a  adekvátně léčit? Nemocní potřebují kvalifikova-
nou péči psychologa či psychiatra a  specialisty na 
výživu. V žádném případě není na místě onemocnění podceňovat, s léčbou je třeba začít co nejdříve. 

 µ Zejména mentální anorexie může vést k těžké podvýživě a někdy až k úmrtí? 

Jaké jsou příčiny a rizikové faktory mentální anorexie?

Jak se projevuje mentální anorexie?

Znáte nějaké následky či komplikace této poruchy?

Proč je spolupráce s pacienty během léčby mnohdy komplikovaná?
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Jak se chová osoba trpící mentální bulimií?

Jaké bývají komplikace bulimie?

Znáte nějaké další poruchy příjmu potravy? 
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