Výživa a jej význam pre človeka
Ciele prednášky

Živiny a ich funkcie (bielkoviny, tuky, cukry, vitamíny, minerálne látky)
Súčasné problémy vo výžive
Zásady správnej výživy, výživové odporúčania
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Výživa
– významné uplatnenie vedomostí v
medicínskej praxi
Klinická výživa
Výživa v prevencií a liečbe chorôb
Diétna výživa – diétny systém pre nemocnice
Diétne odporúčania pre ambulantných pacientov
Parenterálna výživa

Výživa je neoddeliteľnou súčasťou
- liečby mnohých chorôb
- prevencie chorôb
● diabetes

● kardiovaskulárne choroby

● obezita

● anémie

● hnačka

● potravinové alergie

● zápcha

● laktózová intolerancia

● a mnohé ďalšie choroby

Mali by ste zmeniť
stravovacie návyky
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1. Ľudské telo je vybudované z látok prijatých
potravou...
2. Ľudský organizmus sa obnovuje z
látok prijatých potravou...

3. Látky z výživy sa využívajú pre funkciu
organizmu
- výkonnosť – telesnú i duševnú
- funkciu tráviacej sústavy
- obranyschopnosť
- proces starnutia
- tvorbu krvi
- mnohé ďalšie funkcie

a tým vplýva na zdravotný stav človeka
- dobrá funkcia organizmu – predpoklad zdravia

Zložky výživy

Potrava
- chemické látky prijímané do tráviacej sústavy z
vonkajšieho prostredia (stovky rôznych látok)
- pôvod: živočíšny a rastlinný
- spracovávané v tráviacej sústave (trávenie), odkiaľ
vstupujú do vnútorného prostredia organizmu
(vstrebávanie)

- využité v metabolických pochodoch v bunkách
- ovplyvňujú procesy a funkcie v organizme

Zložky výživy
Živiny
Makronutrienty
1. Bielkoviny

2. Tuky
3. Sacharidy
Mikronutrienty
4. Vitamíny

5. Minerálne látky
-

zložky potravy nevyhnutné pre stavbu a funkciu organizmu

-

nedostatok spôsobuje poruchy funkcie a príznaky ochorenia
(e.g. vitamin C - skorbut, Fe - anémia, Ca – osteoporóza, atď.)

Živiny
Esenciálne

1. nenahraditeľné pre funkciu organizmu
2. v tele sa netvoria
3. ich jediným zdrojom je potrava
•
•
•
•
•

esenciálne aminokyseliny
esenciálne mastné kyseliny
vitamíny
minerálne látky
vláknina

Neesenciálne
1. môžu sa syntetizovať aj v organizme
2. sú nahraditeľné – tvorbou z esenciálnych živín
•
•
•

neesenciálne aminokyseliny
sacharidy
tuky – okrem esenciálnych MK

Rýchlokurz geniality:
Čo by mal moderný lekár
vedieť o živinách

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

Rastlinné zdroje
sója, strukoviny, chlieb, cereálie, zemiaky, ryža
Rastlinné bielkoviny
- nižšia biologická hodnota (neplnohodnotné)
- zväčša chýba niektorá esenciálna AMK (limitujúca AMK),
- tým sa limituje využitie AMK na syntézu bielkovín tela

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 %

Som vegetarián. Mám
dostatočný príjem
bielkovín?
- 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

Potreba bielkovín
• denne vznikajú fyziologické straty bielkovín (obligátne straty): 20-30 g
• náhrada/denná potreba: 0,8 g/kg hmotnosti
• odporúčaný príjem bielkovín: 10-15 % denného príjmu energie
• vyššia potreba:
• deti,adolescenti
• tehotenstvo a dojčenie
• športovci
• rekonvalescencia (chronické choroby)
10-15 %

Energetická hodnota bielkovín
17,1 kJ/ 1 g

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

Tuky
Funkcia
- najbohatší zdroj energie
- stavebná látka bunkových membrán
- nevyhnutné pre vstrebávanie vitamínov v GIT

- východisková látka pre tvorbu biologicky aktívnych látok
(prostaglandíny, prostacyklíny, tromboxány, leukotriény – regulačné funkcie)

Tukom vo výžive sa v súčasnosti venuje veľká pozornosť pre ich vzťah
- k chorobám srdca a ciev, ktoré sú hlavnou príčinou úmrtnosti,
- k obezite
- zhubný nádorom

Druhy tukov vo výžive
- triacylglyceroly - hlavný zástupca
- steroly – cholesterol, rastlinné steroly
- fosfolipidy – lecitín, sfingomyelín

Zloženie tukov (triacylglyceroly)
glycerol + vyššie karboxylové kyseliny (mastné kyseliny)

=

CH2 -O-C-...
O
CH -O-C-...
O
CH2 -O-C-...
=
=

O
Vyššie karboxylové kyseliny VKK (mastné kysliny - MK)
- základná stavebná jednotka tukov
- chemická štruktúra mastných kyselín určuje ich účinky na organizmus

Vo výžive významné mastné kyseliny
1. Nasýtené (neobsahujú dvojitú väzbu)
- k. palmitová
- k. steárová
2. Nenasýtené (obsahujú dvojité väzby)

a. Mononenasýtené (1 dvojitá väzba)
- k. olejová
b. Polynenasýtené (viac dvojitých väzieb)

rad n-6
rad n-3

k. linolová
k. arachidonová
k. linolénová
k. eikosapentaénová (EPA)
k. dokozahexaénová (DHA)

Esenciálne mastné kyseliny
- k. linolová
k. linolénová
- nevyhnutné pre funkciu organizmu
- v tele sa netvoria
- ich výlučným zdrojom je výživa

Nasýtené MK – nepriaznivé účinky
- ak sa konzumujú v nadmernom množstve, zvyšujú riziko chorôb
• vysoká hladina cholesterolu v krvi
• ateroskleróza
• choroby srdca
- nachádzajú sa najmä v živočíšnych tukoch
Nenasýtené MK – ochranné účinky
• znižujú hladinu celkového cholesterolu v krvi
• účinné v prevencii chorôb srdca
- nachádzajú sa najmä v rastlinných tukoch
•

Nenasýtené mastné kyseliny sa prirodzene vyskytujú najmú vo forme cis
(iba malá časť je vo forme trans)

•

Pri technologickom spracovaní tuku sa tvoria trans formy (izoméry) mastných
kyselín – škodlivé účinky - zvyšujú hladinu cholesterolu v krvi (viac ako nasýtené
mastné kyseliny)

•

Zdroj: zmrzlina, tukové pečivo, hranolky, krekry, vyprážané potraviny

Zdroje tukov vo výžive
• živočíšne
priame tuky: maslo, masť,
skryté tuky: mastné mäso a údeniny, ryby,
plnotučné mliečne výrobky
• rastlinné
rastlinné oleje a maslá, orechy
Nasýtené MK – nepriaznivé účinky
- nachádzajú sa najmä v živočíšnych tukoch

- konzumácia v nadmernom množstve, zvyšuje riziko chorôb (vysoká
hladina cholesterolu v krvi, choroby srdca, nádorové choroby)
Nenasýtené MK – ochranné účinky

- nachádzajú sa najmä v rastlinných tukoch
- znižujú hladinu celkového cholesterolu, účinné v prevencii chorôb srdca
- účinnejšie pôsobia polynenasýtené MK než mononenasýtené

Odporúčaný príjem

10- 15 %

25 - 30 % z denného príjmu energie
z toho
nasýtené MK
max 10 %
nenasýtené MK
20 %

Energetická hodnota tukov: 38,9 kJ/ 1 g

25-30 %

Bielkoviny

Tuky

Sacharidy

Nadmerný príjem tuku
– zvyšuje riziko závažných chorôb – obezita, srdcové choroby, zhubné nádory
Nedostatočný príjem tuku
– porucha vstrebávania vitamínov, poruchy funkcie organizmu spôsobené
nedostatkom esenciálnych mastných kyselín

V súčasnosti
- príjem tukov prekračuje odporúčané množstvo
- vysoký je najmä príjem nasýtených mastných kyselín
- deficitný je príjem n-3 mastných kyselín

 Preferujte rastlinné tuky bohaté na nenasýtené
mastné kyseliny
 Obmedzujte živočíšne tuky bohaté na nasýtené
mastné kyseliny a cholesterol
 Obmedzujte potraviny s vysokým obsahom tuku

Zdroje tukov vo výžive
• živočíšne
priame tuky: maslo, masť,
skryté tuky: mastné mäso a údeniny, ryby,
plnotučné mliečne výrobky
• rastlinné
priame: rastlinné oleje a maslá,
nepriame: orechy, olejnaté semená

Cholesterol
Funkcia
- tuková látka - stavebná zložka buniek
- východisková látka pre syntézu
žlčových kyselín, hormónov, vitamínu D

Zdroje
- tvorí sa v organizme alebo je získavaný zo stravy
- nachádza sa iba v živočíšnych potravinách:
vnútornosti, ryby, mliečne výrobky, mäsové výrobky

Cholesterol v strave a cholesterol v krvi
• zvýšená hladina cholesterolu v krvi = zvýšené riziko chorôb srdca a ciev
• hypotéza v minulosti: dávka cholesterolu v strave ovplyvňuje jeho hladinu v krvi
• preukázalo sa, že hladinu cholesterolu v krvi ovplyvňujú zvyšuje najmä
nadmerné množstvo nasýtených mastných kyselín v strave a trans izomérov
• vplyv cholesterolu v strave je menej významný

Cholesterol v krvi
-

fyziologicky prítomný v krvi

-

tukové látky, ktoré sa transportujú krvou do buniek - pre potreby látkovej
premeny (a prebytok späť z buniek na odbúranie v pečeni)
ak sa ich hladina zvýši, ukladajú sa do cievnej steny
urýchľuje sa proces aterosklerózy

-

Celkový cholesterol - frakcie
• LDL cholesterol
– ukladá sa do ciev - „zlý“ cholesterol
• HDL cholesterol - „dobrý“ cholesterol
– zabezpečuje transport cholesterolu z tkanív
do pečene, kde sa odbúrava

-

hladina cholesterolu a jeho frakcii je ukazovateľ rizika KVCH

Sacharidy (cukry)
•

funkcia: zdroj energie

Rozdelenie
1. Monosacharidy (1 sacharidová jednotka v molekule)

• glukóza, fruktóza, galaktóza (ovocie, zelenina, med)

Glukóza (hexóza)

2. Disacharidy (2 monosacharidové jednotky v molekule)

• sacharóza = glukóza + fruktóza (cukor, sladkosti, sladené 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);;

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

Energetická hodnota sacharidov 17,1 kJ / 1g

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)
- „prázdne kalórie“ – bohaté na energiu,
ale minimálny obsah
vitamínov/minerálnych látok

Bielkoviny

25-30 %

Tuky

Sacharidy

Polysacharidy – zdroj energie na dlhšiu dobu
• dlhšie sa trávia – vzostup glykémie pozvoľnejší a nie taký výrazný
• metabolicky výhodnejšie

Glykemický index (GI)
• vyjadruje, v akej miere potravina zvyšuje po požití hladinu glukózy
v krvi (hodnoty 0-100)
• potraviny s vysokým GI (nad 70) – výrazne zvyšujú glykémiu

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

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

-

pre svoje početné priaznivé účinky

označovaná ako ochranná živina

Potravinová vláknina
Vplyv vlákniny na organizmus
Rozpustná vláknina
-v GIT absorbuje vodu, zväčšuje objem obsahu
• podporuje črevnú motilitu, urýchľuje pasáž, uľahčuje vyprázdňovanie
• podporuje pocit sýtosti (prevencia obezity)
• spomaľuje vstrebávanie glukózy – bráni rýchlemu vzostupu glykémie

• pomáha znižovať hladinu cholesterolu v krvi

 podporuje rast a prežívanie priaznivej (kvasnej) bakteriálnej mikroflóry v GIT
 vláknina = potrava pre kvasné baktérie (skvasujú/fermentujú vlákninu)

 tvorba mastných kyselín s krátkym reťazcom – energia pre bunky sliznice
 potláča sa rast hnilobných a patogénnych mikroorganizmov

Dysbióza (porucha črevnej mikrobioty)
-

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

Os mozog - črevo

Nerozpustná vláknina
 zväčšuje objem obsahu hrubého čreva - stimuluje črevnú motilitu
 prevencia zápchy
 skracuje čas pasáže črevom a expozíciu sliznice škodlivým látkam

Vláknina – účinná v prevencií chorôb srdca, rakoviny, zápchy

Odporúčaný príjem: 20-30 g denne
Zdroje: výlučne potraviny rastlinného pôvodu (celozrnné obilniny najmä)
Riziká nedostatočného príjmu
srdcovo – cievne choroby, nádorové choroby, zápcha

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

