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Klinický prípad
• Pacientka: Jana B, 36 rokov
• Nadhmotnosť (BMI 28)
• Problémy s glykémiou
– nalačno v norme
– vysoké hladiny po jedle

• Trpí na zápchu

• Ako upraviť príjem sacharidov??

Sacharidy (cukry)
Rozdelenie
1. Monosacharidy (1 sacharidová jednotka v molekule)
• glukóza, fruktóza, galaktóza (ovocie, zelenina, med)

2. Disacharidy (2 monosacharidové jednotky v molekule)
• sacharóza = glukóza + fruktóza (cukor, sladkosti, nápoje)

• laktóza - mliečny cukor (mlieko, mliečne výrobky)

3. Polysacharidy (viac ako 10 monosacharidových jednotiek)
• škrob - hlavný sacharid vo výžive človeka (polymér glukózy)
- obilniny, strukoviny, zemiaky, ovocie, zelenina)

Hlavná funkcia: zdroj energie
Energetická hodnota sacharidov 17,1 kJ / 1g (4,1 kcal/g)

Odporúčaný príjem sacharidov
• 55 – 60 % denného príjmu energie
• z toho mono a disacharidy – najviac
10 % energetického príjmu

25-30 %

Bielkoviny

Tuky

Sacharidy

Potraviny bohaté na mono a disacharidy (jednoduhé cukry)
(cukríky, sladené nápoje, krekry, sladké pečivo)
Nízka nutričná hodnota
- vysoký obsah energie
- nízky obsah vitamínov, minerálov
Zvyšujú riziko zubného kazu
- baktérie v dutine ústnej skvasujú sacharidy – vznik kyselín – leptajú sklovinu
- najmä uľpievajúce sacharidy, pri častom príjme sacharidov/deň

Mono a disacharidy
- rýchly zdroj energie
-

jednoduchá štruktúra – rýchlo sa trávia a vstrebávajú v GIT
rýchly vzostup glykémie
vysoká sekrécie inzulínu

Nepriaznivé metabolické účinky
(pri nadmernom príjme)

- akumulácia tuku
- rýchlejší nástup hladu (znížená
glykémia)

- zvýšené riziko KVCH, DM (pri
nadmernom príjme

Polysacharidy – rýchlo rozložiteľné
- o niečo dlhšia doba trávenia v GIT
- podobné/ o niečo menej výrazné metabolické účinky ako jednoduché cukry

Polysacharidy s dlhšou
dobou spracovania v GIT
- metabolicky výhodnejšie
- postupné vstrebávanie
uvoľnenej glukózy
- postupný nárast glykémie
a inzulinémie,
- maximálne hodnoty menej
vysoké
- dlhodobejší pocit sýtosti
- potraviny bohaté na
potravinovú vlákninu

Glykemický index (GI)
•

vyjadruje, v akej miere potravina zvyšuje po požití hladinu glukózy v krvi v
porovnaní s glukózou (referenčnou potravinou)

•

glukóza: GI 100

•

potraviny s vysokým GI (nad 70) – výrazne zvyšujú glykémiu

•

potraviny s nízkym GI (pod 55) – menej zvyšujú glykémiu

Glykemická záťaž
- berie do úvahy aj
množstvo sacharidov v
potravine
- (glykemický index je
údaj pre štandardné
množstvo 50 g)

Fruktóza a zdravie
Fruktóza
- odlišné metabolické cesty než glukóza
- po prijatí menší vzostup glykémie než glukóza
- pridávaná ako sladidlo – náhrada glukózu
Pri vysokom príjme - súvis s
– nadmerným ukladaním tuku do pečene a svalov
– inzulínovou rezistenciou
– obezitou, rizikom DM 2, ...
Potravinové zdroje
- sladkosti (sacharóza=glukóza+fruktóza)
- glukózovo-fruktózový sirup (sladidlo)
- prirodzene prítomná v ovocí
(prítomnosť vlákniny – nižšie riziko)
- novšie štúdie naznačujú, že nežiaduce účinky spôsobuje nie nadmiera
fruktózy, ale vysoký energetický príjem (veľa cukru – veľa kalórii)

Potravinová vláknina


viaceré makromolekulové látky prevažne sacharidového charakteru



označujú sa spoločným názvom potravinová vláknina
a/ rozpustná vláknina



b/ nerozpustná vláknina

nestráviteľná zložka stravy - tráviace šťavy vylučované v tráviacej sústave
človeka neobsahujú enzýmy na rozklad vlákniny



v čreve podlieha bakteriálnemu rozkladu (výživa pre črevné baktérie)



pre svoje početné priaznivé účinky označovaná ako ochranná živina

Vplyv vlákniny na organizmus
Nerozpustná vláknina


v GIT absorbuje vodu, zväčšuje objem obsahu v GIT
- podporuje pocit sýtosti (  riziko prejedania sa/obezity)
- podporuje črevnú motilitu, urýchľuje pasáž cez GIT
• uľahčuje vyprázdňovanie ( riziko obstipácie)
• skracuje čas pasáže črevom a expozíciu sliznice škodlivým látkam
( riziko nádorov)

 prebiotikum - podporuje rast a prežívanie priaznivej (kvasnej) bakteriálnej
mikroflóry v GIT

Rozpustná vláknina
 v GIT vytvára hustý gél
 spomaľuje absropciu glukózy – pomalší vzostup glykémie
 napomáha pokles hladín cholesterolu (zvyšuje exkréciu žlčových kyselín
stolicou, nasleduje de novo syntéza žlčových z cholesterolu v krvi)


podporuje rast a prežívanie priaznivej (kvasnej) bakteriálnej mikroflóry v GIT
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Odporúčaný príjem vlákniny: 20-30 g denne

Zdroje:
- výlučne potraviny rastlinného pôvodu
- vláknina je síce vo všetkých rastlinných potravinách,
ale iba v niektorých vo významnom množstve
- niektoré druhy ovocie, zelenina
- celozrnné obilniny
- strukoviny, orechy

Riziká nedostatočného príjmu
- zvýšené riziko vzniku srdcovo – cievnych chorôb,
nádorov GIT, zápcha, obezita

Riziká nadmerného príjmu
- zrýchlená pasáž črevom
- nafukovanie, hnačka, znížené vstrebávanie živín

Vláknina a črevná mikrobiota
 Vláknina = prebiotikum - „výživa pre mikróby“ prežívajúce v GIT

Črevná mikrobiota (starší pojem mikroflóra)
 v GIT je viac mikrobiálnych buniek než buniek ľudského tela (1-2 kg)
 cca 1000 rôznych druhov
 najmä anaeróby, hlavní reprezentanti: kmene Bacteroidetes, Firmicutes
Funkcie
 fermentácia vlákniny – tvorba mastných
kyselín s krátkym reťazcom – zdroj
energie pre bunky sliznice hrubého čreva
 fermentácia znižuje pH a potláča rast
hnilobných alebo patogénnych baktérii
Hnilobné baktérie
- z aminokyselín tvoria látky s nepriaznivým účinkom na črevo (amoniak, sirovodík, a pod.)
- napr. kancerogénne látky- vstrebávanie do krvi, detoxikácia v pečeni – záťaž

Os črevo - mozog
Črevná mikrobiota – sekrécia metabolických produktov
stimulácia črevného epitelu (+ tvorba humorálnych látok → krv)
stimulácia lokálnych imunitných mechanizmov (tvorba cytokínov → krv)
stimulácia enterického nervového systému (senzorické vlákna n. vagus)

Neurohumorálna signalizácia
„z čreva do mozgu“
sa označuje pojmom
os črevo-mozog (gut-brain axis)

Probiotiká
– potraviny, do ktorých sa cielene pridávajú prospešné kvasné baktérie

- súvis so vznikom akútnej hnačky
- súvis s chronickými chorobami (obezita, diabetes
mellitus, Crohnova chorob, ulcerózna kolitída)
- predpokladá sa účasť v patomechanizmoch
niektorých porúch CNS (depresia, schizofrénia,
autizmus a pod.)

Os mozog - črevo

Dysbióza (porucha črevnej mikrobioty)

- microbial colonization occurs after birth


birth „per vias naturales“ – normal microbiota



Cesarean section – different microbiota in early age – may adversely
impact development of the nerveous system, immune system

Klinický prípad

• Pacientka Anna – vegánka
• Ako sa mám stravovať, aby som mala
dostatočný príjem bielkovín?

- kombináciou rôznych rastlinných potravín možno
docieliť vyvážený príjem všetkých aminokyselín
- ľudia konzumujúci iba rastlinnú stravu – dôležitá
pestrosť

Cereálie
lyzín
treonín
tryptofán

Strukoviny
metionín
tryptofán

Zelenina
metionín
izoleucín

Orechy a
semená
metionín
izoleucín

Bielkoviny – Proteíny
Funkcia
•
•
•

tvorba a obnova tkanív
syntéza enzýmov, hormónov,
zdroj energie (minoritný, v určitých podmienkach)

Stavba
•
•
•

makromolekuly
aminokyseliny – základná stavebná jednotka bielkovín
na stavbe tela sa podieľa 20 rôznych aminokyselín
Aminokyseliny (AMK)
1. esenciálne
- dospelý človek - 8 esenciálnych AMK
- dieťa - 10 esenciálnych AMK
2. neesenciálne – môžu vznikať v organizme z esenciálnych AMK

Hlavné potravinové zdroje bielkovín
Živočíšne zdroje
mäso, ryby, vajcia, mlieko, mliečne výrobky, syry
Živočíšne bielkoviny
– vyššia biologická hodnota (plnohodnotné)
- majú lepšie zastúpenie esenciálnych aminokyselín
- obsahujú všetky esenciálne aminokyseliny v potrebnom množstve
- efektívnejšie využitie v syntéze bielkovín ľudského tela
Cereálie
lyzín
treonín
tryptofán

Strukoviny
metionín
tryptofán

Rastlinné bielkoviny
- nižšia biologická hodnota (neplnohodnotné)
Zelenina
metionín
- zväčša chýba niektorá esenciálna AMK
izoleucín
(limitujúca AMK),
- tým sa limituje využitie AMK na syntézu bielkovín tela

Orechy a
semená
metionín
izoleucín

Rastlinné zdroje
sója, strukoviny, chlieb, cereálie, zemiaky, ryža

Biologická hodnota bielkovín
- vyjadruje mieru využitia potravinových zdrojov bielkovín

- závisí od obsahu AMK, najmä esenciálnych
- V potravinách s nízkou biologickou hodnotou zväčša niektorá esenciálna
AMK chýba (limitujúca AMK) – nižšia biologická hodnota
Syntéza bielkovín sa zastavuje

X
Biologická hodnota niektorých bielkovín

Limitujúca AM

Vajce
Mäso
Mlieko

97%
82%
77%

Sója
Ryža
Pšenica

73 %
67 %
49 %

- kombináciou rôznych rastlinných potravín možno docieliť
vyvážený príjem všetkých aminokyselín

- ľudia konzumujúci iba rastlinnú stravu – dôležitá pestrosť

Syntéza
pokračuje

+
Potravina 1
Limitujúca AMK

Potravina 2
Limitujúca AMK

Energetická hodnota bielkovín
17,1 kJ/ 1 g

Potreba bielkovín
• denné fyziologické straty (obligátne straty): 20-30 g
• náhrada/denná potreba: 0,8 g/kg hmotnosti

• odporúčaný príjem bielkovín: 10-15 % denného príjmu energie
- ak je denný príjem energie
- z toho 10 – 15%
- energetická hodnota bielkovín
- 10-15% zodpovedá množstvu

10 000 kJ
1000 – 1500 kJ
17,1 kJ
58 – 87 g bielkovín

• vyššia potreba:
•
•
•
•

deti, adolescenti
tehotenstvo a dojčenie
športovci
rekonvalescencia (chronické choroby)
Bielkoviny

Tuky

Sacharidy

Bielkoviny sú dôležité.
Potrebujem prijímať
viac bielkovín?

- Väčšina ľudí má dostatočný alebo mierne
zvýšený príjem bielkovín.
- Potraviny bohaté na bielkoviny mávajú
vyšší obsah tuku.
- Preferujte druhy s nižším obsahom tuku
•smotanový jogurt/polotučný jogurt
•mastné mäso/mäso s nízkym obsahom tuku,
atď.

Riziko nedostatku
• spomalený rast
• poruchy funkcie organizmu (imunitný systém, anémia a pod.)
• edémy
Riziko nadbytku
= nadbytok energie → premena na tuk → ukladanie do zásob (obezita)
- športovci - vyššia potreba (nie však extrémne)
- svaly sa budujú iba ak sa vyšší príjem bielkovín kombinuje s tréningom

Dusíková bilancia
• ukazovateľ látkovej premeny B v organizme (bielkoviny – obsahujú N v molekule)
- indikácie napr. kriticky chorí, pacienti s popáleninami, postoperačné stavy

• hodnotí sa na základe dusíka prijatého v bielkovinách (6,25 g bielkovín →1g N)
a dusíka vylúčeného z organizmu
• straty bielkovín sa dajú merať podľa dusíkatých látok vylúčených močom
príjem

=

1. vyrovnaná dusíková bilancia – príjem a vylučovanie
B je v rovnováhe (zdravý dospelý)
2. pozitívna dusíková bilancia - príjem > vylučovanie
– svedčí o novotvorbe tkanív
 rast
 rekonvalescencia
 tehotenstvo
 tréning
3. negatívna dusíková bilancia – vylučovanie > príjem
 hladovanie
 choroba (choroby GIT, horúčkovité stavy,
chirurgické zákroky, atď.)

>

<

spotreba

Stručne o vitamínoch

Vitamíny
•

vitamíny
– rozpustné v tuku (A, D, E, K)
– rozpustné vo vode (C, B komplex)

Funkcie - špecifické i nešpecifické
•

súčasť enzýmov

•

zabezpečujú normálny stav a funkciu tkanív
a orgánov – viaceré majú súvis s funkčným
stavom niektorého systému/orgánu:

A videnie (tvorba a regenerácia zrakového
pigmentu v retine)
D metabolizmus Ca do kostí
K syntéza koagulačných faktorov
B12 tvorba hemoglobínu
C funkcia imunitného systému
.....
http://weightloss-time.com/files/2013/02/biological-function-of-vitamins.jpg

Zdroje vitamínov
•

výživa
– jediný/ hlavný zdroj vitamínov (okrem vitamínu D)

•

v organizme sa niektoré vitamíny tvoria
vitamín K, B12
– v malom a nedostatočnom množstve
– tvorba v hrubom čreve baktériami – minimálne vstrebávanie
vitamín D - dostatočná tvorba pri expozícii slnečnému žiareniu
vitamín A - tvorba v tele z provitamínu (beta-karotén) pri jeho
dostatočnom príjme

•

pestrá strava – základný predpoklad optimálneho príjmu všetkých
vitamínov

Potrebujem užívať
vitamínové prípravky?

Vitamínové prípravky
- obsahujú „iba“ vitamíny
- nenahrádzajú v plnej miere potravinové zdroje
- potraviny - okrem vitamínov obsahujú aj ďalšie účinné zložky – vzájomne sa
potencujú
- vhodné v opodstatnených situáciách – choroba, rekonvalescencia, diéta a pod.

Treba v dnešnej dobe venovať pozornosť vitamínom?
Hypovitaminóza
- miernejšia forma nedostatku vitamínov- častá
- najmä D, B, C - príjem je nižší ako odporúčané množstvo
- nespôsobuje klinické príznaky ochorení - deficit sa dá zistiť z biomarkerov
- zhoršujú funkciu organizmu a zvyšujú riziko niektorých civilizačných ochorení
(srdcovo-cievne choroby, osteoporóza, ap.)
Hypervitaminóza - Riziká nadmerného príjmu vitamínov
- málo pravdepodobná zo stravy
- hrozí najmä pri nadmernom príjme doplnkov výživy – športovci, mládež, mladí muži
- najmä nešpecifické prejavy : chudnutie, tráviace problémy, anémia, a pod.

Avitaminóza
- absolútny nedostatok vitamínov – v súčasnosti ojedinelý
- spôsobuje ochorenia s typickými príznakmi – výnimočný výskyt (napr. pri ťažkej malabsorpcií)
vit. A - šeroslepota, oslepnutie (poškodenie rohovky), vit. D - rachitída

Otázky

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Sacharidy a glykémia
Zdravotné riziká súvisiace s nadspotrebou mono a disacharidov
Fruktóza a zdravie
Potravinová vláknina, jej vplyvy na organizmus, odporúčaný príjem,
potravinové zdroje
Črevná mikrobiota, vplyv na organizmus a vývin
Os mozo – črevo – charakteristika, komunikačné kanály, vplyv na
organizmus
Bielkoviny – potravinové zdroje
Plnohodnotné a neplnohodnotné bielkoviny – čím je daná ich hodnota?
Vitamíny vo výžive – aké sú aktuálne problémy
Vitamíny ako farmaceutické prípravky vs prirodzené zdroje vitamínov

