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Úvod 
 

Jako téma mé absolventské práce jsem si vybrala fytoterapie jako podpůrná léčba 

diabetu. 

 

Dle WHO se celosvětově zvyšuje výskyt civilizačních onemocnění, mezi které je 

diabetes řazen. Bohužel tato diagnóza je stále častěji vyslovována z úst lékařů u stále 

mladší populace.  

 

I přes to, že v našem přetechnizovaném světě dává mnoho lékařů přednost průmyslovým    

farmakům před přírodními produkty, najdou se stále jejich příznivci, kteří na sílu přírody 

nedají dopustit a fytofarmakům dávají přednost. 

 

I já jsem se zaměřila na přírodní léčbu, resp. podporu léčby diabetu 2. typu a to čajovými 

směsmi. Na vybrané skupině respondentů jsem se rozhodla zhodnotit  vliv fytoterapie na 

posun hladiny glykovaného hemoglobinu. Použila jsem data získaná z výzkumu, který 

probíhal na skupině 60 dobrovolníků, diabetiků 2. typu, kteří po dobu 2 měsíců 

pravidelně popíjeli bylinné čaje pro diabetiky od firem Apotheke, Libchavy a  Dr. Müller 

Pharma, Hradec Králové. 

 

Výzkum jsem doplnila o  hodnoty hladin glykovaného hemoglobinu u zmíněné skupiny 

diabetiků a to před zahájením suplementace i po jejím ukončení, vše beze změny jejich 

dosavadního režimu a léčby. 

 

V průběhu výzkumu jsem spolupracovala se dvěmi diabetologickými ordinacemi, 

z jejichž klientů jsem vybrala dobrovolníky vhodné pro tuto akci. 

 

Hodnoty glykovaného hemoglobinu z výzkumu (před i po jeho ukončení) jsem 

vyhodnotila a zpracovala do grafické podoby spolu s doplňkovým hodnocením a 

zdůvodněním dalších faktorů, které se na posunu hladin glykovaného hemoglobinu 

mohly v průběhu výzkumu spolupodílet. 

 

Pro svou práci jsem čerpala informace z literatury, sbírala data z diabetologických 

ordinací i od samotných diabetiků zúčastněných na výzkumu. 
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Věřím, že se mi podaří potvrdit pozitivní vliv fytoterapie na hladinu glykovaného 

hemoglobinu a tím podpořit diabetiky 2. typu v doplnění jejich dietního režimu o 

fytofarmaka zaměřená k regulaci hladiny krevního cukru, což se vždy jenom pozitivně 

projeví na jejich celkovém zdravotním stavu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 Cíl absolventské práce 

 

Potvrdit či vyloučit vliv fytoterapie na hladinu glykovaného hemoglobinu. 
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2 Teoretická část 

 

2.1 Slinivka břišní – pankreas 

 

Jedná se o žlázu trávicího systému uloženou napříč v dutině břišní za žaludkem. Je 

složena z rozšířené hlavy, která je uložena v ohbí duodena, těla a zúženého ocasu, jenž  

naléhá na slezinu. Na svém povrchu je pokryta jemným vazivovým pouzdrem 

vstupujícím mezi buňky v podobě trámků. Velikost slinivky je značně individuální, 

přibližné rozměry jsou 20 x 5 x 3 cm. Slinivka je žlázou s vnitřní (endogenní) i vnější 

(exogenní) sekrecí. 

 

Část žlázy s vnější sekrecí je složena ze žlázového epitelu uspořádaného do 

nepravidelných lalůčků. Tento žlázový epitel produkuje silně zásaditou pankreatickou 

šťávu, která obsahuje pankreatickou lipázu, amylázu a trypsinový komplex. Lipáza štěpí 

emulgované tuky na glycerol a mastné kyseliny a je aktivována žlučí. Pankreatická 

amyláza štěpí škrob na jednoduché cukry a trypsinový komplex, který je aktivován až 

v duodenu, štěpí bílkoviny na aminokyseliny. Vývod vnější sekreční části (ductus 

pancreaticus)  ústí spolu s vývodem žlučových cest na duodenální papile. Množství 

vyprodukované pankreatické šťávy je malé (cca 1 litr za den) a není konstantní. Tvorba 

pankreatické šťávy je  částečně podmíněna reflexně. Spouštěčem zvýšené produkce je 

sekretin uvolňující se ze stěny duodena při jejím podráždění kyselým žaludečním 

obsahem. 

 

Endokrinní sekreci slinivky zajišťují tzv. Langerharsenovy ostrůvky (insulae 

pancreaticae). Jedná se o skupiny buněk složených z trámců, rozptýlené nerovnoměrně 

po celém pankreatu, hlavně v ocasu slinivky. Velikost ostrůvků není stejná, pohybuje se 

v rozmezí od skupiny několika buněk až po  0,5 milimetrové shluky . Jejich počet se 

odhaduje na půl až jeden milion. Od buněk produkujících pankreatickou šťávu jsou 

ostrůvky odděleny jemnými retikulárními vlákny. 

 

Langerharsenovy ostrůvky jsou složeny ze 3 druhů buněk – α (alfa), β (beta) a δ (delta). 

Nejpočetněji jsou zastoupeny β-buňky v celkovém množství 60 – 80 %. Tyto buňky 

produkují hormon inzulín. α-buňky jsou v porovnání s β-buňkami větší a rozložené na 
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okrajích ostrůvků. Produkují hormon glukagon,  který působí jako antagonista inzulínu. 

Početně nejmenší zastoupení mají δ-buňky, které zaujímají pouze 5 % z celkového počtu 

buněk ostrůvků. Tyto δ-buňky produkují hormon gastrin zodpovědný za spouštění tvorby 

kyseliny chlorovodíkové v žaludku. 

 

[PELIKÁNOVÁ, 2010 

 PELIKÁNOVÁ, 2003 

 BOOKS.GOOGLE.COM] 

 

 

 

2.2.1  Produkce inzulínu a jeho uvolňování z buněk 

 

V Langerharsenových ostrůvcích pankreatu, v jeho β-buňkách, vzniká prekurzor  

inzulínu proinzulín. Z něho je působením proteáz odštěpen C-řetězec, což vede ke vzniku 

inzulínu.  

 

Inzulín se skládá z 51 aminokyselin uspořádaných do dvou řetězců A a B. Tyto řetězce 

jsou navzájem spojeny dvěma   disulfidickými můstky. Molekula inzulínu je navázána ve 

formě krystalického hexameru na zinek ve vezikulách poblíž buněčné membrány  

β-buněk. Po podráždění buněčné membrány splyne tato s vezikulou, která uvolní svůj 

obsah, hormon inzulín, do extracelulárního prostoru, odkud je inzulín transportován přes 

stěnu kapilár do krve. V krvi se inzulín vyskytuje ve formě volné a vázané. V tomto 

případě je navázán na globulíny.  

 

Množství vyloučeného inzulínu v průběhu dne kolísá, za celý den β-buňky vyloučí cca 

30-50 IU inzulínu. Podnětem k vyplavení inzulínu je zvýšená glykémie a tím i 

koncentrace glukózy v extracelulárním prostoru. Hodnoty glykémie jsou u zdravého 

jedince udržovány v rozmezí 4,5 – 6,5 mmol/l. 

 

Ke snížení množství vyplavovaného inzulínu z β-buněk přispívá stimulace sympatiku 

vlivem působení noradrenalinu a adrenalinu, což má za následek hyperglykémii (hodnota 

glykémie nad 8,5mmol/l). Při hodnotách nad 10,0 mmol/l je cukr vylučován močí  



 

9 
 

(glykosurie). K inhibici sekrece inzulínu přispívají i některé látky, např. diazoxid či 

kortikoidy. 

 

Poločas rozpadu volného inzulínu je necelých 10 minut, jeho biotransformace probíhá 

v játrech. 

 

 

 

2.1.2  Mechanismus působení inzulínu 

 

Na membráně cílových buněk, např. kosterních svalů, jaterních buněk atd., jsou umístěny 

receptory pro inzulín spřažené s tyrozinkinázou. Jedná se o tetramerní glykoprotein. 

Každý receptor je složen ze dvou podjednotek (A a B). Receptory pro inzulín jsou 

kódované 19. chromozomem. Počet receptorů není stálý, pokles jejich množství 

způsobuje sníženou reaktivitu vůči inzulínu a vzniká diabetes mellitus 2. typu. Pokles 

počtu receptorů pro inzulín může být následek obezity či dlouhodobě zvýšené hladiny 

cukru v krvi. Navýšení počtu receptorů je možno např. přísnou redukční dietou.  

U zdravého jedince je počet receptorů v nadbytku, takže již obsazení malého počtu 

receptorů vede k maximální možné odpovědi, která se projeví uvolněním vyššího 

množství inzulínu. 

 

Enzym tyrozinkináza, který je aktivován inzulínem, aktivuje fosforylací intracelulární 

substrát pro import glukózy (GLUT4) do buněk pomocí přenašečů, jež jsou umístěny 

v membráně vezikulů. 

 

Navázání inzulínu na inzulínové receptory způsobí i zvýšení propustnosti membrán pro 

aminokyseliny, draselné a hořečnaté ionty. Odezvou na zvýšený přísun těchto látek  vč. 

glukózy do jaterní buňky je stimulace tvorby glykogenu a triacylglycerolů jakožto 

energetických rezerv, lipogeneze a proteosyntéza. Tímto způsobem působí inzulín 

anabolicky.  
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2.2  Diabetes mellitus 

 

Diabetes mellitus (cukrovka, úplavice močová) je onemocnění řazené do skupiny  

chronických metabolických onemocnění, postihující  obě pohlaví, všechny věkové 

kategorie i etnické skupiny.  

 

Hlavním příznakem této choroby je hyperglykémie, která vzniká sníženou citlivostí 

buněk na inzulín nebo jeho sníženou tvorbou. Tímto cukrovka rozvrací metabolismus 

cukrů, tuků i bílkovin vč. metabolismu minerálních látek.  

 

Klinický obraz diabetického syndromu zahrnuje polyurii, polydipsii, hubnutí bez poklesu 

chuti k jídlu, únavnost a malátnost, bývá cítit dech po acetonu. Mezi další příznaky 

můžeme zařadit noční bolesti a parestézie dolních končetin, poruchy potence a 

vyprazdňování, suchou pokožku a recidivující infekce kůže a urogenitálního traktu, 

stenokardii. 

 

Příčinou vzniku diabetu bývá kromě genetického zatížení a špatné životosprávy i 

chronická pankreatitida, Cushingův syndrom, pankreatektomie, karcinom pankreatu či 

cystická fibróza pankreatu. 

 

Přechod mezi normální tolerancí glukózy a diabetem tvoří hraniční poruchy 

glukoregulace.  

Ukazatel dlouhodobé kompenzace diabetu je hladina glykovaného hemoglobinu, který 

odráží průměrnou hodnotu glykémií na základě glykace  bílkovinného řetězce 

hemoglobinu. Glykace je neenzymatická reakce glukózy a aminové skupiny bílkoviny. 

 

Světová zdravotnická organizace přijala v roce 1999 návrh rozdělení diabetu na diabetes 

mellitus 1. typu, diabetes mellitus 2. typu, gestační diabetes a ostatní specifické formy 

diabetu. Toto rozdělní je platné i v České republice. 
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2.2.1  Diabetes mellitus 1. typu (inzulindependentní diabetes mellitus, IDDM) 

 

Diabetes mellitus 1. typu vzniká destrukcí β-buněk v Langerharsenových ostrůvcích 

pankreatu, která vede k nutnosti podávat inzulín exogenně. Klinický obraz diabetu 1. 

typu bývá manifestován až po ztrátě více než 50 % β-buněk. Vznik prvního typu diabetu 

může být podmíněn geneticky nebo idiopatický.  

Rychlost zániku β-buněk Langerharsenových ostrůvků závisí na věku postiženého a 

může být buď velmi rychlý, což bývá charakteristické u dětí  a v dospívání, nebo pomalý, 

který je manifestován hlavně u dospělé populace.  V tomto případě se jedná o tzv. LADA 

diabetes mellitus (latent autoimunne diabetes of adult), který se zprvu projevuje jako  

DM 2. typu vzhledem k přetrvávající hladině inzulínu. Tento zbývající inzulín brání 

rozvoji ketoacidózy, která je charakteristická pro diabetes s rychlou destrukcí buněk. 

 

 

Patogeneze a průběh onemocnění 

 

K selektivní destrukci β-buněk pankreatu dochází autoimunitním procesem, kdy 

aktivované T lymfocyty reagují s proteiny β-buněk.  Ke spuštění autoimunitní destrukce 

dochází u geneticky predisponovaných jedinců vlivem endogenního či exogenního 

faktoru, nejčastěji se jedná o virovou infekci. Nejčastěji jde o virus rubeoly, parotitidy, 

dále toxiny.  Tento faktor způsobí expresi molekul z povrchu β-buněk, čímž je do 

extracelulárního prostoru vpravena intracelulární tekutina se značným množstvím 

proteinů, se kterými se imunitní systém za normálních podmínek nesetká. Jako spouštěcí 

autoantigen  je nejčastěji udáván proinzulín, dále tkáň Langerharsenových ostrůvků či 

samotná molekula inzulínu. Dojde k aktivaci  T-lymfocytů na mikrofázích, čímž je 

nastartovaná autoimunitní reakce. 

 

β-buňka reaguje zvýšenou tvorbou  proteinů (stress protein), které mají antioxidační 

účinky a působí proti  účinku cytokininů. Dochází k aktivaci enzymů zodpovědných za 

reparaci DNA.  

 

Pokud nedojde k úplnému zničení β-buňky, můžou se ještě její funkce obnovit. Pokud ale 

selžou všechny reparační mechanismy, nastává plné zničení buňky.  
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Toto preklinické stádium DM 1 může trvat dny až roky a dochází v něm ke snižování 

produkce inzulínu vzhledem ke snižujícímu se množství β-buněk. Ke klinickému stádiu 

dochází při zničení více než 70 % ostrůvků u dětí a více než 50 % u dospělých. 

 

 

2.2.2 Gestační diabetes mellitus 

 

V tomto případě jde o typ cukrovky, který je manifestován během těhotenství a ve 

většině případech po porodu vymizí.  

Bývá úspěšně léčen dietou, v ojedinělých případech nízkými dávkami inzulínu.  

 

V případě, že po porodu přetrvávají vysoké glykémie, musí se přistoupit 

k překlasifikování typu diabetu. 

 

 

2.2.3  Ostatní specifické formy diabetu 

 

Do této skupiny je řazen tzv. MODY (maturity-onset type diabetes of young), který 

postihuje mladé jedince do 25 let věku. Jedná se o autozomálně dominantní cukrovku 2. 

typu s familiárním výskytem, která má 6 podtypů. Jednotlivé podtypy se liší genem, na 

kterém  proběhla mutace (MODY 2 je defekt na genu pro glukokinázu, MODY 1 a 3-6  

charakterizuje mutace regulačních genů, jenž hrají důležitou regulační roli  při fetálním 

vývoji pankreatických ostrůvků). 

 

MODY není zatížen ketoacidózou. Jeho léčba je dobře zvládnutelná dietou, v pozdějším 

stádiu perorálními antidiabetiky či nízkými dávkami inzulínu. 

 

Dále sem patří defekt inzulínových receptorů, permanentní nebo  tranzientní 

novorozenecký diabetes, který bývá manifestován do 6. měsíce věku kojence a vzniká 

mutací genu KCNJ11 (kóduje podjednotku  kaliového kanálu Kir6) nebo mutací genu 

ABCC8 (kóduje podjednotku  receptoru pro sulfonylureu – SUR 1). Oba typy se projeví 

poruchou sekrece inzulínu a rozvojem diabetu. 
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2.2.4  Diabetes mellitus 2. typu (noninzulindependentní diabetes mellitus, 

NIDDM) 

 

Projev tohoto typu bývá spojován  s genetickými predispozicemi, vlivem vnějšího 

prostředí spolu se způsobem života pacienta (stres, nízká pohybová aktivita, nadváha a 

obezita, kouření). Ve většině případů je zde spojena porucha glukózové tolerance 

s poruchou sekrece inzulínu z β-buněk Langerharsenových ostrůvků, avšak 

pravděpodobně nevede k jejich úplné destrukci. V tomto případě nehraje roli porucha 

autoimunitního systému. 

 

Tento typ cukrovky probíhá dlouhou dobu skrytě, klinický obraz bývá pozvolný, 

k záchytu onemocnění dochází většinou náhodně. K manifestaci dochází obvykle kolem 

věku 40 let, vzrůstá ovšem počet diabetiků 2. typu i u dětské populace. Pacienti nejsou 

závislí na exogenním dodávání inzulínu, avšak někdy je jeho dodávání nutné při selhání 

léčby dietou  spolu s perorálními antidiabetiky. Dle WHO se v tomto případě jedná o DM 

2. typu léčený inzulínem.  

 

 

Patogeneze onemocnění 

 

Pro klinickou manifestaci je předpokladem  inzulínová rezistence spolu s poruchou 

sekrece inzulínu. 

 

 

Inzulínová rezistence 

 

Inzulínová rezistence je porucha účinku inzulínu na cílové tkáni, která může být 

lokalizována v jakémkoliv mechanismu zajišťující funkci inzulínu (např. změna  

struktury receptoru pro inzulín či jeho funkce nebo změny některých postreceptorových 

dějů, které hrají významnější roli). Inzulínová rezistence je stav, kdy normální hladina 

plazmatické koncentrace inzulínu vyvolává nižší než běžnou odpověď. 
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Inzulínovou rezistenci rozdělujeme na primární, tzn. geneticky podmíněnou, a 

sekundární, kam můžeme zařadit např. abnormální produkt inzulínu (abnormální velikost 

inzulínové molekuly nebo neúplnou přeměnu proinzulínu na inzulín) či inzulínovou 

rezistenci v cílové tkáni, která bývá způsobena primární poruchou.  

 

Do této skupiny řadíme mutace strukturálního genu inzulínového receptoru, mutace genů 

zodpovědných za spouštění mechanismů ovlivňujících působení inzulínu, např. 

glukózové transportéry, tyrozinkináza atd.  

 

Kromě nevhodného životního stylu (přejídání a s ním související nadváha či obezita, 

kouření, nízká pohybová aktivita) jsou rizikovým faktorem pro pozdější rozvoj 

inzulínové rezistence nízká porodní hmotnost a špatná výživa matky během 

nitroděložního vývoje plodu. 

 

Syndrom inzulínové rezistence je provázen odchylkami v metabolismu lipoproteinů 

(zvýšená hladina triacylglycerolů, snížená hladina HLD cholesterolu), esenciální 

hypertenzí, hyperurikémií (zvýšené množství kyseliny močové), poruchou 

hemokoagulace (zvýšená pohotovost ke tvorbě trombů), kardiovaskulárním 

onemocněním ve smyslu aterosklerózy, a centrální obezitou. Někteří autoři do projevů 

inzulínové rezistence řadí i mikroalbuminurii jako generalizovanou dysfunkci endotelu 

nikoliv jako projev incipientní nefropatie. 

 

Inzulínová rezistence není konstantní veličinou, kolísá vzhledem k pohybové aktivitě 

jedince, dodržování dietního režimu i k jeho váze. 

 

 

Porucha sekrece inzulínu 

 

Příčiny snížené sekrece inzulínu nejsou doposud přesně známé, vedle genetických 

predispozic a sekundárních procesů (např. pankreatitis) hraje zřejmě roli poškození 

inzulínových signálních drah, které byly zjištěny v β-buňkách pankreatu. β-buňky 

poškozuje např. vysoká koncentrace vyšších mastných kyselin (triacylglyceroly se 

ukládají v Langerharsenových ostrůvcích pankreatu) či dlouhodobě zvýšená glykémie, 

resp. hyperglykémie. (glukózová toxicita).  
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Bazální sekrece inzulínu je snížena a u většiny pacientů bývá snížena i pulzní sekrece 

inzulínu s prohlubující se inzulínovou rezistencí. V plazmě bývá uváděn vyšší podíl 

proinzulínu. 

 

 

Průběh onemocnění 

 

Průběh DM 2. typu bývá rozdělován do 3 fází. 

 

V první fázi (preklinické stádium) dochází k prohlubování inzulínové rezistence. 

Glykémie bývá u většiny pacientů nezměněna vzhledem k tomu, že se organismus snaží 

tuto rezistenci pokrýt zvýšenou tvorbou inzulínu (= hyperinzulinémie). Jedinými 

klinickými příznaky bývá obezita, hyperlipidémie či hypertenze. 

 

Ve druhé fázi již nemůžou β-buňky dále zvyšovat svoji tvorbu inzulínu, proto dochází 

k hraniční poruše glukózové homeostázy s projevy hyperglykémií. 

 

Ve třetím stádiu poruchy inzulínové rezistence (= manifestní diabetes) je sekrece inzulínu 

velmi nízká (nikdy však není nulová), dochází k makroangiopatickým komplikacím 

diabetu a začínají se postupně projevovat i specifické mikrovaskulární komplikace. 

Sekrece inzulínu je mnohonásobně nižší, v této fázi je již nutné přejít k podávání 

perorálních antidiabetik či dokonce aplikovat inzulín injekčně. 

 

[PELIKÁNOVÁ, 2010 
 PELIKÁNOVÁ, 2003 
 PERUŠIČOVÁ. 1996] 
 

 

Léčba diabetu 2. typu 

 

Cílem léčby diabetika je zlepšit kvalitu jeho života a snížit na minimum akutní i pozdní 

diabetické komplikace. 
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Léčba diabetiků 2. typu spočívá primárně v dodržování diabetické diety (dieta č. 9 

dietního systému ČR), podávání perorálních antidiabetik (v nutných případech zahájení 

léčby inzulínem), dále v pravidelné pohybové aktivitě s cílem snížit nadváhu či udržet 

váhu stávající a řádné edukaci diabetika. 

Jako sekundární terapie je zařazována léčba hypertenze a dyslipidémie, případně dalších 

přidružených chorob.  

 

Neoddělitelnou součástí léčby diabetu všech typů je pravidelný selfmonitoring glykémií 

v tzv. profilech. Velký glykemický profil spočívá v měření glykémie před hlavními jídly 

(= tzv. preprandiální glykémie) a 1-2 hodiny po hlavním jídle (= postprandiální 

glykémie), před spaním a v rozmezí 1.– 4. hodiny ranní, kdy hodnoty  glykémií nabývají 

nejnižších hodnot, hrozí zde riziko hypoglykémie. Malý glykemický profil spočívá 

v měření glykémie před hlavními jídly (nebo  1-2 hodiny po hlavních jídlech) a noční 

glykémie mezi 1.-4. hodinou ranní. Četnost glykemických profilů závisí na kompenzaci 

pacienta a samozřejmě na typu diabetu ( u lidí s diabetem 1. typu hrozí vlivem inzulínové 

terapie častější a hlubší stavy hypoglykémií, proto se doporučuje častější selfmonitoring 

u pacientů s tímto typem diabetu). Minimální frekvenci měření glykemických profilů 

stanovuje lékař-diabetolog. 

 

 

 

Diabetická dieta 

 

Dieta je základním prostředkem pro léčbu diabetu. 

 

Dle dietního systému České republiky (vydáno metodickým pokynem MZČR) je 

diabetická dieta souhrnně označována číslem 9.  

 

V roce 1999 přijala Česká diabetologická  společnost nová doporučení ve složení 

diabetické diety, která jsou téměř totožná se zásadami racionální stravy, proto se 

v současné době začíná ustupovat od dalšího členění diabetické diety. 
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Základním principem stravování diabetiků je rozdělení celkového energetického příjmu 

do 6 porcí, vyloučení příjmu volné glukózy (cukrovinky, med, marmelády,…) a omezení 

příjmu polysacharidů (pečivo, brambory, rýže,…). 

 

Všeobecně se diabetikům doporučuje zvýšení příjmu vlákniny, snížení příjmu 

nasycených tuků a bílkovin (nepříznivě působí na rozvoj diabetické neuropatie), navýšení 

pitného režimu na minimálně 2,5 l/den a v neposlední řadě i zvýšení příjmu složených 

sacharidů na úkor jednoduchých. Procentuální zastoupení jednotlivých složek činí 

průměrně: 50-60 % sacharidů, 10-20 % bílkovin, 30 % tuků. Doporučený příjem 

vlákniny činí cca 35 g za den, což mimo jiné pomáhá normalizovat  hladinu glykémie 

omezením vstřebávání glukózy ze střeva. 

 

Důraz je však kladen na individuální cíle léčby spojené s monitorováním glykémií, 

krevních tuků a hmotnosti diabetika. Na základě zjištěných hodnot může dojít 

k individuální úpravě stravovacího režimu, vedoucí k lepší kompenzaci diabetu a úpravě 

hmotnosti diabetika. 

 

 

 

Tab. 1.: Výživová doporučení pro diabetiky [BARTOŠ, 2000, s. 96] 

 

Energie 

Přiměřený příjem k dosažení nebo udržení přiměřené tělesné 

hmotnosti 

Sacharidy 50-60 % z celkové energie 

Vláknina 20-35 g/den nebo 20 g/1000kcal (4200 kJ) 

Sacharóza do 10 % energie, do 30 g/den 

Tuky 30 % z celkové energie 

     nenasycené mastné kyseliny méně než 10 % z celkové energie 

     polyenové mastné kyseliny méně než 10 % z celkové energie 

     cis-monoenové mastné kyseliny           10-15 % z celkové energie 

     cholesterol méně než 300 mg/den 

Bílkoviny 0,8-1,1 g/kg tělesné hmotnosti, 10-20 % z celkové energie 

Sodík méně než 300 mg/den (méně než 7,5 g soli/den) 

Alkohol ne více než 60 g 1-2x/týden 

Vitamíny, minerály a tekutiny dostatečný příjem srovnatelný s osobami bez diabetu 
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Perorální antidiabetika (PAD) 

 

PAD se zařazují do léčby diabetu 2. typu v případě, že jeho kompenzace pouhým dietním 

opatřením a fyzickou aktivitou neposkytuje uspokojivé výsledky. Jedná se o léčiva 

s hypoglykemizujícím účinkem, jejichž podávání není vhodné během těhotenství, kojení, 

při snížené funkci ledvin nebo jater, oběhové či respirační nedostatečnosti, u nemocných 

s vážnými infekcemi, po náročnějších operačních zákrocích a při gangréně. 

 

 

PAD se rozdělují do 3 skupin: 

1. Látky ovlivňující sekreci inzulínu – jsou podávány pouze v případě, že je vlastní 

sekrece inzulínu zachována. Např. deriváty sulfonylurey či nesulfonylureová 

sekretagoga 

2. Látky snižující inzulínovou rezistenci – thiazolidindiony, biguaniny 

3. Látky způsobující zpomalené vstřebávání glukózy ze střeva, čímž snižují 

postprandiální potřebu inzulínu, např. inhibitory střevních A-glukosidáz 

 

Inzulín 

 

K léčbě diabetika s diabetem 2. typu pomocí inzulínu se přistupuje v případech: 

1. Selhání léčby perorálními antidiabetiky – pokud není možno pacienta převést na 

jiný typ PAD 

2. Při alergii na perorální antidiabetika 

3. Při akutním stresu (např. při infekcích, operacích) – v tomto případě bývá 

převedení diabetika na inzulín pouze dočasným řešením 

4. V průběhu těhotenství – v této době je podávání perorálních antidiabetik 

kontraindikováno 

 

Indikací k převodu diabetika na léčbu inzulínem bývají i subjektivní potíže vznikající 

dekompenzovanou cukrovkou (hodnoty preprandiálních glykémií vyšší než 7,8 mmol/l, 

hodnoty postprandiálních glykémií vyšší než 11 mmol/l), hubnutí (pokud není cílené) a 

přítomnost ketolátek v moči.  
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Inzulíny určené  k léčbě jsou vysoce čištěné neutrální roztoky inzulínu obsahující látky 

ovlivňující délku jeho působení, konzervační přísady, stabilizující látky a pufry. 

 

 

Dle původu dělíme inzulíny na: 

1. zvířecí inzulín 

a. vepřové – liší se od lidského inzulínu v 1 aminokyselině 

b. hovězí – liší se od lidského inzulínu ve 3 aminokyselinách 

-  zkratka MC 

 

 

2. humánní = lidský inzulín 

- polypeptid s molekulovou hmotností 5807 Da 

- obsahuje 57 aminokyselin 

- sumární vzorec: C257H383N65O77S6 

- vyrábí se přenosem rekombinantní DNA do buňky Escherichia coli či 

Saccharomyces cerevisiae 

- zkratka HM 

 

3. analoga inzulínu 

- od humánního inzulínu se liší na určitých pozicích aminokyselin 

- mají specifické vlastnosti 

- jedná se o biosynteticky připravené molekuly inzulínu 

 

 

Dle délky působení dělíme inzulíny na: 

1. krátce působící inzulíny 

- účinek nastupuje za 15-30 minut po podání s.c. 

- lze je podat i.v. 

- k pokrytí denní dávky je potřeba podat cca 4-5 dávek krátce 

působícího inzulínu 

- Actrapid, Humulon, Insulin HM-R 

 

2. depótní inzulíny – s prodlouženou dobou působení 

- jedná se o zakalené substance 
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- nelze aplikovat i.v. 

- prolongovaného účinku je dosaženo snížením rozpustnosti při 

fyziologickém pH 

 

3. kombinované inzulíny 

- jedná se o směsi krátkodobě působícího inzulínu a isophan inzulínu 

v poměrech 10:90, 20:80, 40:60,… 

 

Inzulíny musí být skladovány v chladu, tj. při teplotě 2-8 °C, nesmí být vystavovány 

teplotám vyšším než 40 °C a slunci, nesmí nikdy zmrznout!!! 

 
 
[PELIKÁNOVÁ, 2010 
 PELIKÁNOVÁ, 2003 
 PERUŠIČOVÁ. 1996] 
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2.3  Nejčastější léčivé rostliny používané v čajových směsích 

 

2.3.1 Anýz vonný – Pimpinella anisum (miříkovité – Apiaceae) 

 

Obr. č. 1: Pimpinella anisum [www.biotox.cz] 

 

 

Synonyma:  

Bedrník anýz, hanýsek. 
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Výskyt:  

Východní Středomoří. 

Požadavky na stanoviště:  

Slunné s lehkou hlinitopísčitou půdou. 

Popis:  

Jednoletá rostlina výšky do 60 cm. Lodyha nahoře větvená, mělce rýhovaná. Spodní listy 

nedělené, řapíkaté, horní listy trojlaločné. Květenství okolík, bílé barvy. Semeník spodní, 

obsahuje dvě blizny. Plody štětinaté dvojnažky s obsahem 1,5-5 % silice. 

Droga: 

Anisi fructus, anisi oleum. 

 

Obr. č. 2: Anisi fructus [BISSET, WICHTL 2001] 
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Složení:  

1,5-5 % esenciální oleje s hlavní látkou trans-anethol (80-90 % z olejů), methylchavicol, 

seskviterpeny, monoterpeny, dianethol, anisaldehyd (dianisoin). 

 

Kvantitativní standard:  

Éterické oleje max. 2 %,  cizí organické hmoty max. 2 %, celkový popel max. 10 %,  

popel rozpustný v kyselině max. 2,5 %. 

 

Použití: 

Zklidňuje trávící trakt - výrazný spasmolytický účinek na hladké svalstvo trávícího 

traktu, snižuje nadýmání, usnadňuje odchod plynů (karminativum) a odstraňuje pocit 

plnosti.  

Zvyšuje sekreci trávících šťáv (amarum). 

Zvyšuje tvorbu vazkého hlenu a podporuje činnost řasinkového epitelu, čímž usnadňuje 

vykašlávání (expektorans). 

Zvyšuje sekreci mateřského mléka během laktace (laktagogum). 

Upravuje vůni a chuť (aromatikum, korigens). 

Zevně vykazuje baktericidní a desinfekční účinek (antiparazitikum). 
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2.3.2  Borůvka černá – Vaccinium myrtillus (brusnicovité - Ericaceae) 

 

Obr. č. 3: Vaccinium myrtillus [www.biotox.cz] 

 

 

Synonyma: 

Černé jahody, černice, čičoretky, hafera, myrtovka, borůvčí. 

 

Výskyt:  

Evropa, Asie, Severní Amerika. 
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Požadavky na stanoviště: 

Vyšší polohy, rašeliniště, světlé lesní porosty. 

 

Popis: 

Do 50 cm vysoká vytrvalá rostlina. Keřík s hustým kořenovým systémem, nadzemní část 

bohatě větvená, stonky hranaté. Listy světle zelené, opadavé, okrouhle vejčité s pilovitou, 

slabě kožovitou čepelí. Květy stopkaté, 4-5 četné se srostlými obaly. Koruna baňkovitá, 

zelenavě růžová. Plod je  modravě ojíněná bobule s červenofialovou dužinou. Kvete od 

května do června. 

 

Droga: 

Myrtilli folium, myrtilli fructus. 

 

Obr. č. 4: Myrtilli folium [BISSET, WICHTL, 2001] 
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Složení: 

Katechinové třísloviny podle posledních údajů 0,8-6,7 %, leukoanthokyany (myrtilin, 

epimyrtilin), flavonoidy (nejčastěji glykosidy kvercetinu), fenol-karboxylové kyseliny, 

arbutin, v nadzemních částech rostlin, hlavně v listech malé množství alkaloidů, vysoký 

obsah chromu (9,0 ppm), sacharidy, pektin, vitamín C, mangan. 

 

Kvantitativní standard (rok 1953): 

Popeloviny max. 4 % . 

 

Použití:  

Usmrcuje patologické mikroorganismy při zánětech střev, ledvin, močového traktu a při 

hemeroidech (desinficiens).  

Upravuje průjem (antidiaroikum). 

Podporuje trávící procesy (digestivum). 

Vykazuje antidiabetický efekt - myrtilin, epimyrtilin, chrom (antidiabetikum). 

Regeneruje oční purpur, zvyšuje zrakovou ostrost. 

Podporuje oběhovou soustavu při funkčních poruchách srdce. 

Usmrcuje patogenní mikroorganismy při kožních problémech a zánětech v krku    

(dermatologikum, desinficiens). 

 

Nadužívání: 

Při pokusech na zvířatech vysoké dávky a dlouhodobé užívání způsobovalo kachexii, 

anemii, icterus, akutní excitované stavy, zřejmě kvůli hydrochinonu. 
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2.3.3  Bříza bělokorá – Betula   pendula (břízovité – Betulaceae) 

 

Obr. č. 5: Betula   pendula [www.biotox.cz] 

 

Synonyma: 

Bříza převislá, bříza bílá, bříza bradavičnatá, bětouška, březina, deruzda. 

 

Výskyt:  

Evropa, Asie, Severní Amerika. 
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Požadavky na stanoviště: 

Nevápenaté kyselé půdy, dostatek světla. 

 

Popis: 

Až 30 m vysoký strom s bíle zbarvenou borkou kmene a větví, která se místy a na 

slabších větvích mění v borku černou.  Mladé větve jsou nejprve přímé, později převislé, 

barvy hnědé s lepkavými bradavičkami. Listy střídavé, dlouze řapíkaté, vejčité, čepel po 

obou stranách lysá, dvojitě pilovitá. Mladé listy lepkavé, řasnatě složené. Květy samčí 

tvoří válcovité jehnědy, řídké, květy samičí jsou husté převislé jehnědy. Plodem jsou 

křídlaté nažky. Bříza kvete od dubna do května. 

 

Droga: 

Betulae folium, betulae pix. 

 

Obr. č. 6: Betulae folium et semen [BISSET, WICHTL, 2001] 
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Složení: 

Více jak 3 % flavonoidů (hyperosid, kvercitrin, myricetin galaktoside, kaempferol, 

myricetin), kvercetinové glykosidy, katechin a epikatechin, bi- a triflavonoid 

prokyanidiny, 0,5 % kyseliny askorbové, fenol-karboxylové kyseliny (kávová), 

triterpenoidní alkoholy, saponiny. 

 

Kvantitativní standard (rok 1993):  

Flavonoidy min. 1,5 %, cizorodé  látky max.  3 %, obsah vody max.10 %, popeloviny 

max. 5 %, ztráta sušením max. 10 % . 

 

Použití: 

Zvyšuje činnost ledvin (diuretikum). 

Usmrcuje patogenní mikroorganismy (desinficiens). 

Podporuje pocení (diaforetikum). 

Normalizuje kožní problémy (dermatologikum). 

 

[BISSET, WICHTL, 2001 

DOSTÁL, 2007 

TOMČÍKOVÁ, 1999 

HARDINGOVÁ, 2009] 
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2.3.4  Fazol obecná – Phaseolus vulgaris (bobovité - Fabaceae) 

 

Obr. č. 7: Phaseolus vulgaris [www.biotox.cz] 

 

 

Synonyma: 

Fazol zahradní, tyčkovitá fazole. 
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Výskyt: 

Střední a Jižní Amerika, Evropa. 

 

Požadavky na stanoviště: 

Slunné stanoviště. 

 

Popis: 

Jednoletá levotočivě popínavá rostlina, kořen málo vyvinutý. Stonky dlouhé až 4 m, listy 

3x zpeřené, střídavé, s kopinatými palisty, široce vejčité. Květy bílé, růžové, světle 

fialové. Plody dlouhé, luskovité. 

 

Droga: 

Phaseoli fructus sine semine. 

 

Obr. č. 8: Phaseoli fructus sine semine [BISSET, WICHTL, 2001] 
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Složení: 

Arginin, tryptofan, lektiny, glukokininy, kyselina křemičitá, soli chromu. 

 

Kvantitativní standard (rok 1986):   

Extrakty rozpustné ve vodě min. 12 %, cizorodé látky max 4 %, popeloviny max 8 %.  

 

Použití: 

Vykazuje antidiabetický efekt – soli chromu, vliv glukokininů zatím není jednoznačně 

prokázán (antidiabetikum). 

Odvodňuje organismus (diuretikum). 

Odvar mírně snižuje krevní tlak (hypotonikum). 

 

Výzkum: 

U krys potrava chudá na chrom způsobovala neúčinnost inzulínu. 
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2.3.5  Jestřabina lékařská - Galega officinalis (bobovité -Fabaceae) 
 

Obr. č. 9: Galega officinalis [www.biotox.cz] 

 

 

Synonyma: 

Polní štědřenec. 

 

Výskyt: 

Evropa. 
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Požadavky na stanoviště: 

Hlinité až jílovité půdy, vlhčí louky, slunná stanoviště. 

 

Popis: 

Trvalka až 1 m vysoká. Četné, přímé, většinou nevětvené lodyhy, někdy větvené ve 

spodní části rostliny. Lodyha podélně rýhovaná. Listy lichozpeřené s nasazenou osinatou 

tupou špičkou, krátce řapíkaté, polodlouhé. Květenství na konci větví, namodralé až 

fialové barvy, hroznovité. Plod je lusk. Bylina kvete v červenci a  srpnu. 

 

Droga: 

Galegae semen, galegae herba. 

 

Obr. č. 10: Galegae semen et herba [BISSET, WICHTL, 2001] 
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Složení: 

Galegin, 4-hydroxygalegin a další guanidinové deriváty (do 0,8 %),  nejvýše 0,2 % 

alkaloidů s převahou peganinu, steroly, flavonoidy galuteolin, luteolin, saponiny, 

třísloviny, soli chromu (v současné době diskutabilní). 

 

Kvantitativní standard (r.1983): 

Celkové množství popelovin max. 10 %. 

 

Použití: 

Snižuje hladinu krevního cukru - galeginin a další deriváty guanidinu, nízkomolekulové 

chromové komplexy (antidiabetikum). 

Podporuje tvorbu mateřského mléka během laktace (laktagogum). 

Působí potopudně (diaforetikum) a močopudně (diuretikum). 

 

 

Toxicita: 

Semena jedovatá, vyšší dávky zvyšují riziko intoxikace.  

 

 

[BISSET, WICHTL, 2001 

DOSTÁL, 2007 

TOMČÍKOVÁ, 1999 

HARDINGOVÁ, 2009] 
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2.3.6  Kopřiva dvoudomá - Urticaria dioica (kopřivovité -Urticaceae) 

 

Obr. č. 11: Urticaria dioica [www.biotox.cz] 

 

 

 

Synonyma: 

Žahavka, prhlina. 
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Výskyt: 

Téměř kosmopolitní. 

 

Požadavky na stanoviště: 

Půda s vyšším obsahem dusíku, na ostatní živiny chudá, ale vlhká půda, polostín či 

slunné stanoviště. 

 

Popis: 

Vytrvalá rostlina vysoká až 1,5 m. Oddenek plazivý, bohatě větvený, lodyha dutá, 

čtyřhranná pokrytá žahavými trichomy, které  obsahují kyselinu křemičitou a kyselinu 

mravenčí. Listy vstřícné, řapíkaté, rovněž pokryté žahavými trichomy. Tvar listů vejčitý 

až široce kopinatý, okraj pilovitý. Z úžlabí horních listů vyrůstají zelenavá samčí i samičí 

květenství. Samčí květy jsou převislé, s vrchním semeníkem, samičí květy jsou přímé se 

čtyřmi tyčinkami.  Jedná se o dvoudomou rostlinu, tzn. že vytváří samčí i samičí rostliny. 

Rostlina je druhem velice proměnlivá, vyskytují se i variety jednodomé, 

s oboupohlavními květy či bez žahavých trichomů. Tyto variety se mohou lišit i tvarem 

listů. Plodem je nažka vejčitého tvaru. Kvete od června do září. 

 

Droga: 

Urticae folium, urticae herba, urticae radix. 
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Obr. č. 12: Urticae herba [BISSET, WICHTL, 2001] 

 

 

Složení: 

Flavonoidy (glykosidy kvercetinu, kaempferolu, rhamnetinu), chlorofyl A a B, produkty 

rozkladu chlorofylu, karotenoidy (β karoten, xantofyl), vitamíny skupiny B, vitamín C, 

K, triterpeny a steroly (β sitosterol), minerální soli (nitráty, draselné soli), kyselina 

citronová, octová, křemičitá a mravenčí, glukokininy.  Žahavé trichomy obsahují aminy 

(histamin, serotonin, cholin). 

 

Kvantitativní standard (rok 1990): 

Extrakty rozpustné ve vodě min. 18 %., cizorodé látky max. 2 %, popeloviny max.  20 %, 

popeloviny rozpustné v HCl max. 4 %.  
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Použití: 

Působí močopudně vlivem kyseliny křemičité (diuretikum). 

Zlepšuje toleranci glukózy ve tkáních (glukokininy) (antidiabetikum). 

Brání výskytu a množení mikroorganismů  v urogenitálním traktu a při chorobách 

dýchacích cest (antiseptikum). 

Urychluje epitelizaci pokožky a granulaci tkání, působí desodoračně a protizánětlivě 

(antiflogistikum). 

Zvyšuje tvorbu erytrocytů, zlepšuje a povzbuzuje činnost trávicího traktu (metabolikum, 

digestivum, stomachikum). 

Zevně způsobuje prokrvení  tkání při revmatismu (antirevmatikum, derivans). 

 

Poznámka: 

Díky diuretickému efektu dochází ve větší míře k odplavování chloridů a močoviny 

z těla. 

 

Toxicita: 

Při dlouhodobějším pití kopřivového čaje bývá pozorována alergie, kožní onemocnění, 

otoky a podráždění žaludku.  
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2.3.7  Puškvorec lékařský – Acorus calamus (arónovité – Araceae)  

 

Obr. č. 13: Acorus calamus [www.biotox.cz] 

 

Synonyma: 

Akorum pravé, plicní kořen. 

 

Výskyt: 

Evropa, Asie, Severní Amerika. 
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Požadavky na stanoviště: 

Bahnité půdy břehů, rákosin, příkopů. Vyžaduje stinné stanoviště. 

 

Popis: 

Vytrvalá bylina vysoká až 1,5 m, velmi aromaticky vonící. Plazivý oddenek až 50 cm 

dlouhý, tříhranná lodyha. Listy mečovitého trávovitého tvaru, místy zřasené. Květenství 

palicovité, podobné listu, s podpůrným listenem – toulcem. Květy oboupohlavní, 

trojčetné, žlutozelené barvy, s nerozlišenými obaly. Plodem je červená bobule. Kvete od 

června do července. 

 

Droga: 

Calami radix.  

 

Obr. č. 4: Calami radix [BISSET, WICHTL, 2001] 
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Složení:   

2 – 6 % esenciální oleje složené ze seskvierpenů a propylenglykolu, u triploidních rostlin 

(evropské rasy) převládají seskviterpeny (karyofylen, humulen), fenylpropanoidy cis-

isoasaron (β asaron) často v kombinaci s isoeugenolmethyletherem, seskviterpenoidní 

diketon acoron (nestálá složka), tanin, sliz, malá škrobová zrna.  

 

Kvantitativní standard (rok 1987): 

Éterické oleje min. 2 %, obsah asaronu max.  0,5 %, cizorodé látky max. 1 %, sulfátový 

popel max. 7 %.  

 

Použití: 

Podporuje trávení a chuť k jídlu, upravuje trávicí pochody, snižuje nadýmání a usnadňuje 

odchod plynů ze střeva (amarum, stomachikum, karminativum). 

Uvolňuje křeče hladké svaloviny trávícího traktu (spasmolytikum). 

 Antipyretikum, afrodiziakum, antidepresivum, roborans. 

 

Toxicita: 

Droga má ve vysokých dávkách omamné účinky. 

Cis-isoasaron má kancerogenní, proto se nedoporučuje dlouhodobé užívání drog s jeho 

obsahem. 

 
 
[BISSET, WICHTL, 2001 

DOSTÁL, 2007 

TOMČÍKOVÁ, 1999 

HARDINGOVÁ, 2009] 
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2.3.8  Smetanka lékařská – Taraxacum officinale (hvězdnicovité  

Asteracae) 

 

Obr. č. 15: Taraxacum officinale [www.biotox.cz] 

 

Synonyma: 

Pampeliška lékařská, lví zub, kačinec, mlíčí. 

 

Výskyt: 

Evropa a Západní Asie. 
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Požadavky na stanoviště: 

Stanoviště s půdou bohatou na živiny, travnatá stanoviště. 

 

Popis: 

Vytrvalá rostlina vysoká max. 50 cm. Kořen dužnatý, vřetenovitý, který bývá až 0,5 m 

dlouhý,  s obrovskou regenerační schopností. Listy uloženy v listové růžici, čepel listů 

kopinatá, peřenodílná. Z růžice vyrůstají duté stvoly s mléčnicemi, obsahující bílý hořký 

latex. Květenstvím je úbor. Květy se žlutou jazýčkovitou korunou, oboupohlavné, se 

dvěma řadami zelených listenů. Květenství se uzavírají na noc, před deštěm a za chladu. 

Plodem je ochmýřená nažka. Bylina kvete až dvakrát za rok (březen až květen, popř. na 

podzim). 

 

Droga: 

Taraxaci radix cum herba, taraxaci folium, taraxaci radix. 

 

Obr. č. 16: Taraxaci folium et radix [BISSET, WICHTL, 2001] 
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Složení: 

Taraxacin a jeho deriváty (tetrahydroridentin B),  

kyselina p-hydroxyfenylacetylová, triterpeny (taraxasterol  a β amyrin), steroly 

(sitosterol, stigmasterol), karotenoidy, flavonoidy (apigenin, luteolin), deriváty kyseliny 

kávové, 1,1 % slizů, sacharidy (fruktoza) – na jaře  cca 18%, inulin 2 % (jeho obsah 

stoupá v podzimních měsících až na 40 %), až 4,5 % draslíku. 

 

Kvantitativní standard kořene (rok 1990):  

Extrakty rozpustné ve vodě max. 40 %, cizorodé látky max 1%, ztráta sušením max.  

15 %, celkový obsah popelovin max. 12 %,  popeloviny rozpustné v HCl max. 3,5 % . 

 

 

Kvantitativní standard listu (rok 1990): 

Extrakty rozpustné ve vodě min. 20 %, cizorodé látky max. 2 %, celkový obsah 

popelovin max. 15 %, popeloviny rozpustné v HCl max. 4 %. 

 

Použití: 

Podporuje tvorbu a vylučování žluče (choleretikum). 

Uvolňuje hladkou svalovinu trávicího traktu (spasmolytikum). 

Usnadňuje odchod plynů z trávícího traktu (karminativum). 

Upravuje metabolismus organismu (metabolikum). 

Působí močopudně (diuretikum). 

 

Kontraindikace: 

Ileus, obstrukce žlučových cest, žlučové kameny, empyém žlučníku, obstrukce střeva. 

 

Toxicita: 

Kontaktní dermatitida po kontaktu s latexem.  
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2.3.9  Zlatobýl obecný – Solidago virgaurea (hvězdicovité - Asteraceae) 

 

Obr. č. 17: Solidago virgaurea [www.biotox.cz] 

 

 

Synonyma: 

Hadí truňk, svalník, zlatá metla, zlatobejl. 

 

Výskyt: 

Evropa, Asie, Severní Afrika. 
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Požadavky na stanoviště: 

Slunná a světlá stanoviště. 

 

Popis: 

Vytrvalá bylina vysoká do 1 m. Oddenek krátký. Lodyha lysá nebo mírně ochlupená, 

přímá, větvená, rýhovaná, na spodní části nafialovělá. Spodní listy zašpičatělé, eliptické, 

střídavé, pilovité.  Horní listy jsou přisedlé a užší než spodní. Květenství  hroznovité, 

květní úbory žluté. Zákrov víceřadý, válcovitý, listeny  čárkovitě kopinaté, s kožovitým 

lemem. Obvodové samičí květy úzce jazykovité, vnitřní květy oboupohlavné, trubkovité. 

Plod je chlupatá nažka. Bylina kvete od srpna do října. 

 

Droga: 

Virgaureae herba. 

 

Obr. č. 18: Virgaureae herba [BISSET, WICHTL, 2001] 
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Složení: 

Flavonoidy až 1,4 % (kvercetin, rutin,  isokvercitrin, kaempferol, astragalin, nikotiflorin), 

anthokyany (kyanidin 3-diglukosid a mykokyanid), saponiny 2,4 %, kyselina polygalová, 

fenolický glykosid leiokarposid a virgaureosid A, éterické oleje 0,5 %,  kyselina  

chlorogenová, kávová, katechinové třísloviny, polysacharidy. 

 

Kvantitativní standard (rok1983): 

Popeloviny max. 8 %, popeloviny nerozpustné v kyselinách max. 2 %, cizorodé 

organické příměsy max. 2 %. 

 

Použití: 

Působí protizánětlivě díky saponinům a flavonoidům (antiflogistikum). 

Zvyšuje činnost ledvin(diuretikum). 

Povzbuzuje chuť k jídlu (amarum). 

Mírně zužuje cévy (adstringens). 

In vitro působí spermicidně na lidské spermie díky saponinu β amyrinu. 

Estery saponinů působí proti Candida albigans (antimykotikum). 

 

[BISSET, WICHTL, 2001 

DOSTÁL, 2007 

TOMČÍKOVÁ, 1999 

HARDINGOVÁ, 2009] 
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3  Praktická část 

 

 

Za cíl absolventské práce jsem stanovila potvrzení či vyloučení účinků fytoterapie na 

posun hodnoty hladiny glykovaného hemoglobinu u skupiny klientů – diabetiků 2. typu. 

 

Jako lékovou formu doplňku stravy pro výzkum jsem ze široké nabídky na 

farmaceutickém trhu zvolila čajové směsi s obsahem léčivých rostlin s antidiabetickým 

účinkem. Jmenný soupis drog užitých v čajových směsích vč. jejich popisu, obsahových 

látek a farmaceutických účinků je uveden jako samostatná kapitola v teoretické části této 

práce. 

 

O spolupráci jsem požádala 3 renomované farmaceutické firmy, z nichž dvě se spoluprací 

souhlasily a jako sponzorský dar mi poskytly diabetické bylinné čajové směsi, které 

vyrábějí. Jednalo se o farmaceutickou firmu MEDIATE s. r. o., Libchavy, která mi 

poskytla Diabetický bylinný čaj v požadovaném množství 270 kusů, a firmu Dr. Müller 

Pharma s. r. o., Hradec Králové, která mi poskytla požadované množství 90 kusů 

Diabetického bylinného čaje z řady DiabeCare. 

 

60 dobrovolníků, kteří po mém oslovení souhlasili s výzkumem pro absolventskou práci, 

jsem rozdělila na dvě skupiny. Každá skupina dostala k pití pouze jeden druh z výše 

uvedených čajových směsí na dobu 2 měsíců. Před započetím pitného režimu jim jejich 

diabetolog odebral krev na stanovení hodnoty glykovaného hemoglobinu. Po tomto 

odběru mohli dobrovolníci začít s pravidelným pitím čaje dle stanovené četnosti. Po 

ukončení dvouměsíční suplementace jim jejich diabetolog opět odebral krev pro 

porovnání výše glykovaného hemoglobinu před suplementací a po jejím ukončení. 

Diabetologové mi po odběru všech respondentů, se kterými jsem byla na průzkumu 

domluvená, poskytli jmenný seznam s vypsanými laboratorními hodnotami glykovaných 

hemoglobinů před a po suplementaci. Se zjištěnými hodnotami jsem dále pracovala. 

V průběhu výzkumu jsem byla s diabetology v kontaktu.  

 

K porovnání výsledků měření jsem požádala o poskytnutí hodnot glykovaného 

hemoglobinu od 60 diabetiků 2. typu odebraného v červnu a opakovaně v září. Tito 
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diabetici tvořili t řetí skupinu. Základní údaje o všech třech skupinách jsou uvedeny 

v samostatné kapitole praktické části práce.  

 

Hlavní výstupní údaj praktické části práce bude zhodnocení posunu hladin glykovaného 

hemoglobinu při užívání doplňku stravy (čajových směsí z léčivých rostlin) v porovnání 

posunu hladin glykovaného hemoglobinu bez užívání doplňků stravy s antidiabetickým 

účinkem. Údaje budou doplněny hodnotami uvedenými v závislosti na léčebném režimu 

diabetiků vč. porovnání těchto hodnot v závislosti na druhu čajové směsi, kterou byli 

diabetici suplementováni.  

 

Jsem si ovšem plně vědoma, že nemohu zakládat svůj výzkum na prokázání účinnosti 

každé léčivé rostliny uvedené v čajových směsích, které byly použity ve výzkumu. 

Přesné stanovení účinnosti jednotlivých léčivých drog by bylo možné pouze v případě 

výzkumu zaměřeného na  tyto drogy použité jednotlivě, a ne ve směsích. A to vzhledem 

k možnému ovlivňování svých účinků navzájem. Toto ovlivnění může být způsobeno 

jednotlivými zásahy do farmakokinetiky látky přítomné ve zkoumané léčivé rostlině další 

látkou, která se vyskytuje v léčivé droze podané současně s léčivou látkou právě 

zkoumanou. Tzn. že látky podané současně mohou navzájem ovlivňovat svou absorpci, 

distribuci, biotransformaci i exkreci. Vzhledem ke skutečnosti, že léčivých rostlin je v 

každé zkoumané čajové směsi pět, lze očekávat mnohem vyšší zásahy do 

farmakokinetiky než při použití čajových směsí skládajících se ze dvou rostlin. Stejně tak 

je možno předpokládat i zásahy do farmakodynamiky. Tyto interakce bohužel nejsem 

schopna vzhledem k mým možnostem např. laboratorního podchycení,  prokázat a 

vysledovat. Jsem si též plně vědoma poměrně nestejnorodé skupiny dobrovolníků (např. 

pohlaví, věk, léčebný, stravovací i denní režim), což zajisté také ovlivní výsledky 

výzkumu. 

 

 

Přesto věřím, že se mi podaří potvrdit pozitivní vliv léčivých drog na úpravu hodnot 

ukazatele dlouhodobé kompenzace diabetu. 
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3.1  Základní údaje o dobrovolnících 

 

3.1.1  Skupina č. 1 

- Celkem zúčastněných diabetiků   30 

- Celkem dokončilo diabetiků    28 

- Výchozí průměr glykovaného hemoglobinu    6,407 mmol/l 

- Konečný průměr glykovaného hemoglobinu   6,407 mmol/l 

- Rozdíl hladin po suplementaci, průměr    0 mmol/l 

- Zastoupení dle pohlaví: muži                 9 diabetiků (= 32,14 %) 

    ženy               19 diabetiků (= 67,86 %) 

 

- Léčebný režim – zastoupení:  

� perorální antidiabetika ( PAD )          17 diabetiků  (= 60,71 %) 

� inzulín        8 diabetiků (= 28,57 %) 

� PAD + inzulín      3 diabetici (= 10,71 %) 

� pouze dieta       0 diabetiků (=  0 %) 

 

- Suplementace: 

� Diabetický bylinný čaj, 20 x 1,5 g, firma MEDIATE s. r. o, 

Libchavy   (Apotheke) 

� Složení: smetanka lékařská kořen (radix taraxaci), borůvka černá 

list (folium myrtili), kopřiva  dvoudomá nať (herba urticae), bříza               

bělokorá list (folium betulae), puškvorec lékařský kořen (radix               

calami) 

� Frekvence suplementace: 3x denně 1 šálek v průběhu dne 

� Doba suplementace: 60 dní po prvním odběru krve na stanovení  

hladiny glykovaného hemoglobinu 
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Obr. č. 19: Diabetický bylinný čaj, Apotheke, Libchavy 

 

 

       

 

 

3.1.2  Skupina č. 2 

- Celkem zúčastněných diabetiků   30 

- Celkem dokončilo diabetiků    27 

- Výchozí průměr glykovaného hemoglobinu    6,507 mmol/l 

- Konečný průměr glykovaného hemoglobinu   5,952 mmol/l 

- Rozdíl hladin po suplementaci, průměr                      0,555 mmol/l 

 

 

- Zastoupení dle pohlaví : muži   12  diabetiků (= 44,44 %) 

    ženy               15 diabetiků (= 55,56 %) 
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- Léčebný režim – zastoupení:  

� perorální antidiabetika ( PAD )            8 diabetiků  (= 29,63 %) 

� inzulín        8 diabetiků (= 29,63 %) 

� PAD + inzulín      9 diabetiků (= 33,33 %) 

� pouze dieta       2 diabetici (=  7,41 %) 

- Suplementace:  

� Diabetický bylinný čaj, 20 nálevových sáčků á 2 g, řada 

DiabeCare, firma Dr. Müller Pharma s. r. o., Hradec Králové 

� Složení: fazolový plod bez semen (Phaseoli fructus sine semine), 

jeřabinová nať  (galegae herba), smetánkový kořen s natí (taraxaci 

radix cum herba), zlatobýlová nať (solidaginis herba),  anýz plod 

(anisi fructus) 

� Frekvence suplementace  1x denně 1 šálek v průběhu dne 

� Doba suplementace 60 dní po prvním odběru krve na stanovení 

hladiny glykovaného hemoglobinu 

 

 

 

Obr. č. 20: Diabetický bylinný čaj DiabeCare, Dr. Müller Pharma, Hradec Králové 
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3.1.3  Skupina č. 3 

- Celkem diabetiků pro porovnávací odběry  55 

- Výchozí průměr glykovaného hemoglobinu    4,780 mmol/l 

- Konečný průměr glykovaného hemoglobinu   4,710 mmol/l 

- Rozdíl hladin po suplementaci, průměr                      0,070 mmol/l 

- Zastoupení dle pohlaví: muži               28 diabetiků (= 50,91 %) 

    ženy               27 diabetiků (= 49,09 %) 

 

- Léčebný režim – zastoupení:  

� perorální antidiabetika ( PAD )          18 diabetiků  (= 32,73 %) 

� inzulín       21 diabetiků (= 38,18 %) 

� PAD + inzulín     16 diabetiků (= 29,09 %) 

� pouze dieta        0 diabetiků (=  0 %) 

 

Suplementace: bez suplementace 
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3.2  Základní údaje o skupinách – porovnání výsledků výzkumu 

 

Tab. č. 2: Základní vstupní a výstupní údaje u skupiny suplementované a bez 

suplementace. 

 

Sledovaná hodnota 

 

Diabetici se suplementací 

Diabetici bez 

suplementace 

Celkem diabetiků 55 55 

Výchozí průměr glyk. hb 6,457 4,78 

Konečný průměr glyk. hb. 6,18 4,71 

Rozdíl hladin glyk. hb 

průměr 

0,277 0,07 

 

 

Tab.č. 3: Porovnání hodnot glyk.hb. u suplementované skupiny a u skupiny bez 

suplementace. 

Sledovaná hodnota 

Skupina se 

suplementací 

Skupina bez 

suplementace 

glyk.hb. klesl u (%) 31 ( 56,36 %) 30 (54,55 %) 

glyk.hb. stoupl u (%) 23 ( 41,82 %) 23 (41,82 %) 

glyk.hb. nezměněn u (%) 1 ( 1,82 %) 2 (3,64 %) 

glyk.hb. klesl v průměru o (%) 0,955 (14,79 %) 0,79 (16,53 %) 

glyk.hb. stoupl v průměru o (%) 0,620 (9,60 %) 0,87 (18,2 %) 

výchozí hodnoty glyk. hb. u snížení 

(průměr) 6,87 5,2 

závěrečné hodnoty glyk. hb u 

snížení  (průměr) 5,915 4,41 

výchozí hodnoty glyk. hb. u 

zvýšení (průměr) 5,795 4,2 

závěrečné hodnoty glyk. hb. u 

zvýšení  (průměr) 6,415 5,07 
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Graf č. 1: Porovnání posunu hodnot glykovaného hemoglobinu před a po suplementaci 

podle druhu čaje vč. porovnávací nesuplementované skupiny 
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Graf č. 2: Procentuální zastoupení léčebného režimu všech diabetiků se suplementací  
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Graf č. 3: Procentuální zastoupení léčebného režimu u skupiny č. 1 
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Graf č. 4: Procentuální zastoupení léčebného režimu u skupiny č. 2 
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3.3 Porovnání změny hodnot glykovaného hemoglobinu v závislosti na 

léčebném režimu a druhu čaje  

 
 
 

3.3.1 Dieta 
 
Graf č. 5: Procentuální zastoupení změn hodnot hladin glykovaného hemoglobinu dle 

druhu čajové směsi při léčebném režimu dieta 
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Tab. č. 4: Změny hodnot glykovaného hemoglobinu u počtu diabetiků dle druhu čajové 

směsi  

DIETA 

Celkem Apotheke Dr. Müller Pharma  

 1 0  1  

Celkem Apotheke Dr. Müller Pharma  

 1  0  1  
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Tab. č. 5: Změny hodnot glykovaného hemoglobinu v mmol/l dle druhu čajové směsi 

DIETA 

Průměr mmol/l Apotheke Dr. Müller Pharma  

  0,4 0  0,4  

Průměr mmol/l Apotheke Dr. Müller Pharma  

 0,9  0  0,9  

 

 
 
 
 

 

3.3.2 PAD  
 

Graf č. 6: Procentuální zastoupení změn hodnot hladin glykovaného hemoglobinu dle 

druhu čajové směsi při léčebném režimu PAD 
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Tab. č. 6: Změny hodnot glykovaného hemoglobinu u počtu diabetiků dle druhu čajové 

směsi  

PAD 

Celkem Apotheke Dr. Müller Pharma  

 8 4  4  

Celkem Apotheke Dr. Müller Pharma  

 17 13  4  

 

   

 

 

 

Tab. č. 7: Změny hodnot glykovaného hemoglobinu v mmol/l dle druhu čajové směsi 

PAD 

Průměr mmol/l Apotheke Dr. Müller Pharma  

 0,54 0,55  0,53  

Průměr mmol/l Apotheke Dr. Müller Pharma  

 1,025  0,78  1,27  
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3.3.3 Inzulín 
 

Graf č. 7: Procentuální zastoupení změn hodnot hladin glykovaného hemoglobinu dle 

druhu čajové směsi při léčebném režimu inzulínem 
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Tab. č. 8: Změny hodnot glykovaného hemoglobinu u počtu diabetiků dle druhu čajové 

směsi  

INZULÍN 

Celkem Apotheke Dr. Müller Pharma  

 8 5  3  

Celkem Apotheke Dr. Müller Pharma  

 8  3 5  

 

 

 

Tab. č. 9: Změny hodnot glykovaného hemoglobinu v mmol/l dle druhu čajové směsi 

INZULÍN 

Průměr mmol/l Apotheke Dr. Müller Pharma  

 0,78 1,03  0,53  

Průměr mmol/l Apotheke Dr. Müller Pharma  

 0,88  0,43 1,33  
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3.3.4 Inzulín + PAD 
 

Graf č. 8: Procentuální zastoupení změn hodnot hladin glykovaného hemoglobinu dle 

druhu čajové směsi při léčebném režimu kombinací PAD + inzulín 
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Tab. č. 10: Změny hodnot glykovaného hemoglobinu u počtu diabetiků dle druhu čajové 

směsi  

INZULÍN + PAD 

Celkem Apotheke Dr. Müller Pharma  

 6 3  3  

Celkem Apotheke Dr. Müller Pharma  

  6  0 6  

 

 

 

 

Tab. č. 11: Změny hodnot glykovaného hemoglobinu v mmol/l dle druhu čajové směsi 

INZULÍN + PAD 

Průměr  Apotheke Dr. Müller Pharma  

 0,755 0,66  0,85  

Průměr  Apotheke Dr. Müller Pharma  

 1,08  0 1,08  
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4  Diskuze 

 

Jako cíl absolventské práce jsem stanovila potvrdit či vyvrátit vliv fytoterapie na posun 

hladiny glykovaného hemoglobinu u diabetiků s diabetem mellitem 2. typu. 

 

Oslovila jsem proto tři farmaceutické firmy zabývající se mimo jiné výrobou čajových 

směsí pro diabetiky a požádala je o poskytnutí sponzorského daru ve formě 

požadovaného množství balení s vybraným druhem čajové směsi. Od dvou firem jsem 

dostala souhlas se spoluprácí a na tomto základě jsem začala shánět 60 dobrovolníků 

z řad diabetiků 2. typu, kteří by byli ochotni účastnit se výzkumu. Podmínkami z mé 

strany bylo pití čajových směsí, které diabetici dostali zdarma k dispozici, po dobu dvou 

měsíců ve stanovené frekvenci (jež byla závislá na druhu čajové směsi), neměnit léčbu, 

pokud tato změna nebyla doporučena jejich diabetologem (změna stravovacích návyků, 

pohybového a léčebného režimu atd.) a dvou odběrů krve na stanovení hladiny 

glykovaného hemoglobinu. První odběr se uskutečnil před zahájením suplementace a 

druhý po jejím ukončení. 

 

Během výzkumu jsem spolupracovala se dvěma diabetology z Rychnova nad Kněžnou a 

Kostelce nad Orlicí, kteří měli k dispozici jmenný seznam diabetiků, s nimiž jsem se 

domluvila na spolupráci. Laboratorně naměřené hodnoty hladiny glykovaného 

hemoglobinu mi byly písemně poskytnuty pro jejich další zpracování. 

 

Pro porovnání hodnot jsem měla k dispozici kontrolní skupinu 60 diabetiků 2. typu, kteří 

čajové směsi pro diabetiky vůbec nepili (ani doma sami od sebe). Této skupině byla 

taktéž dvakrát odebrána krev na stanovení hladiny glykovaného hemoglobinu, a to ve 

dvouměsíčním intervalu v rozmezí měsíců červen až srpen, tj. ve stejné době, v níž byla 

odebrána krev skupině dobrovolníků suplementovaných antidiabetickými čajovými 

směsmi. Tímto jsem chtěla předejít ovlivnění výsledků, které by mohlo nastat vlivem 

rozdílného ročního období při výzkumu a tím i jiným denním režimem diabetiků. 

 

Praktickým výzkumem bylo zjištěno, že fytoterapie, konkrétně pití antidiabetických 

čajových směsí firem uvedených v praktické části této absolventské práce, má vliv na 

posun hladin glykovaného hemoglobinu, a sice ve smyslu snížení hodnot. 
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Přesné údaje, kterými je procentuální zastoupení léčebného režimu všech diabetiků 

podstupujících výzkum, stanovení rozdílu mezi vstupní a výstupní hladinou  glykovaného 

hemoglobinu celkově i v závislosti na čajové směsi či/a léčebném režimu diabetiků, jsou 

k dispozici v praktické části mé absolventské práce.  

 

Samozřejmě mohlo dojít ke zkreslení výsledků výzkumu a to jak směrem pozitivním tak 

negativním. Pozitivním směrem ve smyslu snížení výstupních hodnot vlivem selhání 

lidského faktoru (např. psychologicky cílenou úpravou režimu diabetika:“ Můj výsledek 

bude hrát roli ve výzkumu, musím se snažit o lepší glykémie…“), ročním obdobím, 

během něhož se výzkum konal (letní měsíce znamenají všeobecně více pohybu, lidé 

sportují, pracují např. na zahrádce apod.). Dále zvýšeným příjmem tekutin, který s sebou 

nese nutnost ke stávajícímu pitnému režimu pravidelně pít, či úprava medikamentózní 

léčby diabetologem v průběhu výzkumu. 

 

Negativním směrem ve smyslu zvýšení výstupních hodnot opět vlivem lidského faktoru 

(diabetici spoléhají na účinek čaje jako na náhradu jejich stávajícího léčebného režimu a 

tento nedodržují tak přísně, jako tomu bylo před suplementací), ročním obdobím, během 

něhož se výzkum konal (v měsících červen až září je k dispozici velké množství 

sezónního ovoce, které všeobecně zvyšuje obsah sacharidů ve stravě diabetika). Dále 

vlivem vnitřních faktorů,  jako je nemoc či stresový stav v rodině či okolí diabetika. 

 

Ze všeobecných faktorů, které ovlivňují výsledky, bych uvedla např. krátkou dobu 

průzkumu (2 měsíce), nízký počet respondentů (ze 60 zúčastněných diabetiků výzkum 

dokončilo 55 osob) či nejednotný léčebný režim diabetiků (přesto, že jsem se tomuto 

faktoru snažila vyhnout propočítáváním získaných dat v závislosti na léčebném režimu). 

 

V neposlední řadě raději opakovaně zmíním počet léčivých drog zastoupených 

v jednotlivých čajových směsích vzhledem k možnosti vzájemných zásahů do 

farmakokinetiky i farmakodynamiky. 

 

Dle mého názoru má fytoterapie v podobě  pití čajů pozitivní vliv nejen na výši 

glykovaného hemoglobinu v krvi, což je faktor, na něhož diabetici poukazují nejčastěji, 

ale i na celkový stav diabetika (zajištění dostatečného pitného režimu a s tím související 

úprava biologických pochodů v organismu, psychicky lepší stav ve smyslu “věř a víra tvá 
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tě uzdraví“, či pozitivní pocit z toho, že diabetik sám od sebe dělá více pro své zdraví a 

zpomalení chronických komplikací diabetu). 

 

Cíl mé absolventské práce, který jsem uvedla v úvodu, byl splněn, vliv fytoterapie na 

posun hladin glykovaného hemoglobinu jsem prokázala. 
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Závěr 
 

Jak již bylo uvedeno v diskuzi, cíl mé absolventské práce potvrdit či vyloučit vliv 

fytoterapie na posun hladiny glykovaného hemoglobinu, byl splněn. Praktickým 

výzkumem na 55 dobrovolnících jsem potvrdila pozitivní vliv fytoterapie, konkrétně vliv 

antidiabetických čajových směsí na posun hodnot glykovaného hemoglobinu, jakožto 

přesnějšího ukazatele kompenzace diabetu, než jakým je namátkově naměřená aktuální 

glykémie. 

 

Zastávám názor, pokud je to možné, používat jako podpůrnou léčbu u diabetiků právě 

prostředky na přírodní bázi s co možná minimálním množstvím přidaných chemických 

složek, jelikož organismus člověka nemocného diabetem se mnohem hůře vyrovnává 

s jakoukoliv přidruženou chorobou, než zdravý jedinec. Tak proč tělo diabetika navíc 

zatěžovat dalšími cizorodými látkami. Samozřejmě pokud toto řešení nevyžaduje 

aktuální zdravotní stav. 

 

Vzhledem k tomu, že rostliny s antidiabetickými účinky nenahrazují medikamentózní 

léčbu, nemůžeme od nich očekávat razantní vliv na hodnoty aktuální glykémie a tím i 

glykovaného hemoglobinu. Přesto z mého výzkumu vyplývá, že průměrný posun hodnot 

glykovaného hemoglobinu byl u suplementované skupiny nižší v průměru o 4,29 % 

z výchozí hodnoty, což je v přepočtu o 0,277 mmol/l za 2 měsíce! V porovnání 

s průměrným poklesem hodnot u skupiny diabetiků bez suplementace, kde rozdíl činil 

pouze  0,07 mmol/l, což je pouze 1,5 %. 

 

Myslím si, že tato absolventská práce díky své praktické části může být vodítkem nejen 

pro váhavé diabetiky 2. typu, kterým pomůže v rozhodnutí vyzkoušet antidiabetické 

čajové směsi, ale i pro farmaceutické asistenty, do jejichž kompetence spadá právě i 

prodej čajových směsí. A je to právě na nás, farmaceutických asistentech, abychom ve 

spolupráci s diabetology pomohli diabetikům oddálit chronické komplikace diabetu, na 

něž má vliv i dobrá kompenzace jejich choroby, a tím jim umožnili prožít 

plnohodnotnější život. 
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Summary 
 

Phytotherapy as a supportive treatment of diabetes 

 

For the topic of my assignment I selected the theme of phytotherapy as the supporting 

treatment of diabetes.  

 

I have been interested in diabetes, because I was diagnosed with diabetes type 1 when I 

was fifteen years old. 

 

Herbs form an inseparable part of one’s life, and the same is true for drinking tea. Thus I 

decided to practice both of these enjoyable activities and by doing so, exert a positive 

influence on my glycated hemoglobin levels and at the same time also deter the 

occurrence of later-stage diabetes-related complications. 

 

The goal of my assignment is to confirm or disprove the effect of phytotherapy (drinking 

of herbal infusions for diabetics) on the levels of glycated hemoglobin. 

 

I contacted three pharmaceutical companies which produce several kinds of herbal tea 

with a request for cooperation. Two of them promised to provide me with as many herbal 

infusions as I needed for my research. 

 

The research was conducted on 60 volunteers, all of them being diabetics type 2. At first 

their diabetologists took blood samples from them in order to find out their initial levels 

of glycated hemoglobin. The volunteers then began drinking the provided herbal 

infusions in specified dosages. At the end of the experiment, their diabetologists took 

blood samples from them again to ascertain their glycated hemoglobin levels. For each 

person, the supplementation period lasted for two months. The supplementation time 

span was from June to August 2010. Out of 60 participants, 55 persons have completed 

the experiment. 

 

In order to be able to compare the hemoglobin values, I worked with another control 

group of 60 diabetics  type 2 who were not drinking any herbal infusions for diabetics. 

Likewise, blood samples were taken twice from this group in order to ascertain their 

levels of glycated hemoglobin (the second sample following two months after the first 
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one). I collaborated with two diabetologists who supervised the taking of blood samples 

from these diabetic patients. 

 

By this way I obtained laboratory results from the blood samples and I could further 

analyze them. Practical research revealed that phytotherapy (drinking of herbal infusions 

for diabetics) does have an effect on altering the levels of glycated hemoglobin. The 

values of this indicator became lower. On average, the level of glycated hemoglobin 

decreased by 0,277mmol/liter for each person, which is 4,29%. In case of diabetics who 

were not drinking any herbal infusions, the levels of glycated hemoglobin dropped on 

average by 0,07 mmol/liter, which is only 1,5 %. 

 

Certain distortion of the values might have occurred during the experiment. The 

distortion could have influenced the results in both ways – making them higher or lower. 

 

Lower values could be attributed to human fault (if diabetic patients knew that something 

would influence their hemoglobin levels, they might have consciously tried to attain 

lower current blood glucose levels). The time of the year might have also played a role in 

affecting the results, for in summer people generally play sports more, do garden work 

and take walks. The increased intake of liquids, taken in form of the infusions drunk 

during the experiment, might have caused a downward shift in the obtained values as 

well.  

 

An opposite distortion, represented by higher values, might have occurred as well. The 

human fault would be likewise responsible for this. In this case, the diabetics might have 

relied on curative properties of the infusions and perhaps believing that the infusions 

lowered glycemia just like insulin, they might not have been so strict in adhering to their 

healthy lifestyles. Again, the time of the year might have caused a distortion of the 

results: seasonal fruit is widely available in the summer months of June, July and August. 

Increased intake of fruits leads to an increased amount of saccharides received in one’s 

nutrition. A large amount of saccharides in food increases glycemia and this is reflected 

in higher levels of glycated hemoglobin. 

 

The results might have also been altered by the personal situation of a given diabetic 

person, such as stress, illness etc. Other distorting factors to the findings of the research 
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could be the short time span of the research (2 months), a low number of volunteers (60 

persons) and their different medical treatments. 

 

In my opinion, drinking of herbal infusions containing herbs with anti-diabetic properties 

has a positive influence not only on the levels of glycated hemoglobin, but on the overall 

health of a diabetic person as well. Increased intake of liquids is beneficial to biological 

processes in one’s body and to the mental state of the patients. This is caused by their 

knowledge that they themselves are actively doing something to improve their health. By 

proper diabetes compensation we are able to help diabetic persons to live their lives to the 

fullest in spite of  the occurrence of later-stage complications which this disease may 

bring. I have met the objective of this assignment and proven the influence of 

phytotherapy on one’s levels of glycated hemoglobin.  

 

 

 

 

 

Key words:  phytotherapy, diabetes mellitus, glycemia, glycated hemoglobin, herbal 

infusions for diabetics 
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