Výživa a dietologie

HEMOROIDY
Konečník a anální otvor je místem s bohatým krevním zásobením – nacházejí se zde žilní
pletence. Ty se za určitých podmínek mohou
rozšířit, plnit krví, popřípadě vytvářet uzly, zanítit se a opuchnout. Hemoroidy vyskytující se
uvnitř konečníku nazýváme vnitřními hemoroidy, v oblasti ústí análního otvoru jsou vnější
hemoroidy.
Hemoroidy můžeme rozdělit do čtyř stadií:
1. Rozšířený žilní pletenec, problémy se nevyskytují.
2. Rozšířený žilní pletenec se vysouvá do análního otvoru, ale spontánně se vrátí.
3. Hemoroidy vycházejí ven z konečníku, dají se
manuálně zasunout.
4. Hemoroidy permanentně vyčnívají z konečníku a nedají se zasunout, jsou doprovázené
komplikacemi.
PŘÍZNAKY

HEMOROIDY

Často jsou hemoroidy bez příznaků. Jindy se
však může objevit celé spektrum příznaků, které se mohou lišit od případu k případu, a samozřejmě také podle lokalizace (tabulka 1).
Tabulka 1. Příznaky hemoroidálního onemocnění

Nejčastější
příznaky

Krvácení
Otok
Bolestivost
Svědění v oblasti konečníku
Pálení
Produkce hlenu (hlen následně
může vyvolat podráždění)
Uzlovité útvary v oblasti konečníku

PŘÍČINY VZNIKU

Předpokládá se, že vlastní příčinou vzniku
hemoroidů je nadměrný tlak (obstipace, těhotenství aj.) a dráždění v oblasti konečníku (např.
průjmy). Faktorů, které vedou k jejich vzniku, je
však více. Můžeme je rozdělit do dvou základních skupin: vnější a vnitřní (tabulka 2).
Vnější rizikové faktory lze shrnout několika
slovy – NESPRÁVNÝ ŽIVOTNÍ STYL.
Tabulka 2. Rizikové faktory vzniku hemoroidů
Dědičnost
Vnitřní Věk (nad 50 let)
Těhotenství
Nesprávná životospráva (nedostatek
tekutin a vlákniny)
Obezita
Dlouhé sezení
Vnější
Zadržování stolice
Zácpa
Infekce konečníku
Nedostatečná hygiena
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Hemoroidy neboli „zlatá žíla“ je slovo
odvozené od řeckého haimorrhoides
flebes, což znamená krvácející žíly. Patří
mezi poměrně častá cévní onemocnění.
Statistiky ukazují, že jimi trpí přibližně 50 %
populace nad 50 let. Výskyt hemoroidů je
poměrně častý i u těhotných žen. Při vysoké
prevalenci nepředstavují sice onemocnění
ohrožující život, mnohdy ho však dokážou
zkomplikovat.

PREVENCE  ÚPRAVA ŽIVOTNÍHO
STYLU

Součástí prevence – ale i každé léčby – by
měla být úprava životního stylu. Nízký obsah vlákniny ve stravě a nedostatečný příjem
tekutin může způsobit nesprávnou konzistenci stolice. Obstipace nebo příliš tvrdá stolice
způsobuje vyšší tlak a dráždění konečníku,
což může vést ke vzniku příznaků při hemoroidech. Bolestivost, popřípadě krvácení při
vyprazdňování, má za následek zadržování
stolice a tím opakované dráždění hemoroidů. Vzniká tak bludný kruh, při kterém se stav
může zhoršovat.
Tekutiny a vláknina ve stravě pomáhají regulovat vyprazdňování, a tím zlepšovat stav
hemoroidálního onemocnění. Zvýšení obsahu vlákniny ve stravě je jedním ze základních
dietních opatření.
Vlákninu v potravě tvoří jedlé části rostlin
nebo analogické sacharidy, které jsou odolné vůči trávení a absorpci v lidském tenkém
střevě a jsou úplně nebo částečně fermentované v tlustém střevě. Vláknina zahrnuje polysacharidy, oligosacharidy, lignin a přidružené
rostlinné složky. Má prospěšné fyziologické
účinky: laxativní, a/nebo snižuje koncentraci
cholesterolu v krvi, a/nebo snižuje koncentraci glukózy v krvi.
Podle rozpustnosti ve vodě dělíme vlákninu
na rozpustnou (pektin, rostlinné slizy, polysacharidy mořských řas, modiﬁkované škroby
a celulózy) a nerozpustnou (celulóza, lignin,
rezistentní škrob).
Rozpustná vláknina v trávicím traktu váže
vodu a nabobtnává. Navozuje tím pocit nasycení a ulehčuje transport potravy trávicím
traktem. Váže mastné kyseliny, steroly, žlučové kyseliny, cukr a snižuje jejich vstřebávání.
Nerozpustná vláknina zvyšuje objem stolice a
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Účinky vlákniny:
• Zrychluje průchod potravy trávicím traktem
a tak zkracuje čas působení škodlivých látek
a toxinů, které jsou v potravě.
• Pomáhá regulovat koncentraci cholesterolu
v krvi.
• Pomáhá regulovat koncentraci glukózy
v krvi.
• Navázáním vody a následným zvětšením
objemu navozuje pocit sytosti.
• Působí proti zácpě, při hemoroidech a onemocněních žlučníku.
Bylo zjištěno, že naše běžná strava obsahuje
jen přibližně 10 g vlákniny na den. Průměrný
spotřebitel by měl podle našich norem zkonzumovat denně 22,5 g vlákniny. Některé literární zdroje uvádějí doporučený denní příjem
vlákniny dokonce v množství 30–40 g. Nízký
příjem vlákniny v potravě má na svědomí především vysoký podíl průmyslně upravovaných
jídel v našem jídelníčku. Nejlepším zdrojem nerozpustné vlákniny jsou hlavně obilniny, slupky
jablek, hrušek nebo hroznového vína. Rozpustná vláknina se nachází zejména v citrusových
plodech, jablkách, hruškách, rybízu, mrkvi, šípku, zelí. Ve formě slizů ji najdeme v semenech
lnu, houbách, mořských řasách. Dalším zdrojem jsou luštěniny, sušené ovoce a ořechy.
Dostatečný příjem tekutin (2–3 l denně)
a vlákniny je tedy jedním ze základních pravidel při prevenci a léčbě hemoroidů. Sedavý
způsob života má za následek vznik zácpy. Proto je dalším kamínkem do mozaiky pravidelná
pohybová aktivita. Doporučuje se aerobní
aktivita alespoň 3krát týdně. Pohyb je důležitý
nejen v prevenci srdečně-cévních onemocnění
a obezity, ale je také základní součástí zdravého
životního stylu.
Mezi další doporučení můžeme zařadit:
• Netlačit na stolici. Příliš úporné tlačení při
vyprazdňování střev zvýší tlak v žilách a
konečníku.
• Nezadržovat stolici. Stolice se vysušuje a
stává se tvrdou, defekace je těžší.
• Omezit dlouhé stání a sezení.
• Dodržovat osobní hygienu i v oblasti análního otvoru (doporučuje se umývání po každé stolici, použití pouze toaletního papíru je
v těchto případech nedostatečné).
• Nosit volné a vzdušné spodní prádlo.
• Omezit konzumaci dráždivé (kořeněné)
stravy, kávy a alkoholu.

