
Za rizikovou skupinu pro dia-
gnostiku metabolického syndromu
se podle Mezinárodní diabetologické
federace (IDF) považují osoby s roz-
vinutými faktory: zvýšení krevního
tlaku nad 130/80 mm Hg, dysli-
pidemie (triglyceridy > 1,7 mmol/l,
HDL-cholesterol < 1,0 mmol/l u mužů
a < 1,3 mmol/l u žen), větší obvod pa-
su jako projev abdominální obezity
(u mužů > 94 cm, u žen > 80 cm), zvý-
šení glykemie nalačno nad 5,6 mmol/l
nebo diagnostikovaná porušená glu-
kózová tolerance (impaired glucose
tolerance – IGT) nebo diabetes mellitus
2. typu. Při výskytu většího obvodu
pasu a minimálně dvou dalších rizi-
kových faktorů je možné u pacienta
diagnostikovat „metabolický syndrom“. 

Diagnóza metabolického syndromu se stává v populaci stále
častějším jevem. Výskyt souvisí se sou-časným trendem životního stylu
– sedavý způsob zaměstnání, pasivní trávení volného času, kouření,
konzumace alkoholu, příjem nad-měrného množství jídla a výběr
nevhodných potravin do jídelníčku. Prevalence metabolického
syndromu v evropské populaci činí 20–30 %, s narůstajícím věkem
a hmotností jeho výskyt neustále roste, a tím stou-pají i rizikové faktory
pro aterosklerózu a kardiovaskulární nemoci. Více než 50 % obyvatel
České republiky umírá na srdečně-cévní onemocnění.

MÁM „METABOLICKÝ SYNDROM“...

Je dobré si uvědomit, že i když byl pacientovi diagnostikován meta-
bolický syndrom, nic není ztraceno! Dostatečně edukovaný pacient
může z velké části zabránit rozvoji zdravotních komplikací svým aktivním
přístupem a spoluúčastí. Je potřeba, aby byl pacient dokonale seznámen
s riziky metabolického syndromu při pokračování v nezdravém životním
stylu, se všemi možnostmi přístupu ke své diagnóze, s nefarma-
kologickou i farmakologickou léčbou. Tady se naskýtá velký prostor pro
nás lékárníky, kde můžeme pacientovi výrazně pomoci dobrou radou či
doporučením. Vhodnou situací může být konzultace v rámci volného
prodeje, když nás pacient osloví se žádostí: „Chtěl bych něco účinného
na hubnutí...“ Také při výdeji léků na předpis, kdy máme před sebou
obézního pacienta užívajícího antidiabetika, který poprvé dostává
sibutramin či orlistat, je důležité zaujmout pozici odborníka na svém
místě a poučit pacienta o celkovém postoji k problému. Způsobem
realizace v této oblasti může být i poskytování individuálních konzul-

tací pro pacienty v lékárně nebo orga-
nizace lékárenských akcí s podporou
ČLK, jejichž příkladem může být
letošní DEN LÉKÁREN, zaměřený prá-
vě na diagnostiku metabolického
syndromu. Využijme tedy svých vědo-
mostí a věnujme se pacientům! Je to
pro nás nejen profesní výzva a rea-
lizace v oblasti poradenství, ale i té-
měř povinnost jako zdravotníků první
linie. Kdo jiný má pacientovi poradit
a usměrnit ho, co se týče zdravého
životního stylu a nefarmakologické
léčby, než lékárník, u kterého se pa-
cient dožaduje zázraku na snížení
hmotnosti? 

STRATEGIE, 
ANEB JAK NA TO?

Nejdůležitější ze všeho je v první řadě pacientovi vysvětlit, že velká
část problému nazývaného „metabolický syndrom“ je právě v ovliv-
nění životního stylu. Dát vale cigaretám, alkoholu, sezení u televize
či počítače a neomezené konzumaci nevhodných potravin a nápojů.
Místo toho sáhnout po příručce racionální stravy, koupit si perma-
nentku na plavání či jezdit na kole a chodit pěšky co nejvíc! Lehce se to
řekne, těžko udělá. To platí pro většinu pacientů s metabolickým
syndromem, protože to je zrovna ta část populace, která nikdy nebyla
zvyklá trápit se pohybem, a už vůbec ne cíleně, či dávat pozor, co se
servíruje na talíř. Pro mnohé to znamená těžký převrat v dosavadním
způsobu života, který se neobejde bez kognitivně-behaviorální
podpory za strany zdravotníků, a hlavně rodiny. Pacienta je potřebné
MOTIVOVAT a EDUKOVAT hned od začátku a komplexně – vhodná
dieta, pohybová aktivita, psychická podpora, farmakologické i nefar-
makologické možnosti terapie.

Je vhodné, aby si pacient sepsal dosavadní návyky, zvýraznil pro
sebe ty nesprávné a stanovil si strategii, jak je eliminovat a nahradit je
správnými. Nejlepší účinnost mají multimodální strategie:

1. stanovení cílů – stanovení dosažitelných, realistických
střednědobých cílů a kontroly jejich plnění s úpravami;

2. selfmonitoring – vedení záznamů o hmotnosti, jídelníčku
a pohybové aktivitě ke zlepšení porozumění stravovacím návykům
a režimu fyzického cvičení (zpětná vazba a hodnocení);

3. překonávání překážek – stanovení problému (např. strava
v restauraci, časování jídla) a nalezení způsobu řešení situace;
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aneb jak změnit svůj životní styl?

Mgr. Katarína Mikušová
Ústavní lékárna IKEM, Praha

Metabolický syndrom představuje soubor
zdravotních komplikací souvisejících s nadváhou 
či obezitou. Obezita s sebou nese zvýšené riziko
aterosklerózy, kardiovaskulárních onemocnění

a diabetes mellitus 2. typu. 
Podkladem vzniku diabetu 2. typu 

je inzulinová rezistence, tj. snížená citlivost tkání
zpracovávat glukózu. 

Organismus kompenzuje tuto poruchu
zvýšením aktivity sympatického nervového systému

a hyperinzulinemií, které mají za následek 
rozvoj celé řady faktorů rizikových 

pro aterosklerózu a její komplikace. 
Tady začíná začarovaný kruh ovlivňování jedné

metabolické poruchy druhou...
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4. sebehodnocení – změna nerealistických cílů v redukci hmot-
nosti a vnímání vlastního těla, zmírnění pocitu neschopnosti a sebe-
obviňování, zavedení sebehodnoticích prvků;

5. prevence relapsu – předvídání porušení režimu a nácvik tech-
nik k navrácení se k původnímu plánu;

6. sociální podpora – zainteresování rodiny a známých k posílení
motivace a zajištění podpory při změně životního stylu;

7. uzavírání smlouvy (contracting) – písemně vypracované
a podepsané – realistické, krátkodobé cíle zvyšují odhodlání a šanci na
jejich dosažení.

CO ZNAMENÁ „VHODNÁ DIETA“? 
KTERÉ POTRAVINY SMÍM A KTERÉ NE?

Vhodná strava pomáhá upravit krevní tuky, snížit krevní tlak a hla-
dinu cukru v krvi. Patříme k zemím s vysokou průměrnou hladinou
cholesterolu. Podle zásad racionální výživy by tuky neměly přesahovat
30 % celkového denního kalorického příjmu. Ve skutečnosti však
představují do 40 % energetického příjmu. 

Hlavní pravidla pro sestavení jídelníčku redukční diety

� Nevhodné potraviny:
� omezit konzumaci živočišných výrobků (máslo, sádlo, slanina,

tučné a uzené maso, vejce, mléčné výrobky s vysokým obsahem tuků
– šlehačka, smetana, smetanové jogurty, majonézy, sýry nad 30 % tuku
v sušině, zmrzlina...);

� nejíst bílé a sladké máslové pečivo – vánočka, listové těsto, lou-
páky, koláče, koblihy;

� vyřadit konzumaci jednoduchých cukrů – sladkosti, dorty, čoko-
láda, moučníky, sušenky, džem, med...;

� pokrmy nesmažit, nepřisolovat, nezahušťovat jíškou, smetanou,
pozor na tučné vývary;

� nepít slazené nápoje – coca-cola, limonády, džusy, čokoládové
nápoje...;

� vyvarovat se „zobání“ – chipsy, oříšky...;
� maximálně omezit konzumaci alkoholu – suché víno max.

2–3 dl/den, nebo max. 1 pivo/den, destiláty a likéry vůbec;
� NEKOUŘIT!!!

� Doporučené potraviny:
� zvýšit konzumaci nenasycených mastných kyselin – rostlinné tuky

a oleje, ryby, libové bílé maso (kuřecí, králičí, telecí), sója, nízkotučné
mléčné výrobky (mléko, jogurty, tvaroh, zakysané mléčné výrobky do
3 % tuku, sýry do 30 % tuku v sušině);

� zvýšit příjem vlákniny – každý den 5 porcí čerstvé zeleniny a ovoce;
� zvýšit konzumaci celozrnných potravin – pečivo, rýže, těstoviny...;
� dodržovat pitný režim 2–3 litry neslazených nápojů denně (voda,

minerálka, čaj, popř. šťávy z čerstvého ovoce);
� vhodný způsob přípravy jídel – vaření, pečení, dušení.

� Další doporučení:
� Máte-li zvýšenou hladinu triglyceridů v krvi:
� maximálně omezit konzumaci alkoholu a jednoduchých cukrů

(viz výše) – z obojího jsou v játrech vytvářeny triglyceridy, a jejich kon-
centrace v krvi se tak zvyšuje.

� Máte-li zvýšenou hladinu LDL-cholesterolu, tzv. „zlého“:
� obohatit potravu o rostlinné steroly (fytosteroly) v dávce cca 2 g/den,

které způsobí intestinální absorpci cholesterolu a sníží jeho hladinu

v séru o 5–15 % (rostlinné oleje, semena, sója, brambory, brokolice,
obiloviny...);

� vyšší dávky fytosterolů nad 3 g/den snižují absorpci ß-karotenu a vi-
taminů rozpustných v tucích;

� Máte-li sníženou hladinu HDL-cholesterolu, tzv. „hodného“:
� nekuřte a dbejte na pravidelnou pohybovou aktivitu.

JAKÁ POHYBOVÁ AKTIVITA 
JE PRO MĚ VHODNÁ?

Fyzická aktivita, jakožto nezbytná součást úspěšného snižování
hmotnosti, má pozitivní účinky na metabolické rizikové faktory a na
kardiovaskulární riziko. Obecná doporučení pro běžnou populaci
stanoví minimální fyzickou aktivitu na 30 minut středně intenzivního
cvičení po většinu dnů v týdnu. Doporučení z poslední doby uvádějí
jako optimum 60–90 minut po většinu dnů v týdnu u těch, kteří chtějí
zhubnout a zabránit opětovnému vzestupu hmotnosti. Vhodné jsou
sporty aerobního charakteru (např. rychlá chůze, jogging, plavání, jízda
na kole, tanec...) s větším zapojením pohybu v rámci běžného dne
(např. práce na zahradě, procházka v polední pauze, chůze do schodů
místo výtahu...) a s omezením sedavých činností.

Pacientům, kteří nevědí, jak začít s pohybovou aktivitou, je vhodné
doporučit návštěvu odborného centra, které je zaměřeno právě na
pohybové aktivity pro pacienty se zdravotními obtížemi. Centrum je
odborně vedeno lékaři a fyzioterapeuty, kteří zaručí odborný zdravotní
dohled při cvičení osob s hypertenzí, diabetem, osteoporózou, atd. Je
možné cvičit podle individuálního cvičebního plánu anebo ve sku-
pinách lidí s podobným zdravotním problémem, což zpravidla vede
k posílení motivace pacientů potýkat se společně s problémy při
hubnutí. Příkladem takového centra je MEDISPO nebo ISTOB:
www.medispo.net, www.istob.cz

Důležité je stanovit si hned na začátku reálný cíl při snižování
nadváhy: hubnout pomaleji a snížení hmotnosti udržet. Doporučuje se
maximálně 1–2 kg za měsíc, 8–10 kg za rok , tj. pokles hmotnosti o 7–10 %
vstupní hmotnosti během 12 měsíců.
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