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Úvod 

 
  Obezita je chronická nemoc charakterizována zmnožením tukové tkáně 

v organismu v důsledku pozitivní energetické bilance. Obezita představuje nejčastější 

metabolické onemocnění v rozvinutých zemích. Jako nemoc je obezita podceňována 

jak laickou veřejností, tak i zdravotníky, neboť obvykle bezprostředně neohrožuje 

zdraví otylého jedince. Závažné zdravotní a psychosociální důsledky obezity však 

souvisejí nejen s touto nemocí jako takovou, ale především se zdravotními riziky a 

komplikacemi, které s sebou obezita přináší. 

Ráda bych se ve své práci podrobněji věnovala zdravotním rizikům a 

komplikacím jako jsou kardiovaskulární onemocnění, gynekologické a 

gastrointestinální onemocnění, respirační onemocnění, degenerativní onemocnění 

kloubů a páteře, kožní problémy a v neposlední řadě komplikacím psychosociálním. 

Dále bych chtěla analyzovat a rozčlenit možnosti léčby obezity do několika 

skupin – dietní opatření, pohybová aktivita, behaviorální terapie, farmakoterapie, 

chirurgická terapie. Těžištěm mé práce bude farmakoterapeutické řešení této 

civilizační choroby, podrobný rozbor volně prodejných léčiv a potravních doplňků a 

popis mechanismu účinku látek v nich obsažených. 

Pomocí  kasuistik se  pokusím zmapovat nejčastěji vyhledávané možnosti terapie. A na 

nejčastěji používaných dietách analyzuji jejich výhody a nevýhody. 
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1 Cíle absolventské práce 
 

 
 Hlavním cílem mé práce bude rozebrat možnosti léčby obezity. Vypracovat 

přehled  léků a potravních doplňků určených k redukci váhy.  

Dílčím cílem je pak pomocí kasuistik zmapovat nejčastější postupy v léčbě 

obezity a předložit výhody a nevýhody nejpoužívanějších diet. 
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2 Teoretická část 
 
 
2.1 Charakteristika obezity 

 
Obezita je chronická nemoc charakterizovaná zmnožením tukové tkáně 

v organismu v důsledku pozitivní energetické bilance. Jako nemoc je obezita 

podceňována jak laickou veřejností, tak i zdravotníky, neboť obvykle neohrožuje 

bezprostředně zdraví otylého jedince. Závažné zdravotní, psychosociální a ekonomické 

důsledky obezity však souvisejí nejen s touto nemocí jako takovou, ale především se 

zdravotními riziky a komplikacemi, které s sebou obezita přináší.  

 Vznik obezity je důsledkem metabolické poruchy, resp. výsledkem porušené 

rovnováhy mezi lipogenezí a lipolýzou. Za podmínek rovnováhy mezi energetickým 

příjmem a výdejem je v tukové buňce tvorba tuku neboli lipogeneze v dynamické 

rovnováze s mobilizací tuku neboli lipolýzou. V případě, že je energetický příjem vyšší 

než výdej (pozitivní energetická bilance), dochází na úrovni tukové buňky k převaze 

lipogeneze nad lipolýzou a tuková tkáň se zmnožuje. Naopak při negativní energetické 

bilanci převažuje v tukové buňce lipolýza nad lipogenezí a množství tukové tkáně se 

snižuje. 

Obezita je  hlavní příčinou nepřenosných nemocí hromadného výskytu, kterou 

jsou řazeny pod pojem metabolický syndrom. Nadváhu a obezitu nutno chápat jako 

závažné chronické onemocnění, které vyžaduje komplexní diagnostický a terapeutický, 

dlouhodobě kontrolovaný postup zaměřený na konkrétního jedince. [KLENER, 1999] 

 

2.1.1  Androidní (abdominální, viscerální) obezita  

 Je charakterizovaná zmnožením viscerálního tuku, hraje důležitou roli 

v etiopatogenezi metabolického syndromu – insulinorezistence, diabetes mellitus 

II.typu, arteriální hypertenze, ischemická choroba srdeční, iktus, dna, dyslipidemie, 

v širším smyslu rovněž hyperurikemie, poruchy hemokoagulace a další. 

V případě androidní obezity u žen byly zjištěny zvýšené hladiny androgenů, 

testosteronu (mužské pohlavní hormony) a snížené hladiny progesteronu. Důsledkem 

těchto změn jsou poruchy menstruačního cyklu a nemožnost otěhotnět. 
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 Opačný problém nastává u mužů s centrální obezitou, u kterých jsou  hladiny 

testosteronu  snížené. Protože testosteron obvykle podporuje štěpení tukové tkáně, 

vede jeho nedostatek k většímu ukládání tuku.    [KUNEŠOVÁ, 2005] 

 

2.1.2  Gynoidní (gluteofemorální) obezita  

Je z hlediska vzniku metabolických komplikací méně riziková. K dalším 

komorbiditám, na jejichž vzniku se nadměrná tělesná hmotnost podílí, lze zařadit 

poruchy pohybového aparátu, zvýšené riziko některých typů nádorů (např. kolorektální 

karcinom, karcinom endometria), cholelitiázu a gynekologické choroby u žen. 

Nadváha a obezita v žádném případě nepředstavují pouhý kosmetický problém. 

U lidí s tímto typem obezity totiž dochází k ukládání tuku do oblasti hýždí a stehen. 

S tím souvisí nadměrné zatěžování kolenních a kyčelních kloubů, popř. páteře 

doprovázející jejich bolestí.       [KUNEŠOVÁ, 2005] 

 

2.2  Epidemiologie 

Zvyšování prevalence obezity v rozvinutých i rozvojových zemích světa je 

dokumentováno epidemiologickými studiemi, prováděnými v jednotlivých státech 

v celosvětovém měřítku. Vzestupný trend je pozorován nejen u dospělé populace, ale 

zvláště rizikový je z celospolečenského pohledu nárůst počtu obézních dětí.  

Výsledky rozsáhlých studií zaměřených na hodnocení výživového stavu ve 

vztahu k riziku vzniku metabolických onemocnění jednoznačně dokumentují alarmující 

nárůst počtu osob postižených obezitou nebo nadváhou v celosvětovém měřítku. 

 Česká republika se řadí s počtem obézních lidí a lidí s nadváhou na přední místa 

v Evropě. Každý druhý dospělý člověk trpí nadváhou, každý pátý je obézní.  

V České republice je 68% žen a 72% mužů, kteří se potýkají s nadváhou a 

obezitou. Jako velké varování pak musíme přijmout fakt, že problém s obezitou a 

nadváhou sledujeme v ČR už u 13% dětí ve věku od 6 - do 10 let. Ve věku 11 - 15 let je 

to 14% chlapců a 10% děvčat. Ve Spojených státech byla obezita a nemoci způsobené 

špatnou výživou a nedostatečnou fyzickou aktivitou označeny za druhou nejčastější 

preventabilní příčinu smrti hned za kouřením.    [KUNEŠOVÁ, 2005] 
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2.3  Etiologie 

Obezita je charakterizovaná multifaktoriální etiologií. Ke stěžejním faktorům lze 

zařadit genetickou predispozici, která je většinou polygenního charakteru a na vzniku 

obezity se podílí až z 50%. Geneticky podmíněné faktory lze rozdělit na oblast 

související s výběrem, konzumací a metabolismem základních nutrientů, včetně 

regulace příjmu potravy (pocit hladu, chuťové preference) a na oblast související 

s regulací výdeje energie v průběhu pohybové aktivity. Dlouhodobá pozitivní 

energetická bilance hraje v etiopatogenezi obezity zásadní roli. Jestliže je příjem 

energie ve srovnání s výdejem vyšší, nadbytečně zkonzumovaná energie je ukládána ve 

formě triglyceridů do tukových buněk s následným vzestupem podílu tělesného tuku. 

Pozitivní energetická bilance vzniká jako důsledek životního stylu, charakterizovaného 

konzumací tučných a sladkých jídel s vysokou energetickou hodnotou, nedostatečným 

příjmem dietní vlákniny, provázeného poklesem výdeje při snížené pohybové aktivitě. 

Hlavní složkou výdeje energie je bazální energetický výdej, který je závislý na pohlaví, 

věku, tělesném povrchu a fyziologickém stavu organismu. Součástí celodenního 

energetického výdeje je také termogenní efekt potravy a výdej energie při aktivním 

pohybu. Poslední jmenovaná složka je nejvíce variabilní a závisí na kvantitě a intenzitě 

pohybové zátěže. Fyzická náročnost zaměstnání se snižuje od počátku minulého 

století. V uplynulých 20 letech stále klesá objem a intenzita fyzicky náročných aktivit při 

zajišťování běžných denních potřeb i při trávení volného času (čas strávený u počítače a 

televize). 

Nedílnou součást etiologie představují psychologické faktory. Obézní často 

preferují chuť tučných a sladkých potravin. Pozorována je zvýšená úroveň depresivního 

ladění. 

Na vzniku obezity se také podílí konkrétní sociálně kulturní a ekonomická 

situace. U osob se základním vzděláním je prevalence nadváhy a obezity vyšší než u lidí  

s vysokoškolským stupněm vzdělání, současně je pozorována vyšší prevalence výskytu 

obezity u žen. Významně vyšší výskyt obezity je také u skupin s horší sociálně 

ekonomickou situací. 

Podle příčiny vzniku můžeme rozdělit obezitu na primární a sekundární.                         

[KUNEŠOVÁ,2005]  
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2.3.1  Příčiny vzniku primární obezity 

Primární obezita se podílí značnou měrou na celkovém výskytu obezity.  

Jestliže je příjem energie ve srovnání s výdejem vyšší, dochází ke vzniku pozitivní 

energetické bilance, kdy je nadbytečně zkonzumovaná energie ukládána ve formě 

triglyceridů do tukových buněk s následným vzestupem podílu tělesného tuku.  

 Pozitivní energetická bilance je důsledkem nevhodného životní stylu, tedy 

konzumací tučných a sladkých jídel s vysokou energetickou vydatností, oproti tomu 

nízkým příjmem dietní hrubé vlákniny a zároveň poklesem výdeje energie.  

 

2.3.2  Příčiny vzniku sekundární obezity 

Menší podíl celkového počtu obézních trpí obezitou sekundární. Mezi příčiny 

vzniku druhotné obezity mohou patřit endokrinologická onemocnění – mezi úplně 

nejčastější patří nedostatečná činnost štítné žlázy (hypotyreóza), dále se ženy setkávají 

s diagnózou syndrom polycystických ovárií. Další endokrinologické choroby  již nejsou 

tak časté - hyperprolaktinémie, porucha podvěsku mozkového… 

Obezita provází i některé syndromy, které jsou dědičné. Mezi nejčastější patří 

například syndrom Prader-Williho. Tento syndrom se kromě obezity projevuje mentální 

retardací, malým vzrůstem, málo vyvinutými pohlavními znaky. 

Příčiny vzniku sekundární obezity mohou být ale i zcela odlišné. Jde například o 

užívání některých léků jako jsou antidiabetika, antidepresiva, betablokátory, 

glukokortikoidy, estrogeny…, Tyto léky nezpůsobí samy o sobě obezitu, ale zvyšují chuť 

k jídlu. Vzácné jsou i monogenní formy obezity, které jsou důsledkem mutace jednoho 

genu.          [KUNEŠOVÁ, 2005] 

 

2.4  Faktory ovlivňující vznik obezity 

 

2.4.1  Genetický faktor 

O účasti genetického faktoru u obezity je možno uvažovat podle nesporné 

familiární asociace. Oba obézní rodiče mají v 73% obézní dítě. Je-li obézní jeden 
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z rodičů, je pravděpodobnost obézního dítěte 41,2%. Štíhlí rodiče mají obézní dítě jen 

v 9%. 

V regulační oblasti byly zjištěny vyšší hodnoty hlavního lipogenetického faktoru 

– insulinu v séru obézních osob s výskytem obezity u matky. Ukázal se zřetelný vliv 

familiárního výskytu obezity, zvláště obezity u matek, za jehož projevy lze považovat 

tendenci k šetření energetických rezerv.     [KLENER, 1999] 

 

 

2.4.2  Zevní faktory vzniku obezity 

Závažnou příčinou lidské obezity je časné překrmování, přívod vysoce chuťově 

atraktivní potravy, který je často spojen i s fyzickou inaktivitou. Zvláště se uplatňuje vliv 

potravy s vysokým obsahem sacharidů, který může indukovat hyperinsulinismus, 

akcentovat lipogenezi a navodit nejen hypertrofii, ale i hyperplázii tukových buněk. Je 

známo, že zvláště zvýšený počet buněk tukové tkáně nemůže být v dalším průběhu 

žádnými postupy hmotnostní redukce změněn, a to ani prolongovaným hladověním. 

Ukázalo se, že obzvláště citlivé období, v němž je možné navodit časnou proliferaci 

lipocytů, je u člověka 5-6 měsíců po narození. Zejména se uplatní umělá výživa, která 

znamená zvýšení energetického přívodu. 

Dalšími faktory, které se mohou podílet na vzniku obezity jsou psychologické, 

socioekonomické i další vlivy  s celospolečenským působením. 

Těhotenstvím je dalším rizikem pro vznik obezity. Ženy, které byly gravidní, mají 

za dva roky větší hmotnost ve srovnání s negravidními. Opakovaná těhotenství vedou 

k mnohem výraznějšímu zvýšení hmotnosti.    [KLENER, 1999] 

 

 

 

2.4.3  Epigenetické změny 

Dědičné vlohy pro obezitu nemusejí být záležitostí odchylek v genomu, ale 

mohou mít charakter epigenetických změn. Genetici studovali methylaci genů u 

několika dobrovolníků, kteří se výrazně lišili mírou obezity. Celkem se podařilo odhalit 

13 genů, jejichž methylace má vazbu na nadváhu nebo obezitu. Vědci předpokládají, že 
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methylace těchto genů je výsledkem působení vnějších faktorů v prenatálním nebo 

časně postnatálním období. Svůj podíl může mít například výživa matky během 

gravidity nebo dieta novorozence. Definitivní verdikt, nakolik jsou epigenetické změny 

spojeny s obezitou důsledkem vnějších vlivů a nakolik jsou dědičné, bude možné 

vynést až na základě výsledků dalších výzkumů.   [MEDICAL TRIBUNE, 2010] 

 

2.4.4  Virové infekční onemocnění vs.obezita 

Některé studie otevřely otázku, zda je dětská obezita pouhou civilizační 

epidemií, nebo zda jde současně o infekční virové onemocnění přenášené běžným 

virem, který je zodpovědný za zánět horních cest dýchacích. Ve studii se ukázalo, že 

děti exponované adenoviru-36, mají větší predispozice k obezitě než děti, jež nebyly 

tímto virem infikovány. Mechanismus, jakým adenovirus-36 způsobí přírůstek na váze, 

spočívá v tom, že buňky jím zasažené vykazují vyšší proliferační aktivitu. Ve výzkumech 

bylo prokázáno, že zhruba kolem 30% obézních dospělých má v krvi protilátky proti 

adenoviru-36, u normálních jedinců je to jen 10%.   [MEDICAL TRIBUNE, 2010] 

 

2.4.5  Bakteriální osídlení střev a obezita 

Mikroby v útrobách lidí s nadváhou jsou při získávání kalorií z potravy 

výkonnější než bakterie v tělech štíhlých lidí. Vyrovnaná energetická rovnice nezáleží 

jen na mozku, tělním tuku a funkcích vnitřních orgánů. Mohou ji ovlivňovat také 

mikroorganismy žijící v našem těle. Studie zkoumaly pochody v tělech lidí a myší. 

V obou případech  se bakterie kmenu firmicutes vyskytovaly v mnohem početnějším 

množství u jedinců s nadváhou než u ostatních.  Naopak bakterie z kmene 

bacteriodetes byly zastoupeny méně. Výzkum na myších ukázal, že obézní zvířata byla 

schopná získat z potravy více kalorií a uložit je v podobě tělního tuku než myši 

s normální váhou. Z těchto studií vyplynulo, že důvodem jsou velmi pravděpodobně 

bakteriální kolonie v jejich tělech. Když vědci přenesli mikroby z obou vzorků hlodavců 

na myši chované ve sterilním prostředí, pokusná zvířata s bakteriemi od obézních myší 

nabrala dvojnásobné množství tělního tuku. Obézním lidem, kteří ztratí na váze, ve 

skutečnosti vzroste kolonie mikrobů bacteriodetes, zatímco skupina bakterií firmicutes 

se zmenší.[www.nature.com] 
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 2.5 Metabolický syndrom 

Metabolický syndrom je kombinace rizikových faktorů, které se mohou podílet 

na zvýšeném riziku vzniku aterosklerózy a jejích komplikací. Pacienti s metabolickým 

syndromem mají dvojnásobně vyšší riziko úmrtí, trojnásobně zvýšené riziko vzniku 

akutního koronárního syndromu než pacienti bez metabolického syndromu. Riziko 

vzniku diabetes mellitus 2. typu je u pacientů s metabolickým syndromem zvýšené až 

pětinásobně. 

Základní podmínkou je přítomnost abdominální obezity a dalších dvou ze čtyř 

rizikových faktorů (zvýšené koncentrace triglyceridů nad 1,7mmol/l, snížené 

koncentrace HDL cholesterolu pod 1,03mmol/l u mužů a pod 1,29mmol/l u žen, 

zvýšené hodnoty systolického krevního tlaku nad 130mmHg, diastolického nad 

85mmHg a konečně zvýšené glykémie nalačno nad 5,6mmol/l.) 

Etiopatogeneze metabolického syndromu je objasněna pouze částečně. Roli 

hraje nepochybně jak významná genetická složka, tak i vlivy prostředí, stravovací 

návyky, četnost fyzické aktivity a řada dalších faktorů. U pacientů s metabolickým 

syndromem můžeme nalézt některé hormonální odchylky, jež jsou obvykle 

sekundárním důsledkem obezity.     [MEDICAL TRIBUNE, 2010] 

2.6  Měření obezity  

V současné době je řadu indexů, na základě kterých obezitu lze definovat. 

Srovnává se váha s tzv. ideální tělesnou hmotností vztaženou k věku, pohlaví a výšce. 

 

2.6.1  Body mass index (BMI)  

Body mass index se počítá dle jednoduchého vzorce: 

  

                       Tělesná hmotnost (kg) 

BMI  =           ---------------------------- 

  Výška2 (m) 
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Klasifikace tělesné hmotnosti podle BMI 

KLASIFIKACE BMI RIZIKO KOMPLIKACÍ  

Podváha  Pod 18,5 Nízké riziko jiných chorob 

Normální váha 18,5- 24,9 Průměrné 

Nadváha 25-29,9 Mírně zvýšené 

Obezita 1. stupně 30-34,9 Středně zvýšené 

Obezita 2. stupně 35-39,9 Velmi zvýšené 

Obezita 3. stupně Nad 40 Vysoké  

 

Tyto hodnoty platí pro dospělou populaci.                  

 

Příklad č.1 

Stejný jedinec, tedy s váhou 70 kg a výškou 170 cm. 

  70   70 

BMI =   -------------------------   = ------------------   = 24,22 

  1,7 2   2,89 

Hmotnost této osoby se nalézá v pásmu normy. 

 

Příklad č. 2 

Hmotnost 50 kg, výška 170 cm. 

  50   50 

BMI = -------------------------- = ------------------ = 17,3 

  1,7 2   2,89 

Tato osoba má podváhu. 

 

Příklad č. 3 

Hmotnost 90 kg, výška 170 cm. 

 

                      90   90 

BMI = ---------------------   =  ------------------   = 31,14 

  1,72   2,89 

Tento člověk je již v pásmu obezity. 
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Ani počítání BMI však není stoprocentní. Vliv má také fyzická aktivita daného 

jedince. Zvláště u vrcholových sportovců se nedá BMI kvalifikovaně určit vůbec. Člověk 

pravidelně posilující objemovým tréninkem, například kulturista, by musel být dle 

výpočtu BMI zařazen do kategorie nadváhy, ne-li obezity. 

BMI jako ukazatel míry zastoupení tuků v těle tedy v mnoha případech selhává.  

Body Mass Index je nepřesný zejména u lidí, kteří se dlouhodobě potýkají 

s přebytečnými kilogramy pomocí různých diet. Tím totiž dojde ke ztrátě nejen tuku, 

ale i velkého množství svalové hmoty. Ve výsledku může BMI ukazovat normální 

hodnoty a člověk je přitom obézní!  

Zavádějící je BMI i v případě věku. Mladá 18letá žena by měla vážit méně než 

stejně vysoká ve věku kolem 50 let. Během života, po dovršení dospělosti až do stáří, 

člověk  přibere 12 až 15 kg, což je ročně v průměru 250g. 

 

 2.6.2  Měření pasu 

Dalším možným parametrem, který se používá pro měření, je měření obvodu 

pasu. Obvod pasu se měří vždy ve stejný čas ve stoji zpříma bez oblečení v nejširším 

místě těla – mezi posledními žebry a pánevní kostí. 

 

Metabolické riziko podle obvodu pasu 

Obvod pasu Zvýšené riziko Vysoké riziko 

Ženy ≥  80cm ≥  88  cm  

Muži ≥  94 cm   ≥ 102  cm 

 

Je-li obvod pasu větší než 80cm, respektive 94cm, pak je již zvýšené 

metabolické riziko. 

 

  

 

2.6.3  Ostatní způsoby měření obezity 

 Používaným indexem je poměr pas/boky, který má hraniční hodnoty 1,0 u 

mužů a 0,85 u žen.  
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Dalším je poměr pas/výška. Normální hodnota je do 0,4- 0,5. Riziko vzniku 

komplikací stoupá od hodnoty 0,6 a více. 

Existuje spousta dalších metod, která však již patří na specializovaná pracoviště 

– CT (počítačová tomografie), NMR (nukleární magnetická rezonance), DEXA (duální 

rentgenová absorpciometrie), která se používají při diagnostice obezity. 

 

 

 2.7  Terapie obezity 
 

Základním cílem je redukce hmotnosti. Trvalý pokles tělesné hmotnosti o 5-15% 

z výchozí hmotnosti má pro nemocného významný pozitivní efekt. 

Komplexní léčbu obezity lze rozdělit na oblast dietních opatření se změnou 

pohybové aktivity za využití kognitivně behaviorálních technik, využití cílené 

farmakoterapie a na bariatrickou chirurgickou intervenci. 

 

2.7.1  Kognitivně-behaviorální terapie obezity 

Tento psychologický přístup k terapii obezity je nedílnou součástí komplexní 

terapie obezity. Vychází z toho, že nevhodné jídelní a pohybové návyky, které se 

podílejí na vzniku obezity, jsou naučené a že je možné se je odnaučit. Jídelní chování je 

ovlivňováno řadou vnějších faktorů,  které je třeba analyzovat. Zevní faktory je třeba 

poté upravit tak, aby se dosáhlo změny jídelních zvyklostí. Fyziologickým podnětem 

pro jedení je hlad. U obézních se často spouštěčem jídla stávají „chutě“ na určitá jídla 

při jejich dostupnosti, jindy je spouštěčem jídla špatná nálada či určitá situace 

(sledování TV, četba knihy). 

Součástí behaviorální terapie je i výuka výživy a dietetiky, která pacienta 

seznamuje jak s vhodnými a nevhodnými pokrmy, tak i se způsobem přípravy redukční 

diety. Jestliže si obézní jedinec osvojí nový způsob jídelního chování, přispívá to 

k dlouhodobému udržení hmotnostního poklesu. Velký význam má skupinová 

behaviorální terapie i podpora přátel a rodiny.    [KLENER, 1999] 
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2.7.2 Dietní terapie 

Změna stravovacích zvyklostí a úprava diety je nezbytnou součástí terapie 

obezity i nadváhy. Pro pacienta je však často obtížná a je nutno ji provádět pozvolna. 

Základní doporučení jsou: snížit energetickou denzitu potravin a nápojů, snížit velikost 

porcí jídla, den začínat snídaní a vynechat konzumaci jídla v nočních hodinách. 

Léčba obezity  je zpravidla zahájena nízko energetickou dietou s omezením 

příjmu tuků a jednoduchých cukrů. Je třeba radikálně snížit konzumaci tučného 

vepřového masa, tučných uzenářských výrobků, tučného drůbežího masa (kachna, 

husa), plnotučných mléčných výrobků, cukrárenských výrobků, slazených minerálních 

vod, sirupů a alkoholu. To vše s ohledem na zachování optimální nutriční hodnoty, 

nesmí dojít k omezení příjmu doporučeného množství pro organizmus nezbytných 

látek – jako jsou esenciální aminokyseliny, mastné kyseliny, vitaminy a mikronutrienty. 

Celkový pokles příjmu energie by měl činit 15–30 % ve srovnání s původním 

příjmem energie váhově stabilní obézní osoby. Je nutné dosáhnout snížení obsahu 

tuků a jednoduchých sacharidů (především sacharózy, fruktózy) ve stravě, mělo by 

dojít i k mírnému snížení obsahu proteinů, který bývá rovněž nadměrný. Pozornost je 

třeba věnovat složení tuků v dietě. Omezovány by měly být  hlavně nasycené tuky a 

tuky obsahující transmastné kyseliny. Obsah tuků by měl být maximálně 30 % z 

celkového příjmu energie, polynenasycené tuky by měly tvořit kolem 7 % a měl by být 

zachován poměr mastných kyselin řady n-6 a n-3. Nasycené tuky je možno nahradit 

mononenasycenými rostlinnými tuky (olivový, řepkový).  

Během redukční diety je třeba snížit množství přijaté energie ve srovnání s 

energetickým výdejem o 2000–2500kJ/den. Například u ženy ve věku 40 let se 

sedavým způsobem života a s energetickým výdejem 8500kJ/den je tedy vhodná 

redukční dieta s obsahem energie 6000–7000kJ/den (viz tab. 7). Denní deficit 2600kJ 

bude předem určovat úbytek na váze kolem 0,5 kg/týden.  

Diety s obsahem 5000kJ/den nebo více jsou klasifikovány jako hypokaloricky 

vyvážené, u diet s příjmem méně než 3500kJ/den se jedná o přísnou nízkokalorickou 

dietu, která může tvořit část celkového programu pod kontrolou odborníka na obezitu. 

Nevýhodou ovšem je, že při delším trvání nízkokalorické diety může docházet ke vzniku 

klinických symptomů z nedostatku některých živin, proto jsou tyto diety vedeny pouze 

pod lékařským dohledem.       [KUNEŠOVÁ, 2005) 
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2.7.3  Pohybová aktivita v terapii obezity 

Pohybová aktivita je nezbytnou součástí terapie obezity. Úloha pohybové 

aktivity v redukčním programu závisí na věku pacienta, na stupni obezity a na 

přítomnosti zdravotních komplikací. Starší osoby a jedinci se závažnými zdravotními 

komplikacemi (např. kardiovaskulárními či ortopedickými) mají jen omezené možnosti 

zvýšit svou pohybovou aktivitu. Významnou úlohu sehrává pohybová aktivita 

v prevenci obezity i v terapii nadváhy u dětí a mládeže. Dosáhnout energetického 

deficitu pohybovou aktivitou se doporučuje především u mladých žen a dívek s lehkou 

nadváhou, u nichž je nutno se vyvarovat“dietománie“, která často vyústí v poruchy 

jídelního chování (mentální anorexie a bulimie). 

Obézním se obvykle doporučuje zvýšit spontánní fyzickou aktivitu, např. 

používáním schodiště místo výtahu či využíváním veřejné dopravy místo osobního 

auta. Při intenzivnějším pohybovém programu se doporučuje buď hodina chůze denně 

nebo 45-60 min.cvičení 3x až 4x týdně. Každý z těchto režimů představuje za měsíc jen 

nevelkou hmotnostní redukci (přibližně o 0,8kg). Je zřejmé, že fyzická aktivita 

představuje oproti dietní terapii méně účinný způsob hmotnostní redukce. Navíc jen 

málo  pacientů dokáže předepsaný pohybový režim pravidelně dlouhodobě dodržovat. 

Nejvhodnějším a nejfyziologičtějším způsobem jak u obézních zvýšit pohybovou 

aktivitu je chůze. Pro obézní s postižením nosných kloubů artrózou není však chůze 

vhodná. U těchto pacientů se spíše doporučuje jízda na kole nebo plavání ve vyhřátém 

bazénu. O tom, zda má zvolená pohybová aktivita aerobní charakter, který je spojován 

se spalováním tuků, nás orientačně informuje tepová frekvence. Při aerobní pohybové 

aktivitě by neměla tepová frekvence u mladších lidí přesáhnout 140 tepů/min., u osob 

středního věku 130 tepů/min. a u starších osob 110 tepů/min.. Silové cviky se při 

lipomobilizaci neuplatňují, neboť probíhají za anaerobních podmínek, při nichž 

nedochází ke spalování tuků. Navíc silová cvičení u obézních mohou vést 

k nepřiměřenému přetěžování kloubů a k narušení svalových pouzder.  

Fyzická aktivita rovněž mění poměr mezi aktivní tělesnou hmotou a tukovou tkání ve 

prospěch aktivní tělesné hmoty. Nezanedbatelná je redukce viscerálního tuku po 
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cvičení a zejména příznivé ovlivnění metabolických a kardiovaskulárních rizik. 

[KUNEŠOVÁ, 2005] 

 

 

2.7.4  Farmakoterapie obezity 

Farmakoterapie obezity  je vyhrazena pro obézní pacienty s BMI vyšším než 30 

nebo pro ty pacienty (BMI 25-30), u nichž jsou přítomny zdravotní komplikace obezity 

(diabetes mellitus 2.typu, hypertenze, dyslipidemie), které nejsou kontraindikací pro 

podání příslušného léku. 

Léky k terapii obezity můžeme rozdělit podle mechanismu účinku do tří skupin 

- anorektika – léky tlumící chuť k jídlu 

- termogenní  farmaka – léky ovlivňující energetický výdej 

- léky ovlivňující vstřebávání tuků ve střevě 

V dnešní době jsou jednoznačně preferovány léky ovlivňující vstřebávání tuků ve 

střevě. 

 

2.7.4.1  Anorektika 

Fentermin (ADIPEX RETARD cps.) - beta-amino-isobutylbenzen je svým 

složením podobný noradrenalinu. Působí v CNS jako nepřímé sympatomimetikum, 

stimulující adrenoreceptory především v oblasti hypotalamu. Svým centrálním účinkem 

potlačuje chuť k jídlu a dále vede k mobilizaci (lipolýze) tuku, který je přednostně 

organismem užíván jako zdroj energie. 

V přípravku ADIPEX je fentermin vázán na iontoměniče, ze kterého se 

v gastointestinálním traktu pomalu uvolňuje. 

Sibutramin (MERIDIA, LINDAXA) -  patří také do skupiny anorektik. Působí na 

serotoninergní i noradrenergní receptory, tím, že inhibuje zpětné vychytávání 

serotoninu a noradrenalinu. Vzhledem k tomu, že u podávání těchto preparátů 

převážila rizika (kardiovaskulární onemocnění, cévní mozkové příhody) přínos, byly 

přípravky s touto účinnou látkou v loňském roce staženy z trhu  v celé EU.  

[KLENER, 1999] 
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2.7.4.2 Termogenní farmaka   

Elsinorské prášky ( v min.dávce kombinace 20mf efedrinu a 50mg kofeinu) patří 

k tzv. nespecifickým termogenním farmakům, které zvyšují energetický výdej, resp. 

zabraňují významnějšímu poklesu klidového energetického výdaje při terapii nízko 

energetickou dietou. Vzhledem k možnému psychostimulačnímu působení a 

k možnosti vzniku návyku se k dlouhodobé terapii obezity nehodí. [KLENER, 1999] 

 

2.7.4.3  Léky ovlivňující vstřebávání tuků ve střevě 

Orlistat (ALLI (60mg), Xenical (120mg)) je specificky dlouhodobě působící 

inhibitor lipáz zažívacího traktu. V žaludku a tenkém střevě vytváří kovalentní vazbu 

s aktivním serinovým místem žaludeční a pankreatické lipázy. Inaktivovaný enzym tak 

není schopen hydrolyzovat tuk obsažený ve stravě ve formě triglyceridů na 

vstřebatelné  mastné kyseliny a monoglyceridy. Orlistat v dávce 60mg 3x denně 

zabrání absorpci přibližně 25% tuků přijatých v potravě. 

Podání přípravku vede ke zvýšení obsahu tuku ve stolici již za 24-48 hod. Při 

přerušení léčby se obsah tuku ve stolici obvykle vrací na úroveň před léčbou během 48-

72 hod. Orlistat se ze zažívacího traktu téměř nevstřebává. Velmi malá část se 

pravděpodobně metabolizuje ve střevní stěně na neúčinné metabolity. Je vylučován 

převážně stolicí (97%) z toho většina (83%) v nezměněné formě. 

Podávání přípravku zároveň s jídlem s vysokým obsahem tuku zvyšuje možnost výskytu 

nežádoucích reakcí v oblasti GITu. 

Při léčbě orlistatem by mohlo dojít ke snížení vstřebávání vitaminů rozpustných 

v tucích (A,E,D,K), proto se doporučuje v průběhu léčby užívat před spaním 

multivitaminový přípravek. 

Při současném podání orlistatu s cyklosporinem bylo zaznamenáno snížení 

plazmatických koncentrací cyklosporinu, současné užívání je kontraindikováno. 

Vzhledem k riziku ovlivnění hodnot protrombinového času je kontraindikováno 

současné užívání s  Warfarinem nebo jinými perorálními antikoagulancii. V případě 

výskytu závažného průjmu je riziko snížení účinku perorálních kontraceptiv. Orlistat 

může snižovat absorpci antiepileptik.      [AISLP, 2010] 
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2.7.5  Chirurgická terapie  

Bariatrická chirurgie (chirurgie obezity) se provádí k omezení konzumace stravy 

(restrikční výkony) nebo k navození stavu malabsorpce (malabsorpční výkony). K 

chirurgické léčbě jsou indikováni obézní pacienti s BMI větším než 40kg/m2, za 

přítomnosti závažných komorbidit též při BMI větším než 35kg/m2. Ve velké většině 

případů se u nás provádí gastrická bandáž, která patří mezi restrikční výkony. Bandáž 

žaludku je prováděna na základě indikace obezitologa u pacientů s nedostatečnou 

odpovědí na komplexní konzervativní léčbu obezity včetně farmakoterapie po cíleném 

vyšetření včetně psychologického. Výkon se provádí na specializovaných chirurgických 

pracovištích. Mezi malabsorpční výkony patří by-pass. V současné době se většina 

bariatrických výkonů provádí laparoskopicky.   [KUNEŠOVÁ, 2005) 

 

2.8 Přehled potravních doplňků 

Boj s obezitou lze také podpořit velkým množstvím potravních doplňků. 

 

2.8.1  Vláknina 

Vláknina je substance rostlinného původu , jež není rozkládána enzymy lidského 

ústrojí, pomáhá pohybu potravy trávicí soustavou, vstřebává vodu a váže na sebe 

některé látky z potravy, jako například cholesterol. Chemicky se vláknina skládá 

z neškrobových polysacharidů a několika dalších složek rostlin jako je celulóza, lignin, 

vosky, chitin, pektiny, beta-glukany a oligosacharidy. 

Rozpustná vláknina je obsažena v mnoha druzích potravin jako například: 

luštěniny( hrách, sojové boby, fazole), oves, žito, ječmen, některé druhy ovoce( jablka, 

banány) , zelenina( brokolice, mrkev), kořenová zelenina, brambory, semena psyllia(jen 

asi 2/3 rozpustné vlákniny). Luštěniny běžně obsahují sacharidy s krátkými řetězci, 

které ač nestravitelné lidským organismem, jsou rozkládané bakteriemi nacházejícími 

se v tlustém střevě, což způsobuje nadýmání. 

Zdrojem nerozpustné vlákniny je celozrnné pečivo, otruby, ořechy, zelenina 

jako zelené fazole, květák, cuketa, celer, slupky některých druhů ovoce a rajčat. 
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2.8.1.1  Psyllium 

Vláknina vzniklá čištěním semen obalů Jitrocele indického. V trávicím traktu je 

schopná až 40x zvětšit svůj objem. Vzniklý gel absorbuje nadbytečnou tekutinu,  

bobtnáním odbourává z trávicího traktu škodlivé zplodiny a dává tělu „falešný“ pocit 

sytosti, což je důležité při snižování nadváhy. (obr. 22) 

 

2.8.1.2  Opuncie( Opunthia ficus-indica) 

Vláknina z opuncie, konkrétně pektin, rostlinný sliz a gumy, které opuncie také 

obsahuje, navozují intenzivní pocit sytosti, pokud jsou užity před jídlem. Pomáhají tak 

snížit příjem kalorií. Opuncie je rod rostlin z čeledi kaktusovité. Nejdůležitějším druhem 

je Opuncia ficus indica, která se v současné době pěstuje hlavně v Mexiku, Chile a Itálii. 

Opuncie obsahuje vysoký podíl gumy a slizu, jež mají jedinečnou schopnost navázat na 

sebe tuky a cukry zkonzumované během jídla. Tím redukují jejich strávení a 

vstřebávání do těla. Kromě toho, že snižuje absorpci tuků a cukrů ve střevě, potlačují 

také chuť k jídlu a omezují příjem kalorií tím, že navozují pocit sytosti. Opuncie 

obsahuje 17 aminokyselin, které tělu poskytnou další energii. Zmírňuje únavu, protože 

pomáhá tělu snížit hladinu cukru v krvi, zlepšuje náladu, potlačuje chuť k jídlu a 

poskytuje živiny. Rostlinný protein pomáhá přivést tekutinu z tkání zpět do krevního 

řečiště a tím redukuje celulitidu a zadržování tekutin v těle. [www.celostnimedicina.cz] 

 

2.8.1.3 Glukomanan 

Je to rostlinný polysacharid získávaný z hlíz Amorphophallus konjak. Jako 

vláknina pektinového typu má mimořádně příznivé účinky na trávení a celkový 

metabolismus, zejména zpomalení vstřebávání sacharidů z potravy, a s  tím 

související nižší hladiny glykémie po požití potravy. 

Mezi hlavní účinky glukomananu patří: zpomalení vyprazdňování žaludku a 

střevní pasáže, zpomalení vstřebávání sacharidů, snížení zpětného vstřebávání 

žlučových kyselin, snížení hladiny celkového cholesterolu a zvýšení hladiny HDL 

cholesterolu, podpora růstu přirozené střevní flory – prebiotický efekt. (obr. 3) 
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2.8.1.4  Jablečný ocet 

Jablečný ocet se připravuje zkvašením čerstvé jablečné šťávy. Skládá se 

hlavně z kyseliny octové (obvykle okolo 5 %), díky které je kyselý. Obsahuje jablečný 

pektin, vitamíny B1, B2 a B6, niacin, kyselinu pantothenovou, biotin, kyselinu 

listovou a vitamín C, dále menší množství sodíku, draslíku, fosforu, vápníku, hořčíku 

a železa. 

Jablečný ocet je užíván pro zlepšení metabolismu, posílení trávení, odstranění 

škodlivých látek z těla, pro celkové posílení obranyschopnosti (imunity) organismu. 

(obr. 3, 14) 

 

2.8.1.5  Chitosan 

Chitosan je polysacharid vyráběný deacetylací chitinu, který je obsažen 

například ve vnějších kostrách korýšů. Má schopnost na sebe vázat těžké kovy i 

některé jiné látky, a tak se používá v čističkách vody nebo třeba také jako preparát 

na hubnutí.  

Je to přírodní vláknina, na kterou se ve střevě navážou tuky, a tím se zabrání 

jejich vstřebávání do krevního oběhu. Vláknina obecně svým mechanickým 

působením povzbuzuje správnou funkci střev, podporuje zažívání a pomáhá 

snižovat přebytečný cholesterol. Snížení resorpce tuků vede ke snížení krevní 

hladiny cholesterolu a triglyceridů.  Jako nevstřebatelná látka je bez kalorické 

hodnoty.  

Dnešní strava je obvykle příliš kalorická, příliš tučná a chudá na vlákninu. Při 

dostatečném dávkování může chitosan snížit kalorickou hodnotu stravy, a tak 

přispět k redukci nadváhy. Kromě tuku na sebe váže i žlučové kyseliny, které vznikají 

v játrech přeměnou cholesterolu. Jestliže jsou ve větší míře z těla odstraněny, pak 

se větší množství cholesterolu spotřebuje na jejich doplnění a tím hladina 

cholesterolu v krvi klesá.  

Chitosan nevyvolává při běžném doporučeném dávkování žádné komplikace. 

V souvislosti s jeho vazebnou schopností je třeba věnovat pozornost možnému 
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snížení vstřebávání některých minerálů (vápník, hořčík, zinek, železo). Z tohoto 

důvodu je vhodné dodržet alespoň dvouhodinový časový odstup při užívání léků. 

Vždy je lépe poradit se s lékařem o vhodnosti kombinace chitosanu a léků. Není 

určen dětem, těhotným a kojícím ženám.  [www.celostnimedicina.cz]   

2.8.2  Řasy 

2.8.2.1  Spirulina 

Spirulina( Arthrospira platensis) je sladkovodní řasa obsahující všechny základní 

vitamíny, minerály a živiny. Pomáhá regenerovat organismus a kontrolovat tělesnou 

váhu. Obsahuje fenylalanin, což je esenciální aminokyselina, která snižuje chuť k jídlu 

(zvyšuje produkci cholecystokininu) a podporuje mentální aktivity (přeměnou na 

noradrenalin). Dále obsahuje až 70% bílkovin (vhodný doplněk stravy pro vegetariány), 

železo v chelátové formě (léčba chudokrevnosti), křemík, vápník (napomáhá při léčbě 

osteoporozy), obsahuje velké množství antioxidantů a chlorofyl(hojení ran). 

 (obr. 12)       [www.lekarske.slovniky.cz] 

2.8.2.2  Chlorella 

Chlorella je zelená sladkovodní řasa, která se na zemi vyskytuje 2,5 miliardy let. 

Dnes je Chlorella nejvíce prodávaným dietetikem v Japonsku, kde se používá jako 

součást preventivní i terapeutické medicíny. Chlorella obsahuje 2x více bílkovin než 

všechny druhy luštěnin, tj. 6O%, 20% polysacharidů a 10% tuků.  

Po Spirulině je dalším rostlinným zdrojem všech esenciálních aminokyselin. 

Nejvýznamnějším účinkem Chlorelly je její detoxikační schopnost, díky které je 

ideálním doplňkem všech očistných kůr a redukčních režimů. Snižování nadváhy je 

podporováno i zpomalením štěpení bílkovin v žaludku a střevech a následným 

prodloužením doby sytosti. Je vhodným doplňkem terapie vysokého krevního tlaku a 

stavů se zvýšenou únavností, kdy je vhodné řasu užívat 3 až 12 měsíců. Dnes již 

potvrzeným účinkem je podpora imunitního systému v boji s rakovinným 

onemocněním. (obr. 11) 

 



 - 25 - 

2.8.2.3  Chaluha bublinatá (Fucus vesiculosus) 

Chaluha bublinatá je zelenavě hnědě nebo žlutohnědě zbarvená hnědá chaluha 

s kožovitými, vidličkovitě rozvětvenými pásy a drsnou střední žilkou. 

Vykazuje účinek zlepšující chorobný stav vyvolaný sníženou funkcí štítné žlázy, 

působící proti obezitě a revmatismu. Řasa se používá  při mízní strumě, tuhém otoku 

při snížené funkci štítné žlázy, obezitě, zánětech kloubů a revmatismu. Dále byly 

prokázány účinky vedoucí ke snížení hladiny lipidů a cholesterolu v krvi, snížení 

krevního tlaku, snižující aktivitu trávících enzymů. Mezi významné obsahové látky patří 

složené cukry - hlavně deriváty kyseliny alginové, jod (až 0.7 %), vitaminy a minerály. 

[www.avicenna.cz] 

 

2.8.3  Plody korejské borovice (Pinus koraiensis) 

Olej z těchto semen obsahuje více než 90% polynenasycených mastných 

kyselin. Má zvláště vysoký obsah mastných kyselin s dlouhým řetězcem, 

například kyselina pinolenová. Podle některých výzkumů bylo zjištěno, že právě 

tyto polynenasycené mastné kyseliny s řetězcem dlouhým alespoň C12, se 

podílejí na vyplavování  cholecystokininu a glukagonlike peptidu (tj.  peptid 

podobný glukagonu). Cholecystokinin je hormon, který se uvolňuje v horní části 

tenkého střeva a jeho uvolnění je z větší části spuštěno právě příjmem 

polynenasycených mastných kyselin s dlouhým řetězcem a bílkovin. Několik 

experimentů prokázalo, že promývání tenkého střeva lipidy zvyšuje uvolňování 

cholecystokininu. Toto zvýšení vede k opožděnému vyprazdňování žaludku, 

časné sytosti a snížení konzumace potravy. Glukagonlike peptid je hormon, který 

se uvolňuje v dolní části  tenkého střeva a spouští jej příjem tuků a sacharidů. 

Tlumí gastrointestinální motilitu, snižuje sekreci do gastrintestinálního traktu a 

zpomaluje vyprazdňování žaludku.   [www.celostnimedicina.cz] 
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2.8.4  Hoodia gordoni 

Sukulent Hoodia gordoni patří do čeledi Asclepiadacae. Jeho květ může 

nabývat různých barev, má nálevkovitý tvar až 18cm veliký. Stonky vyrůstají až 

do výšky  jednoho metru. Rostlina pochází původem z Jižní Afriky, ale pěstuje se i 

u nás. Vědci izolovali v čistém výtažku látku označovanou jako P57. Jedná se o 

steroidní glykosid. Zmíněný glykosid by podle výzkumu měl potlačovat pocity 

hladu ovlivněním hypotalamu. V hypotalamu jsou dvě centra – centrum sytosti a 

centrum potravy, které ovlivňují příjem potravy. Mezi oběma centry existuje 

spojení. Pokud centrum sytosti signalizuje nedostatek cukru v organismu, 

aktivuje centrum potravové. Potom pociťujeme hlad,  což je kromě touhy po 

jídle signalizováno i stahy stěn žaludku a zvýšením sekrece žaludeční šťávy. 

Některé studie uvádějí, že výtažek P57 může snižovat i žaludeční sekreci. 

 

2.8.5  Garcinia cambogia 

Garcinia cambogia je keř rostoucí v jihovýchodní Asii. Také je známý jako 

Tamarind malabarský. V této oblasti světa se toto ovoce, pro své prospěšné 

účinky na zdraví, používá na vaření. Garcinia cambogia se hojně vyskytuje také 

v Indii, kde se jako ovoce či koření používá v ájurvédské medicíně.  

V tradiční medicíně se používá odvar plodové kůry při revmatismu a 

střevních obtížích jako jsou helmintózy a dysenterie. Výzkumy ukazují, že má 

významné pozitivní účinky v řadě oblastí. Její plody se dají využít jako potenciální 

dietetikum, doplňek redukční kůry a kontroly chuti k jídlu. 

 Tyto plody dorůstají do velikosti malého jablka. Dřeň Garcinia cambogia je 

sladkokyselá a obsahuje významné množství vápníku a vitamínu C. Extrakt ze 

slupek garcinie obshuje velké množství kyseliny hydroxycitronové (HCA). HCA 

příznivě ovlivňuje metabolismus tuků a cukrů, má pozitivní vliv na přeměnu 

sacharidů ze stravy na zásobní glykogen a glukózu, jejichž zvýšená koncentrace 

vyvolává v mozku pocit nasycení. Některé zdroje uvádějí, že kyselina 
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hydroxycitronová brání syntéze tuků z glukózy, z níž se místo něj tvoří svalový 

nebo jaterní glykogen. 

 Jiné studie uvádí, že brání ukládání tuku do tukových buněk a snižuje 

ukládání tuku v játrech. Tvorba tuku se zpomalí do té míry, že tělo začne využívat 

tuky jako zdroj energie. Zároveň sníží chuť k jídlu. Mozek pak omezuje pocit 

hladu, protože se domnívá, že organismus má energie dostatek. Kyselina 

hydroxycitronová inhibuje proces lipogeneze, snižuje produkci cholesterolu a 

mastných kyselin, zvyšuje produkci glykogenu v játrech, tlumí chuť k jídlu, 

zvyšuje produkci tělesného tepla aktivací procesu termogeneze. Garcinie 

neovlivňuje centrální nervový systém a nemá proto výrazné nežádoucí účinky. 

[www.celostnimedicina.cz] 

 

2.8.6  Citrus aurantium 

Citrus aurantium (pomerančovník hořký, dále známý také jako kyselý či 

zelený pomeranč) je ovoce známé z tradiční čínské medicíny pod názvem zhi shi. 

Oplodí obsahuje několik účinných látek, jako jsou synefrin, n-methyltyramin, 

tyramin, hordemin a octopamine. Synefrin je látka alkaloidní povahy, 

strukturálně blízká adrenalinu a efedrinu. Má řadu účinků na lidský organismus, 

působí centrálně. Na rozdíl od efedrinu nemá jeho nežádoucí účinky (zvýšený 

krevní tlak, bušení srdce…). Používá se především k odbourávání tuků, snižování 

hmotnosti a energizaci organismu (nejedná se o látku dopingového charakteru, 

byla vyjmuta z dopingové listiny). Podporuje trojí mechanismus vedoucí 

k redukci tělesné hmotnosti – odbourávání lipidů, zvyšování energetického 

výdeje a eliminaci nadbytečné vody v organismu. To vše je zapříčiněno tím, že 

specificky stimuluje beta-3 receptory, čímž dochází ke stimulaci lipidového 

mechanismu bez vedlejších účinků (tachykardií, nespavostí). Synefrin má vliv na 

termogenezi. Při zvýšené termogenezi tělo produkuje více tepla, na jehož 

vytvoření se využívají tukové zásoby, a to dokonce nezávisle na fyzické činnosti. 

Z dalších alkaloidů obsažených v oplodí Citrusu aurantium, cíleně na beta-3 

receptory působí ještě N-methyltyramin. 
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2.8.7  Konjugovaná kyselina linolová 

Konjugovaná kyselina linolová je souhrnný název pro směs polohových a 

geometrických izomerů kyseliny oktadekadienové, jejíž dvě dvojné vazby jsou 

odděleny jednou jednoduchou. Konjugovaná kyselina linolová (CLA) je obsažena 

především v červeném mase, mléčných výrobcích, jejichž příjem současná dietní 

doporučení významně omezují, toto omezení by měly kompenzovat dietní suplementy. 

V experimentálních studiích bylo popsáno příznivé působení CLA na úpravu tělesné 

hmotnosti, snížení rizikových faktorů pro rozvoj kardiovaskulárních onemocnění, 

posílení imunity organismu i snížení rozvoje rizika některých karcinomů. Příznivý účinek 

na adipozitu a zastoupení viscerálního tuku byl pozorován po dlouhodobém podávání, 

ale mechanismus účinku nebyl dosud jednoznačně vysvětlen, mohou se na něm podílet 

inhibice lipoproteinové lipázy, zvýšení aktivity karnitin-palmitoyl transferázy, indukce 

apoptózy adipocytů. (obr. 6, 7, 8, 9, 10)     [www.prolekare.cz] 

 

2.8.8  Karnitin 

Karnitin je látka, která se vyskytuje ve dvou optických izomerech D-Karnitin a 

L-Karnitin. Účinná je jen levotočivá forma  L-karnitin. Podílí se na přenosu 

mastných kyselin z cytosolu do mitochondrií, kde jsou oxidovány. Mastné 

kyseliny s dlouhým řetězcem totiž nemohou procházet mitochondriální 

membránou samy o sobě. 

 L-Karnitin je syntetizován v játrech z aminokyselin lysinu a methioninu, 

obzvláště hojný je pak ve svalech. K syntéze je nutný vitamin C, niacin, pyridoxin 

a železo. Chybí-li kterákoliv z uvedených látek, produkce L-karnitinu klesá. Mezi 

negativní vlivy, které ovlivňují jeho syntézu patří: Veganství (zásadní omezení 

konzumace všech potravin živočišného původu. Nejvíce karnitinu se totiž nachází 

v mase, sýrech a vejcích). Střední a pokročilý věk , kdy dochází ke ztrátě svalové 

hmoty a vzestupu hmoty tukové. Nadměrná fyzická aktivita. Hladovění – při 

redukučních dietách je karnitin nejdůležitější účinnou a současně ochrannou 

látkou. Těhotenství a kojení. (obr. 8) 
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Tělesný tuk se ukládá v tukových buňkách, ale jako energetický zdroj se 

spaluje pouze v mitochondriích svalových buněk. Aby se tuk z buněk tukových 

přesunul do svalových buněk je  k tomu zapotřebí účinku L-Karnitinu. Čím vyšší je 

hladina L-Karnitinu ve svalu, tím více tělesného tuku se může přesunout a spálit.  

Konzumace karnitinu „šetří glykogen“, což je velmi důležité především pro 

sportovce. Snižuje tvorbu kyseliny mléčné v průběhu fyzické zátěže. Po ukončení 

výkonu urychluje regeneraci. Syntéza karnitinu souvisí i s činností štítné žlázy, ta 

reguluje tvorbu energie a pokud je její činnost snížena, projeví se to přibýváním 

na váze ve formě tuku. Karnitin omezuje nepříznivé důsledky vzniku a přebytku 

amoniaku při poruchách ledvin nebo při hladovění a extrémní fyzické zátěži. 

Zvyšuje aktivitu mozku vlivem na produkci některých přenašečů vzruchů 

(např.GABA, taurin), působí jako antioxidant.  [www.celostnimedicina.cz] 

 

2.8.9  Chrom 

Chrom je esenciální stopový prvek, který podporuje funkci insulinu a 

ovlivňuje metabolismus sacharidů, bílkovin a lipidů. Jeho aktivní složkou je 

trojmocný chrom, který je označován jako Glukoso toleranční faktor (GTF). 

Přesný mechanismus vlivu GTF, kterým je zvyšována hladina insulinu 

v organismu, není dosud zcela objasněn, patrně však podporuje transfer insulinu 

do buněk usnadňováním jeho přechodu přes buněčné membrány. 

Vzhledem k tomu, že trojmocný chrom ovlivňuje metabolismus glukosy a 

tuku, dalo by se předpokládat, že suplementace chromem vede k úbytku 

hmotnosti a tělesného tuku, avšak výsledky studií ukazují, že podávání chromu 

mělo stejné výsledky jako placebo efekt. (obr. 7, 19) 

 

     2.8.10  Kofein 

Kofein (podle rostliny Coffea Arabica) je alkaloid, který příznivě stimuluje 

centrální nervovou soustavu a srdeční činnost. Kofein je pravděpodobně 
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nejrozšířenější stimulans na světě, který se užíváním ve větším množství stává 

drogou. 

 Kofein patří do skupiny purinových, methylových derivátů xanthinu, která 

zahrnuje theobromin (kakao) a theofylin (bronchodilatans, látka uvolňující 

průduškové svalstvo). Je to hořká, bílá krystalická látka- xanthinový alkaloid, 

který je zároveň psychoaktivní stimulační drogou. Kofein je také obsažen v 

chemické sloučenině a nerozpustném komplexu quaraninu, obsaženém v 

rostlině quarana, v mateinu obsaženém v maté a v theinu, který obsahuje čaj. 

Quarana, mate i čaj v sobě skrývají další alkaloidy jako např.: kardiostimulans 

theoffylin a theobromin a další chemické sloučeniny jako polyfenoly, které 

mohou tvořit nerozpustné komplexy s kofeinem. Kofein se v různém množství 

nachází také ve fazolích, listech a plodech některých rostlin, kde slouží rostlině 

jako přirozený pesticid. Nejčastěji se s ním setkáváme v kávových bobech a 

listech čajovníku, stejně jako v produktech vyrobených z ořechu koly. V lidském 

organismu funguje kofein jako stimulátor centrální nervové soustavy, dočasně 

potlačuje únavu, probouzí bdělost a urychluje metabolismus, čímž může pomoci 

k rychlejšímu odbourávání tuků. (obr. 2) 

 

2.8.10.1 Kyselina chlorogenová  

Je součástí kávy. Káva jako čistě přírodní produkt je výborným zdrojem 

antioxidantů (má dokonce vyšší procento antioxidantů než zelený čaj a některé 

druhy ovoce), obzvláště jedné jejich skupiny, která se nazývá polyfenoly. 

Nejbohatším polyfenolem v kávě je kyselina chlorogenová (kombinace kyseliny 

kávové a chinové), která reprezentuje důležitou část antioxidantů kávy 

podílejících se na neutralizaci volných radikálů. Kyselina chlorogenová je 

inhibitorem glukoso-6-fosfatázy, tj. enzymu, který plní nezbytnou funkci při 

udržení glykemické homeostázy, protože snižuje úroveň jaterní glykogenolýzy a 

zpomaluje absorpci glukózy ze střev. (obr. 21)  [www.celostnimedicina.cz] 
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    2.8.11  Guarana 

Dřevnatá liána Paullinia cupana je v oblasti Amazonky velmi rozšířená. 

Semena obsahují 5% kofeinu a tradičně se používají jako stimulans a 

afrodisiakum. Guaranová pasta se vyrábí z drcených semen, mísí se s kasavovou 

moukou  a vodou. Hmota se stočí do válců a nechá se vysušit. Usušená se 

nastrouhá a hobliny se nechají rozpustit v horké vodě s cukrem. Díky vysokému 

obsahu kofeinu guarana působí především stimulačně. Na rozdíl od pražené kávy 

neobsahuje karcinogenní látky vznikající při pražení a je tedy více než 

plnohodnotnou náhražkou kávy, co se obsahu kofeinu týče. Díky tomu, že 

urychluje metabolismus, také napomáhá při spalování tuků. (obr. 2) 

 

     2.8.12  Zelený čaj (Camellia sinensis) 

Tradiční čínská medicína používala čaj k léčbě nadváhy a prevenci 

všemožných chorob už dvě stě let před naším letopočtem. I současná moderní 

medicína se k těmto poznatkům vrací a rozšiřuje je o výsledky výzkumů, které 

dokazují prospěšnost pití čaje pro lidské zdraví a při redukci nadváhy. Zelený a 

černý čaj podporují odbourávání tuků a omezují jejich ukládání v těle. Moderní 

výzkumy prokázaly, že zelený čaj obsahuje velké množství látek, které snižují 

krevní tlak i hladinu cholesterolu v krvi. Je jim připisován jistý ochranný účinek 

proti rakovině. Výzkumy prokázaly, že tříslovina nesoucí odborné označení 

epigalokatechingalát obsažená v zeleném čaji je efektivní při léčbě obezity. Tento 

účinek je patrný již při konzumaci tří až čtyř šálků správně připraveného zeleného 

čaje denně. V současné době výtažky z černého a především ze zeleného čaje 

jsou neodmyslitelnou součástí bylinných přípravků na hubnutí. Inhibuje střevní 

lipázu, blokuje diferenciaci a množení tukových buněk, stimuluje lipolýzu, 

stimuluje termogenezi, je silným buněčným antioxidantem. (obr.2, 6, 9)  

[www.celostnimedicina.cz] 
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3 Praktická část 

 

Kauzistika č.1 

 

 

45-letá pacientka s negativní rodinnou anamnézou, co se týče obezity a 

kardiovaskulárních chorob, z osobní anamnézy obezita od dětství, sledovaná na 

endokrinologii pro hypofunkci štítné žlázy, t.č. bez terapie, dále astma bronchiale na 

terapii inhalačními kortikoidy, chronické obtíže s páteří. Užívá pouze hormonální 

antikoncepci. Gynekologická anamnéza bez pozoruhodností, pravidelné prevence, 

alergie negativní, abusus negativní, má sedavé zaměstnání. 

Obezní od dětství, opakovaně držela diety s jo-jo efektem, při vstupním 

vyšetření r. 2008 byly míry 180 cm, váha 110 kg, obvod pasu 100 cm, TK 140/90, v 

objektivním nálezu kromě obezity abdominální a hraničního tlaku bez dalších 

pozoruhodností, v laboratoři vyšší cholesterol, jinak v normě. Proveden pohovor o 

dietních opatřeních, jídelníčku a pacientka byla odeslána na svoji žádost na 

specializovanou chirurgii pro bariatrické výkony. Roku 2008 provedena elastická 

bandáž žaludku, následovalo cílené snížení hmotnosti o 40 kg za dodržování 

pohybového režimu a dietních opatření. Roku 2010 jsou míry při preventivní prohlídce 

180 cm, váha 70 kg, TK 115/70, obvod pasu 77 cm, současně poklesl i cholesterol. 

Pacientka nadále dodržuje dietní režim, pohyb je 3x týdně - rotoped, kolo, pravidelná 

chůze. 
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Kasuistika č.2 

 

 

55-letý obezní pacient s metabolickým syndromem - diabetes mellitus 2. typu 

léčený PAD, st.p. infarktu myokardu v 53 letech, hypertenze a hypercholesterolemie. 

Z rodinné anamnézy - otec zemřel v 60 letech na infarkt myokardu, matka zemřela v 72 

letech na plicní embolii.  

Chronická medikace : Glucophage 850 mg 2xdenně, Vasocardin 50 mg 2xdenně, 

Prestarium Combi 1x1, Anopyrin 100 mg 1x1, Simvacard 20 mg navečer. 

Abusus : exkuřák, kouřil 20 cig. denně 30 let, přestal kouřit po infarktu myokardu  

Objektivní nález : obezní, TK 140/80, výška 171 cm, váha 112 kg, BMI 38,5, tep. 

frekvence 76/min, jinak interní nález v normě. 

Laboratoř : v normě, kompenzace diabetu neuspokojivá - vyšší glykemie nalačno i 

glykovaný hemoglobin, zvažováno navýšení antidiabetik. Pacient se po infarktu 

myokardu pokoušel opakovaně snížit svoji hmotnost, změnil své stravovací zvyklosti, 

zkoušel užívat antiobezitika (sibutramin byl vzhledem k onemocnění srdce 

kontraindikován, proto užíval orlistat) vždy s jo-jo efektem. Z těchto důvodů začala být 

zvažována možnost bariatrické chirurgie - nakonec se pacient rozhodl pro menší 

zákrok, provedena sleeve gastrectomie.  

Po 1 roce od operace pacient zredukoval hmotnost o 20 kg, jí pravidelně a velmi 

často menší dávky potravy, 2x týdně chodí na 45 minutové procházky. Došlo také k 

výraznému zlepšení kompenzace diabetu, byla snížena dávka Glucophage a pacient se 

cítí výrazně lépe. 
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Kasuistika č.3 

 

 

Mladá 25-letá pacientka s anamnézou bez pozoruhodností, rodinná anamnéza 

negativní, s ničím se neléčí, léky trvale neužívá. Žila rok v Americe a pracovala jako 

vychovatelka dětí, za tento rok přibrala 10 kg. Všichni jistě víme, že porce v Americe 

jsou zcela jiného kalibru než ty naše české, proto mají také Američané velký problém s 

obezitou a nadváhou dětí a dospělých. I ta nejmenší porce je několikrát větší než naše 

porce velikosti „XXL“ či „big“. Trvá-li to přejídání delší dobu, obezita je na světě. 

Protože všechny porce jsou tam větší, všichni hodně jí, tak se tamnímu trendu nakonec 

člověk přizpůsobí. A i proto má řada našich lidí problémy s nadváhou po návratu z této 

země. Tato žena přišla ke konzultaci svého jídelníčku, poradit se, jak zredukovat porce 

a co vlastně jíst, ráda by zhubla na původní váhu. 

Jídelníček: 

Snídaně: acidofilní mléko, kiwi 

Svačina: salát z hlávkového zelí, chléb Active, pomazánkové máslo, kuřecí šunka 

Oběd: fazole v rajské omáčce, vejce, chléb černý 

Svačina : hroznové víno, jogurt 

Večeře: rýže bílá, vepřová játra, ředkvičky, čokoládový bonbon 

Celkový energ. příjem činil 6 200kJ, příjem bílkovin byl 75 gramů. Pacientka přidala 

pohybovou aktivitu – 30minut na stepperu. A svoji hmotnost během půl roku postupně 

snížila na původní váhu. 
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Kasuistika č.4 

 

 

30-letá pacientka, epileptička od dětství, jinak anamnéza bezvýznamná, užívá 

dlouhodobě velmi silná psychofarmaka – antiepileptika, antidepresiva apod. U těchto 

léků je jeden z nežádoucích účinků i přírůstek hmotnosti. Tato pacientka přibrala 

nejenom z důvodu užívání těchto léků, ale i díky zvýšenému příjmu potravy a 

naprostému nedostatku pohybu. Vstupní váha byla 96,8kg. Měla BMI 32,5, v pase 

měřila 117cm, procento tuku v těle bylo 39%, tedy 37,6kg. Doporučili jsme  

úpravu životosprávy, nastavili jídelníček, naučili ji počítat kiloJouly, celá rodina naši 

pacientku podporovala, naprosto změnila životní styl, všichni společně chodí 

pravidelně na procházky a počítají kiloJouly. Za půl roku slečna zhubla 10 kg, při 

poslední kontrole váží 86 kg, v pase má 102 cm, množství tuku je 31,3 kg. Na tomto 

případu je zřejmé, že je vždy důležitá podpora celé rodiny. 

 

 

Kasuistika č.5 

 

 

Do ordinace přišla pacientka, 56 let, která celý život bojovala s obezitou. Pacientka byla 

po gynekologické operaci, prodělala zlomeninu obratle, léčí se s osteoporózou, má 

vyšší cholesterol a trvalé bolesti páteře. Protože současně přišla o práci, rozhodla se, že 

začne dělat něco pro sebe. Její vstupní váha byla 107kg, měří 173cm, její BMI bylo 

35,8cm obvod pasu 102cm a procento tuku v těle bylo 41,1, tedy 43,8kg. 

Pacientka již přes rok cíleně redukuje hmotnost, první 2 měsíce užívala orlistat za 

kontroly lékaře, dodržuje všechna doporučení včetně nutného pohybu - pravidelně 

plave a jezdí na kole, v zimě chodí s Nordic holemi na vycházky. Na poslední kontrole 

tato pacientka vážila 79kg, celkový úbytek je již 28kg. V pase měří 76cm, celkově je pas 

užší o 26cm. Má 32,1 procenta tuku v těle, což je 26,1kg, shodila 17,7kg. 
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Nejčastěji používané typy diet při redukčních režimech 

 

1 Dieta Štefana Margity 

Dieta Štefana Margity má základ v dietě s nízkým obsahem sacharidů . U této diety se 

nedoporučuje ani sůl, která zadržuje vodu. Dále je doporučeno vynechat alkohol, cukr 

a koření. Dieta umožňuje konzumaci libovolného množství potravin, ale jen některých. 

Dává možnost pít černou kávu a jíst maso. Je doporučena poměrně velká konzumace 

vajíček (1-2 denně), což znamená vysoký přísun cholesterolu a tuků. Je zde absolutní 

nedostatek zeleniny a ovoce, tedy i vlákniny, minerálů a vitaminů. 

U této diety se většinou nesnídá a hlavní konzumace jídel je večer.  

 

Týdenní jídelníček 

1. den 

Snídaně: černá káva bez cukru a mléka  

Oběd: 2 natvrdo vařená vejce + dušený špenát v libovolném množství 

Večeře: grilovaný steak + hlávkový salát v libovolném množství 

2. den 

Snídaně: černá káva + 1 rohlík 

Oběd: kuřecí steak + hlávkový salát v libovolném množství, pomeranč 

Večeře: šunka v libovolném množství 

3. den 

Snídaně: černá káva + 1 rohlík 

Oběd: 2 natvrdo uvařená vejce + listový salát a rajčata v libovolném množství 

Večeře: šunka v libovolném množství 

4. den 

Snídaně: černá káva + rohlík 

Oběd: 1 vařené vejce + dušená mrkev a sýr ementál v libovolném množství 

Večeře: 1 bílý jogurt + jablko a pomeranč. 

5. den 

Snídaně: černá káva + strouhaná mrkev ochucená citronem 
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Oběd: dušená ryba + rajčata v libovolném množství 

Večeře: vepřový steak + hlávkový salát v libovolném množství 

6. den 

Snídaně: černá káva + 1 rohlík 

Oběd: grilované kuře v libovolném množství 

Večeře: 2 natvrdo vařená vejce + dušená mrkev v libovolném množství 

7. den 

Snídaně: neslazený čaj s citronem 

Oběd: ovoce v libovolném množství 

Večeře: grilovaná ryba + zeleninový salát v libovolném množství 

 

Výhody diety: 

Přísun libového masa - drůbeže a ryb.  

Omezení soli je určitě výhodné, neboť v českém jídelníčku se soli objevuje hojně. 

Je doporučeno omezení alkoholu  a naopak je podporován dostatečný pitný režim. 

Je doporučen omezený příjem sacharidů. 

 

Nevýhody diety:  

U této diety je téměř vynechána snídaně, a když už tam je, tak je nevyvážená - chybí 

v ní zastoupení všech živin potřebných pro náš organismus. 

Počet porcí během dne je malý. 

Naopak večer lze nalézt velkou konzumaci jídla.  

Vzhledem k nízké konzumaci ovoce, zeleniny a luštěnin je příjímáno nedostatečné 

množství vlákniny, což může mít negativní vliv na střevní peristaltiku. 

Tato dieta není vhodná na dlouhodobé užití, hrozí následky z nedostatečného příjmu 

mléčných výrobků, tedy nedostatečný příjem vápníku a z toho hrozící osteoporóza. 
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2 Tukožroutská dieta 

 
Základem této diety je hustá polévka z několika druhů zeleniny (zelí, kořenová 

zelenina, rajčata, papriky a cibule), která se může konzumovat v neomezeném 

množství. Lze ji ochutit bujónem, solí a kořením. 

Další pro tělo potřebné látky se doplňují čerstvou zeleninou a ovocem, lze vypít malé 

množství mléka a sníst malé množství rýže a vařeného libového masa. 

Zakázáno je veškeré pečivo, alkohol, nápoje s bublinkami, smažená jídla.  

 

Výhody diety: 

U této diety se konzumují potraviny s minimálním obsahem energie, tedy převážně 

zelenina  a ovoce. Z jídelníčku jsou prakticky vyřazeny cukry a tuky. 

Velký příjem zeleniny zajišťuje dostatečný přísun vlákniny, což prospívá správnému 

trávení a také to zlepšuje pocit sytosti. 

Je zajištěn dostatečně velký přísun tekutin po celý den. 

 

Nevýhody diety: 

 U této diety není vyvážený příjem živin. Nejvíce chybí bílkoviny, ale dochází i 

k nedostatečnému příjmu cukrů a tuků. 

Chybí dostatečný příjem některých vitaminů, např. vitamin D. Chybí dostatečný přísun 

minerálů, např. hořčíku a železa -  tento deficit se projevuje únavou, svalovou slabostí. 

Chybí mléčné výrobky, je nedostatečný příjem vápníku. 

Díky  „tukožroutské“ dietě má člověk velmi malý energetický příjem. První den tedy 

člověk dietu bez problémů vydrží, tělo ale již pociťuje nedostatek kalorií a bílkovin. 

Bílkoviny pro svoji činnost potřebuje, tudíž si je bere z vlastních zásob, tedy z vlastní 

svalové tkáně. I v dalších dnech dochází k dalším ztrátám bílkovin, ale také již minerálů 

a vitaminů. Zásoby v těle nejsou nekonečné. Díky nedostatečnému energetickému 

příjmu a nedostatečnému přísunu bílkovin se člověk stává podvyživeným, byť možná 

stále tlustým. 
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U této diety dochází ke zvýšenému příjmu zeleniny a u některých lidí to způsobuje 

nadýmání a křeče. Ty se po několika dnech mohou změnit na průjmy.  

 

 

3 Dělená strava 

 

Na začátku této diety byl ve 30. letech minulého století doktor Howard Hay, který trpěl 

těžkou nemocí ledvin, a medicína mu nebyla schopna pomoci. Vzhledem ke svému 

vzdělání začal dělat pokusy sám na sobě. Zjistil, že pokud upraví stravování tak, že bude 

konzumovat 80 % zásaditých a 20 % kyselých potravin, uleví se mu.  V praxi  se 

dodržuje tzv. den „kytičkový“, kdy se jí zelenina a luštěniny, a tzv. „zvířátkový“, kdy je 

povoleno maso a mléčné výrobky. Látky živočišného původu se podle některých 

odborníků v těle tráví jiným způsobem než ty rostlinné. Když je strava konzumována 

dohromady, dochází ke zpomalení trávení a tím pádem přibývání na váze.  

 

„Zvířátkové“ potraviny: 

 všechny typy netučného masa, sójové výrobky, vejce, sýry, mléko a mléčné výrobky, 

citrusy (pomeranč, grapefruit, citron), kyselá jablka a hrušky, broskve, meruňky, třešně, 

mnohé exotické ovoce (mango, papaya, ananas) jahody, maliny, tepelně upravená 

rajčata. 

 

„Kytičkové“  potraviny:  

chléb a housky, pečivo z celozrnné mouky – i sladké, těstoviny, krupice, brambory, 

luštěniny kromě sóji, kapusta, kukuřice, banány, sladká jablka a hrušky, fíky, hroznové 

víno, datle. 

 

Příklad jídelníčku: 

„Kytičkový“ 

Snídaně: celozrnný chléb namazaný máslem + banán 

Svačina: jogurt s ovesnými vločkami nebo 250 g tvarohu 

Oběd: těstoviny se žampiony, paprikou a smetanou + libovolný salát 

Svačina: banán nebo dalamánek 
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Večeře: 100 g chleba nebo 200 g brambor + vařená či dušená zelenina 

 

„Zvířátkový“ 

Snídaně: míchaná vajíčka se šunkou 

Svačina: čerstvý ananas a jogurt 

Oběd: grilované kuře a salát 

Svačina: 100 g ementálu 

Večeře: omeleta s brokolicí a čerstvý zeleninový salát 

 

 

Výhody diety: 

 I u této diety je výhodou snížení celkového energetického příjmu. Díky „kytičkovým“ a 

„zvířátkovým“ dnům musí člověk nad složením stravy přemýšlet. 

I zde je výhoda, že u této diety se objevuje pravidelný přísun zeleniny a luštěnin. Tím je 

u člověka zajištěn příjem vlákniny a vitaminů.  

Dojde i ke zmenšení velikosti porcí, neboť si lze jen těžko představit člověka, který by 

ke každému jídlu snědl kuře či kilogramový biftek a k tomu další kilo zeleniny. 

 

Nevýhody diety: 

 Nedostatečně vyvážený příjem bílkovin, tuků a cukrů. 

 V den, kdy dochází pouze k příjmu bílkovin („zvířátkový den“), dochází k zatížení 

činnosti ledvin. Tělo ale i v tento den potřebuje pro svoji činnost cukry a ty si musí 

vytvořit přeměnou z bílkovin. Tak dochází k nadbytečné tvorbě kyseliny močové, která 

se pak může ukládat v kloubech a vzniká onemocnění zvané dna. 
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4 Mléčná dieta 

 

Jde o velmi přísnou redukční dietu, která k mléku a mléčným výrobkům povoluje jen 

velmi malý příjem jídla. Musí se velmi dbát na pravidelnost stravování, vždy 5x denně. 

Každý den je nutné vypít nejméně 2litry tekutin - neperlivá voda či minerálka, bylinný 

čaj. Kávu je povolena i v průběhu diety, ale jen v hodině, kdy se pije mléko. Zeleninu lze 

jíst syrovou i vařenou. Důležité je omezit solení. 

 

Příklad jídelníčku:  

1. den:  

Snídaně: 250 ml mléka 

Svačina: 250 ml mléka 

Oběd: 250 ml mléka 

Svačina: 250 ml mléka 

Večeře: 250 ml mléka 

2. den: 

Snídaně: 150g bílého jogurtu 

Svačina: 150 g sýru cottage 

Oběd: 150 g vařeného kuřecího masa 

Svačina: 250 g tvarohu 

Večeře: 2 vejce 

3. den 

Snídaně: 100 g ovoce 

Svačina: 150 g sýru cottage 

Oběd: 100 g vařeného kuřecího masa 

Svačina: 250 ml mléka 

Večeře: 200 g zeleniny, 150 g bílého jogurtu 

4. den 

Snídaně: 150 g bílého jogurtu 

Svačina: 150 g tvarohu 

Oběd: 200 g zeleniny, 150 g sýru cottage  
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Svačina: 250 ml mléka 

Oběd: 150 g vařeného hovězího masa 

 

 

Výhody diety: 

Výhodou této diety je dostatečný přísun mléčných výrobků. Ty obsahují vápník a tento 

prvek je velmi důležitý pro stavbu kostí v dětství a jako prevence vzniku osteoporózy 

v pozdějším věku. 

 

Nevýhody diety:  

I u této diety je nedostatečný energetický příjem, tedy nedostatečný a nevyvážený 

příjem živin - bílkovin, cukrů, tuků, vitaminů a minerálů. Tělo nedostatek bílkovin čerpá 

z vlastních zásob a opět tedy ubývá převážně svalová hmota. 

Díky nedostatku ovoce e zeleniny dochází k nedostatku vitaminu C, může dojít 

k oslabení imunity a vzniku častějších infekcí. 

Nedostatek vlákniny má za následek zhoršenou peristaltiku ve střevech. 

Člověk s nedostatečným příjmem energie bývá unavený, nenaladěný. V tomto případě 

má navíc nedostatek vitaminů a je náchylnější k infekcím.  
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5 Ovocná dieta 

 

Jídelníček diety je sestaven z konkrétního sladkého ovoce, které je bohaté na enzymy 

podporující metabolismus a trávení, proto je důležité přesně dodržet jeho složení. 

Některé jiné ovocné dietní režimy navíc dovolují jíst v průběhu 3 dnů až týdne, kdy se 

nejčastěji dodržují, i mléčné výrobky a vařené kuřecí maso.  Dieta však zakazuje 

všechny potraviny kromě doporučeného ovoce. To navíc musí být vždy čerstvé, tedy ne 

z konzervy. Nedůležitější zásada je správný pitný režim a pravidelnost jednotlivých 

porcí. Nejvhodnější je pít pouze neperlivou vodu, někteří autoři však neodmítají ani 

bylinné čaje. Zapovězená je však voda perlivá, káva a jakýkoli alkohol.   

 

Příklad jídelníčku:  

1. den 

Snídaně: 250 g čerstvého ananasu 

Svačina: 250 g čerstvého ananasu 

Oběd: 1 banán 

Svačina: 250 g čerstvého ananasu 

Večeře: 1 banán 

2. den 

Snídaně: 3 kiwi 

Svačina: 100 g hroznového vína 

Oběd: 4 kiwi 

Svačina: 100 g hroznového vína 

Večeře: 3 kiwi 

3. den 

Snídaně: 200 g hroznového vína 

Svačina: 200 g ananasu 

Oběd: 4 kiwi 

Svačina: 100 g ananasu 

Večeře: 100 g hroznového vína a 2 kiwi 

 



 - 44 - 

 

Výhody diety:  

Výhodou je pouze přísun ovoce a tím pádem dostatečný přísun vitaminu C. 

Ovoce obsahuje i enzymy, které podporují látkovou výměnu a tak dochází k pročištění 

organismu. 

 

Nevýhody diety:  

Tělo nedostává žádné bílkoviny, které jsou nepostradatelné, a tělo si je čerpá 

z vlastních zásob.. 

Vzhledem k nedostatečnému přísunu tuků chybí i nenasycené mastné kyseliny. Ty jsou 

ale velmi důležité pro stavbu buněčné stěny. 

Chybí minerály a vitaminy.  

Tato dieta je doporučována spíše na pročištění organismu jako jednodenní kůra. 
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 6 „Jídlo pro život“ podle Billa Phillipse 

 

„Jídlo pro život“ podle Billa Phillipse je jeden z nejdietnějších režimů vůbec. Jde o 

kombinaci dietních opatření a zvýšené pohybové aktivity. Dieta Billa Phillipse má hned 

několik cílů: zredukovat podkožní i vnitřní tělesný tuk, zpevnit postavu - vybudovat 

svalovou hmotu, cítit se lépe - mít dostatek energie. 

Jídelníček by měl obsahovat jen velmi nízký obsah tuku. Příjem potravy by měl být  

pravidelný 6x denně a vždy jen malé porce. Každá z nich má být složena ze zeleniny, 

libového masa, drůbeže, ryb nebo tvarohu. Jako přílohy jsou povoleny brambory a 

hnědá rýže. K pití je doporučena neperlivá voda, neslazené ovocné šťávy, neslazený čaj 

i káva. 

Bill Phillips klade kromě změny stravování velký důraz na dostatečný pohyb. Cvičit je 

třeba pravidelně 6x denně a nejlépe po ránu. Cvičební plány jsou individuální - záleží na 

zdravotním stavu, fyzické zdatnosti. Pro každého je však již z počátku vhodné aerobní 

cvičení - plavání, jízda na kole či rotopedu, svižná chůze, běh, běh na lyžích či veslování. 

Způsob cvičení je vhodné konzultovat s obezitologem, sportovním lékařem nebo 

trenérem. 

  

 

Příklad jídelníčku:  

1. den 

Snídaně: míchaná vajíčka se šunkou, plátek celozrnného chleba 

Svačina: jablko, 50 g tvrdého tvarohu 

Oběd: bramborová polévka nezahušťovaná moukou, rybího filé vařeného páře, 

rajčatový salát 

Svačina: 250 ml nízkotučného kefíru 

Večeře: kuřecí steak se zeleninovou oblohou 

2. den 

Snídaně: ovesná kaše s medem a sušeným ovocem 

Svačina: bílý jogurt, banán  
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Oběd: tomatová polévka nezahušťovaná moukou, krůtí steak, rýže natural a zeleninový 

salát 

Svačina: 100 g zeleninového tvarohu 

Večeře: zapečený lilek s králičím masem 

 

 

Výhody diety:  

Povinné a pravidelné cvičení. 

Dostatečné množství zeleniny. Tato dieta patří mezi nejúčinnější. Velmi chvályhodné je 

doporučené cvičení. Jídelníček je velice vyvážený a má optimální složení všech živin. 

 

Nevýhody diety:  

Pozor nadměrný příjem bílkovin, je třeba si zkontrolovat optimální příjem bílkovin pro 

svoji osobu. 

Při úplném omezení tuků dochází k nedostatečnému vstřebávání v tuku rozpustných 

vitaminů - A, D, E, K a tím pádem k jejich nedostatku. Asi nejvíce to postihne vitamin D 

a s tím poté souvisí větší pravděpodobnost vzniku osteoporózy. 
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4 Diskuse 

 

 Hlavním cílem mé práce bylo rozebrat možnosti léčby obezity a vypracovat 

přehled léků a potravních doplňků, určených k redukci váhy. Terapii obezity lze rozdělit 

do několika skupin – dietní opatření, pohybová aktivita, kognitivně-behaviorální 

terapie, farmakoterapie a bariatrická chirurgie. 

Léčba obezity má být vždy komplexní, dlouhodobá a individuální. Snížení 

hmotnosti o 5-10% má pro pacienta podstatný zdravotní přínos. Dochází k poklesu 

krevního tlaku (krevní tlak klesá o 1-2mmHg při úbytku původní hmotnosti o 1%). 

Snižuje se celková hladina krevních tuků, klesá hladina LDL cholesterolu, stoupá 

hladina HDL cholesterolu. Dochází ke zlepšení ukazatelů metabolismu cukrů (riziko 

úmrtí ve vztahu k cukrovce klesá až o 44%). Zlepšuje se dušnost, kvalita spánku, 

zmírňují se bolesti kloubů a páteře. Riziko úmrtí na nádorová onemocnění klesá o 37%. 

Zlepšuje se celková kvalita života. Dalším přínosem související s příznivým ovlivněním 

uvedených nemocí může být snížení dávek léků užívaných pacientem či dokonce 

možnost zcela vysadit některé léky (po dohodě s lékařem).  

Předpokladem úspěšnosti léčby je dostatečná motivace pacienta. Dietní 

opatření a pohybovou aktivitu lze podpořit farmakologicky nebo výběrem některého 

z volně prodejných potravních doplňků, určených k redukci hmotnosti. V současné 

době je nejvíce používaný orlistat, což je látka která ovlivňuje absorpci tuku ve střevě, 

tím, že inhibuje lipázu. Obsahují ho přípravky Xenical, který obsahuje 120mg orlistatu 

v jedné kapsli a ALLI, kde je poloviční dávka, 60mg orlistatu v jedné dávce a je volně 

prodejný. 

Asi nejpoužívanějším potravním doplňkem ke snižování váhy je vláknina, která 

se na našem trhu vyskytuje v různých podobách a různého původu. Od semen psyllia 

po chitosan získávaný z koster korýšů. Další skupinu tvoří řasy, které mají i silné 

detoxikační vlastnosti. Výtažky z některých rostlin blokují chuť k jídlu (Hoodia gordoni), 

jiné podporují spalování tuků svými termogenními vlastnostmi (kofein, guarana, 

synefrin –obsažený v plodech citronovníku, zelený čaj). 

Ve své praktické části jsem se zaměřila na možnosti léčby obezity vzhledem ke 

zdravotnímu stavu pacienta. V některých případech bylo nutno přistoupit k bariatrické 
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chirurgii, v jiných se využila farmakoterapie a u některých pacientů stačilo upravit 

jídelníček a zvýšit pohybovou aktivitu. 

Dále jsem vypracovala přehled nejpoužívanějších typů diet a rozebrala jejich 

výhody a nevýhody. Ukázalo se, že většina diet není vhodná pro dlouhodobější užití, 

vzhledem k jejich nevyváženosti v zastoupení důležitých živin. 
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Závěr 

V současné době je slovo obezita velmi skloňovaným tématem, vzhledem 

k tomu, že počet lidí s nadváhou  a obezitou stále roste. Obezita je především nemoc, 

která je rizikem pro vznik řady dalších závažných metabolických a kardiovaskulárních 

onemocnění. Tato fakta dokládají, že obezitu jako nemoc a možnou příčinu dalších 

onemocnění je nutné léčit.  Dosažení lepšího vzhledu je zde jen částečným přínosem. 

Hlavní přínos spočívá ve snížení rizika rozvoje dalších závažných onemocnění, které 

snižují kvalitu, ale i zkracují délku života. 

Obezita by se měla chápat jako komplexní onemocnění, které potřebuje při 

léčbě propojení více oborů a disciplín. Vedle změny stravovacích zvyklostí, dostatečné 

pravidelné pohybové aktivitě a podpůrné psychologické podpory ve formě kognitivně-

behaviorální terapie je v současné době v léčbě obezity také důležitá moderní 

farmakoterapie.  

Mým hlavním cílem bylo zmapovat u nás dostupné možnosti podpůrné léčby 

z řad široké škály potravních doplňků. Myslím, že doplňky stravy určené k redukci váhy, 

mohou mít pro pacienty velký psychologický význam v boji s obezitou, ač by se 

v některých případech mohlo jednat pouze o placebo efekt. 

Protože jsou tyto produkty v lékárnách hojně zastoupeny, musí být 

farmaceutický asistent s jejich sortimentem důkladně seznámen, aby mohl odborně 

poradit při jejich výběru. 
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Summary 

 

Obesity 

The goal of the assignment is to map out the therapy options of this civilization disease 

obesity, the detailed analysis of over-the-counter medications, the dietary foods 

supplements, and the description of the mechanism effect of such used substances. 

Obesity is a serious chronic disease, which is characterized by the elevated rate of fat 

in the body along with a gained body weight above the normal range. It is the main 

reason of nontransferable diseases of group occurrences, which are then included 

under the perception of the metabolic syndrome. 

Overweight and obesity need to be understood as a serious chronic disease that 

require the complex diagnostic, therapeutic, long term monitored plan concentrated 

on the particular individual. 

Obesity can be divided into android and gynoid. An android obesity is characterized by 

the higher levels of visceral fat and plays an important function in etiopathogenesis of 

the metabolic syndrome. The metabolic syndrome is a combination of the risk factors 

such as diabetes mellitus type II, hyperlipidaemia, hypertension, which are the 

consequences of obesity. Patients with the metabolic syndrome are twice in the risk of 

an early death and are in higher risk of the acute coronary syndrome.  A  gynoid 

obesity from the metabolic point of view brings smaller risks. 

The increasing prevalence of obesity in developed and developing world countries is 

documented by the epidemiologic studies, implemented in individual countries. The 

raising trend is seen not only in the adult population, but especially risky is detected in 

the growing amount of obese children. 

The results of studies are focused on the assessment of the nutritional state in relation 

to the risk of the possible rise of metabolic diseases.  The Czech Republic ranks among 

the European countries with the highest rates of incidence of obese or overweight 

people. Every second adult is overweight and every fifth one is obese. 

The factors influencing the development of obesity are genetic factors, the external 

factors of obesity such as overfeeding children, physical inactivity, psychological and 

social and economic problems, pregnancy etc. 
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Body mass index is a measurement which compares weight and height, defines people 

as overweight, when their BMI is between 25 and 30, and obese when it is greater 

than 30. The other measurements include the size of the waist, the proportion of the 

waist and the hips, and the proportion of the waist and the height. 

The main goal of therapy of obesity is weight reduction.  The complex therapy of 

obesity can be divided to the area of dieting with the added physical activity and the 

use of cognitive behavioral techniques, pharmacotherapy and bariatric surgical 

treatment. Drugs for the treatment of obesity can be divided by their mechanism into 

three groups: anorectics, thermogenic, and drugs affecting the fat digestion in the 

intestine. Today there are preferred the drugs affecting the fat digestion in the 

intestine. The fight with obesity can be supported by the large amount of food 

supplements. The fiber is a substance of vegetable origin and is not decomposed by 

the enzymes in the human body. It helps to move foods through the digestive system, 

helps to absorb water and ties some food agents such as cholesterol. Some species of 

algae are often used in reduction regiments, especially for their detoxification capacity 

e. g. Spirulina, Chlorella. Some other substances which are used to reduce weight can 

be found in carnitine, chrome, caffeine, green tea extracts, guarana, the extracts of 

some plants such as Korean pine, hoodia gordoni, garcinia cambogia, citrus aurantium. 

The practical part of the assignment is made of the case history and the most 

commonly used diets in obesitological centre. 

Key words:  obesity, body mass index, dieting, physical exercise, anti-obesity 

medication, metabolic disease 
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