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Při vyslovení pojmu metabolické onemocnění se nám většinou vybaví diabetes a poruchy lipidového 

metabolismu. Nicméně i jiné výživové složky z řad mikronutrientů mohou být špatně 

metabolizovány. V učebním textu je rozepsána základní problematika čtyř naprosto rozdílných 

chorob, které postihují různé skupiny lidí. Typickým pacientem pro dnu je obézní jedinec s oblibou 

v mase a alkoholu, osteoporózou trpí nejčastěji štíhlé ženy s větším počtem dětí a fenylketonurií 

jsou nejvíce ohroženy děti, obdobně jako vzácně se vyskytující Wilsonovou chorobou.  

 

Cílem modulu je seznámit se prostřednictvím čtyř odlišných chorob s problematikou metabolických 

onemocnění, příčinami jejich vzniku a projevy, a se základními dietními a režimovými opatřeními k 

jejich snížení. 

 podstatu onemocnění Dnou, 

 režimová a dietní opatření při dně, 

 podstatu onemocnění fenylketonurií, 

 dietní opatření při fenylketonurii, 

 příčiny a rizikové faktory osteoporózy a osteomalacie, 

 základní informace o Wilsonově chorobě. 
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V první kapitole se seznámíme s poměrně rozšířeným onemocněním dnešní doby. Při dně je 

narušen metabolismus kyseliny močové. Onemocnění je do určité míry možno korigovat změnou 

životního stylu, proto má význam znát jeho správné zásady.

 příčiny, vznik a projevy hyperurikemického syndromu a dny, 

 režimová a dietní opatření u této choroby, 

 dietní postup při dnavém záchvatu. 

 

Dna, podagra, hyperurikemický syndrom, hyperurikémie, tofy, akutní dnavá artritida, odlehčovací 

den, dnavý záchvat. 

 

 

Jedná se o poruchu látkové přeměny (metabolismu) kyseliny močové. Lidově se této nemoci říká 

„nemoc králů“, protože jednou z příčin je bohatá strava s vysokým obsahem živočišných tuků a 

bílkovin, tedy určité dlouhodobé „hodování“. Krystalky kyseliny močové se nahromadí v kloubech, 

šlachách, ale také v jiných orgánech (například v ledvinách). Nejčastěji se hromadí v kloubech 

nohou, tato forma se nazývá podagra.  

Kyselina močová je konečným produktem metabolismu těch dusíkatých látek, které obsahují 

puriny. Ty jsou součástí buněčných jader rostlinných i živočišných buněk, některé potraviny jich však 

mají větší množství, například vnitřnosti, kaviár, kakao, káva, čaj, a proto při jejich metabolickém 

zpracování vzniká větší množství kyseliny močové, které je u zdravého jedince vyloučeno z těla 

močí.  

Dna je vlastně vyhraněnou formou hyperurikemického syndromu s typickými projevy, kdy se do 

kloubů ukládají soli kyseliny močové. Tyto projevy akutního zánětu (akutní dnavá artritis) probíhají 

v epizodách. V chrupavkách uložené soli tvoří tzv. „tofy“, typicky bývá postižen palec na noze, který 
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je oteklý a velmi bolestivý. Nemocní s hyperurikemickým syndromem mají zvýšený obsah kyseliny 

močové v organismu a zvýšenou hladinu kyseliny močové v krvi (hyperurikémie). Syndrom bývá 

často ve spojitosti s dalšími nemocemi – obezitou, hypertenzí, hyperlipoproteinémií. Část 

nemocných je postižena také tvorbou urátových kamenů. 

Rozlišujeme primární a sekundární dnu. Jak název napovídá, tak tato je důsledkem jiného 

onemocnění, kdy rozpadem buněk při nádorových onemocněních nebo při podání cytostatik 

dochází ke zvýšeným hodnotám kyseliny močové. 

Primární dna bývá velmi často způsobená zvýšeným příjmem purinových látek ve stravě, především 

v podobě tučné masité stravy a zvýšeným příjmem alkoholu, nebo zvýšenou tvorbou kyseliny 

močové, popřípadě jejím sníženým vylučováním. 

Téměř 90 % pacientů jsou muži, onemocnění se objevuje zpravidla okolo 40. – 50. roku věku, u žen 

po klimakteriu. Bezpříznakovým zvýšením hladiny kyseliny močové trpí asi 10 % populace. 

Bezpříznakové stádium může vlivem stresu nebo dietními chybami přejít v akutní dnavý záchvat 

(viz. Pracovní sešit), kdy dochází k typickým bolestem palce na noze, zpravidla v brzkých ranních 

hodinách a bez varovných příznaků. Palec je velmi bolestivý a horký s vypnutou kůží nad ním. Po 

odeznění záchvatu se kůže může odloupat. Doba mezi jednotlivými záchvaty bývá několik měsíců, 

vlivem rizikových faktorů se může postupně zkracovat.  

Pokud přejde onemocnění do chronicity, objevují se tofy na více kloubech, na ušních boltcích, 

v blízkosti lokte, kolene a jiných. Většinou jsou zasaženy drobné klouby. Závažným důsledkem je 

postižení ledvin, v podobě ukládaní krystalků kyseliny močové a vzniku močových kamenů. Při plně 

rozvinuté dně je potřeba větší důslednosti v léčbě než u hyperurikemického syndromu, ať už se 

jedná o medikamentózní léčbu nebo dietní opatření. 

 

Léčba dny 

Ještě donedávna byla hlavním léčebným prostředkem nízkopurinová až bezpurinová dieta. 

Diskutovány byly rostlinné potraviny. Dnes již víme, že i ony obsahují puriny, proto je téměř 

nemožné takovou dietu pacientovi nastolit, aniž by v jejím důsledku nedošlo ke karencím některé 

z výživových složek. Vlivem takovéto diety se sníží hladina kyseliny močové v krvi asi o 10 – 15 %. 

Základem léčby je medikamentózní léčba, především podávání Allopurinolu, který snižuje tvorbu 

kyseliny močové. Při nedodržování diety dochází k navyšování dávky medikamentů, proto nelze 

dietní omezení zcela zatracovat. Určitá změna životního stylu je pro léčbu pacientů s dnou 

nezbytná. Při akutním dnavém záchvatu se podávají nesteroidní antirevmatika, především kolchicin. 
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Vzhledem k tomu, že dna bývá spjata i s jinými dietně ovlivnitelnými potížemi, plní dietní opatření 

při dně několik důležitých úkolů. 

U obézních pacientů se snažíme o redukci hmotnosti, především u pacientů s abdominálně 

uloženým tukem. Optimálním způsobem redukce hmotnosti je mírná redukční dieta v kombinaci s 

pravidelným pohybovým režimem. Týdně by mělo dojít k váhovému úbytku přibližně 0,5 až 1 kg, 

rychlejší hubnutí může zhoršit hyperurikémii a podnítit akutní projevy. Každopádně by energetický 

příjem neměl přesahovat energetický výdej, tedy pokud pacient nehubne, neměl by ani přibývat na 

hmotnosti. 

Významným faktorem je dostatečný příjem vlákniny, denní konzumace zeleniny a ovoce je 

nezbytná, zeleniny by mělo být až 500 g. Používáme celozrnné obiloviny a pečivo v přiměřených 

porcích. 

Omezit konzumaci tuků s obsahem nasycených mastných kyselin, tedy především živočišných. 

Nejen volné tuky, jako je sádlo a máslo, ale snižujeme také obsah tuku vázaného v živočišných 

potravinách – tučná masa, uzeniny, tučné mléčné výrobky a sýry. Rovněž je potřeba snížit celkové 

množství tuků ve stravě. Povolenou dávku hradíme především rostlinnými oleji, zvláště lisovanými 

za studena. Opatření ve vztahu k tukům platí dvojnásob u pacientů, kteří mají hyperlipoproteinémii. 

Celkový příjem bílkovin by měl být rovněž korigován. Živočišné tuky jsou většinou obsaženy 

v živočišných bílkovinných potravinách, proto jsou tyto dvě stravovací zásady na sebe vázány. Dávka 

bílkovin by neměla přesahovat 0,8 gramů na kg tělesné hmotnosti a den, k jejímu hrazení by měly 

být používány nízkotučné potraviny. Pro přípravu masa platí zásada, že vývary raději nepoužíváme, 

pouze vařené maso. Technologická úprava dušením má být použita bez předchozího opékání na 

tuku, při pečení maso často podléváme - dostatek vody je důležitý pro vyvaření purinů, proto 

omezujeme konzumaci masových šťáv. Smažení a grilování je nevhodné. 

Vynechat potraviny s vysokým obsahem purinů – vnitřnosti, drobné ryby, silné masové vývary, 

kaviár, droždí, jikry, sardinky, slanečky a podobně. Restrikce purinů je důležitá, ale není 

všespasitelná. Jídelní lístek by měl být konzultován s nutričním terapeutem z důvodu kombinací 

chorob a individuálních rozdílů mezi jednotlivými pacienty. 

Omezení alkoholu patří mezi významná výživová opatření. Denní dávka alkoholu by neměla 

překročit 30 g čistého alkoholu, obvykle se udává z bezpečné denní množství maximálně 3 dcl vína 
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nebo jedno velké pivo nebo 50 ml 40 % alkoholu. Není vhodná konzumace alkoholu v kombinaci 

s pokrmy s vysokým obsahem purinů. 

Omezuje se i konzumace dráždivých a pikantních složek - nakládaná masa, pikantní a tučné 

uzeniny, kořeněné zrající a plísňové sýry, majonézové saláty (například mexický), ostrá koření, 

sójová omáčka, čokoláda, silné kakao, větší množství kávy. 

Zvýšenou pozornost je potřeba věnovat pitnému režimu, z důvodu odplavování škodlivých látek 

z organismu a z důvodu prevence kamenů kyseliny močové. Doplňujeme dostatek tekutin 2 až 3 

litry denně – vodu, ovocné a zeleninové šťávy, močopudné čaje, slabý ruský čaj, urologický čaj (má 

mít světle zlatou barvu), Rudolfův pramen, Bílinská kyselka, Dobrá voda, proti tvorbě močových 

kamenů se doporučuje bezinkový čaj ze sušeného květu.  

Výsledkem změn by měla být konzumace vyvážené stravy, dle zásad zdravé výživy, bez hladovění, 

které negativně ovlivňuje metabolismus kyseliny močové, a bez přejídání, které zvyšuje riziko 

obezity. Významná je také pravidelnost v jídle, platí stejná zásada jako pro obézní – co tři hodiny 

malé porce jídla, tedy přibližně pět denních jídel.  

Tato omezení dlouhodobá, tedy celoživotní, je nutná trvalá změna dosavadního životního stylu. 

Do stravovacího režimu je vhodné zařadit občas tzv. „odlehčovací den“, jehož podstatou je 

konzumace ovocných a zeleninových pokrmů, bez použití mouky, pečiva a živočišných potravin.  

Obsah purinů není jediným měřítkem pro zařazování a vynechávání potravin z jídelního lístku. 

Například kakaový prášek sice obsahuje přibližně 1900 mg purinů ve 100 g, ale ke konzumaci se jej 

zpravidla používá velmi málo. Naproti tomu luštěniny obsahují mnoho purinů, ale zároveň mnoho 

vlákniny, která zrychluje střevní peristaltiku, a tím snižuje využitelnost přítomných bílkovin a příjem 

purinů. 

 

Životospráva při dně 

Pro člověka nemocného dnou není vhodná práce ve vlhku a chladu, a stálá zátěž dolních končetin. 

Péče o hygienu kůže, koupání, sprchování, čistý oděv i kvalitní obuv je důležitá pro ochranu před 

kožními komplikacemi. 

Vhodné je střídání práce a odpočinku, dostatek tělesného pohybu a častý pobyt na čerstvém 

vzduchu, minimalizovat stres a naučit se relaxovat. 

Důležitá je psychická vyrovnanost, protože prudké rozčilení může vyvolat dnavý záchvat.  
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V této kapitole se budeme věnovat metabolickému onemocnění, které může způsobit při neléčené 

formě zcela fatální poškození zdravého vývoje dítěte. 

 podstatu a projevy onemocnění fenylketonurií, 

 diagnostické metody a postavení diety v léčbě PKU. 

Fenylalanin, aminokyselina, fenylalaninhydroxyláza, tyrozin, hyperfenylalaninémie. 

 

Fenylketonurie (zkratka PKU podle anglického „phenylketonuria“) je vrozená porucha metabolismu 

aminokyseliny fenylalaninu (PHE), vlivem částečného nebo úplného deficitu jaterního enzymu 

fenylalaninhydroxylázy, který přeměňuje fenylalanin na tyrozin. Výskyt tohoto onemocnění v ČR je 

asi 1: 10 000. Fenylalanin se společně s dalšími látkami, které z něj vznikají, hromadí v organismu, 

což způsobuje těžkou poruchu mozku s narušením vývoje dítěte. Tomu se dá zabránit včasným 

podáváním diety se sníženým množstvím fenylalaninu. Vzhledem k tomu, že se tato aminokyselina 

vyskytuje téměř ve všech bílkovinných potravinách, neobejde se dieta bez speciálních přípravků, 

které zajišťují optimální vývoj dítěte.    

Objevuje se zvýšené množství fenylalaninu v krvi hyperfenylalaninémie (nad 0,6 mmol/l), je zvýšen 

také v tkáních a tělesných tekutinách, zároveň dochází k hromadění metabolitů PHE (kyseliny 

fenylpyrohroznová, fenylmléčná a fenyloctová), ty se vylučují močí a potem, což vede k typickému 

zápachu po myšině. Asi u 10 – 15 % případů je zvýšené množství PHE v krvi tak malé (pod 0,6 

mmol/l při stravě s normálním množstvím bílkovin), že se nemoc nemusí projevit.  

Nerovnováha aminokyselin způsobuje jejich nedostatečnou dodávku do mozku v období zrání 

mozkových buněk, je snížená myelinizace a porucha tvorby myelinu, tudíž dojde k poškození mozku. 
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Klinický obraz nemoci 

Zpočátku se novorozenci jeví jako zdravé, ovšem při neléčené PKU se kolem 4. měsíce objeví první 

příznaky → postižení CNS (narůstá mentální retardace, která může vést až ke slabomyslnosti), 

neurologické symptomy (záchvaty křečí podobné epilepsii), mikrocefalie, sklon ke kožním 

onemocněním (ekzém), hypopigmentace (porucha syntézy melaninu) a často se objevuje agresivní 

chování. Objevuje se již zmíněný zápach potu a moče po myšině. 

Provádí se proto povinný screening novorozenců (vyšetření přítomnosti fenylalaninu v kapilární 

krvi, odebírané z patičky novorozence mezi 4. – 6. dnem po narození). Většinou se tyto testy 

provádějí již v porodnici, ale lze je na speciálním štítku odebrat i u pediatra. Kartičky se pak odesílají 

na testování do speciální laboratoře (test dle Guthrieho). 

6. – 8. týden se provádí plenková zkouška, tzv. Föllingova zkouška: průkaz zvýšených fenylketolátek 

v moči – kápne se roztok FeCl3 (chlorid železitý) na plenu, je-li moč pozitivní, zbarví se dozelena. 

 

Terapie 

Musí být zahájena v prvních dvou měsících věku, má-li být úspěšná. Základem je dieta chudá na 

PHE. Dlouhodobě se sledují hladiny fenylalaninu a celkový vývoj dítěte. 

 

Dieta 

Jedná se o dietu eliminační (v Pracovním sešitě), (velmi přísně se omezuje příjem PHE), je 100 % 

individuální. Nemocným smíme podat ve stravě jen tolik bílkovin (a v nich obsaženého PHE), kolik 

jsou schopni v látkové přeměně zpracovat, aby se hladina PHE v krvi nezvyšovala. Proto je nutné 

omezit množství přirozených bílkovin ve stravě dítěte asi na 15 %, a zbytek podat v léčebných 

přípravcích bez PHE, které dítěti doplňují jeho potřebu aminokyselin nezbytných pro růst a obnovu 

tkání a doplňují také vitaminy a minerální látky. 

Dieta se plánuje dle speciálních tabulek s uvedením PHE, bílkovin a energie a upravuje se dle věku a 

tělesné hmotnosti dítěte. 

„Přilepšování“ nebo nesprávný výpočet povoleného množství fenylalaninu se neprojeví ihned, ale 

za 1-2 týdny nesoustředěností, křečemi, nevolností. 

Vhodné je provádět jedenkrát ročně komplexní vyšetření s cca 10 denní hospitalizací. 

Dříve se uvádělo, že by se dieta měla dodržovat minimálně do 15. – 18. roku (ukončen vývoj 

mozku), poté se může přejít na stravu s nižším obsahem bílkovin, dívky by měly dodržovat dietu až 
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do porodu posledního potomka. Podle nejnovějších poznatků je nyní dietní léčba PKU celoživotní a 

pacient musí být pravidelně sledován v odborné poradně. 

 

Mateřská PKU 

Matky s PKU nebo s hyperfenylalaninémií (HPA) mohou své nenarozené děti poškodit intrauterinně 

→ fenylalanin - embryofetopatie (psychická retardace dítěte, mikrocefalie, srdeční vady). Proto by 

měly dodržovat přísnou dietu před otěhotněním (alespoň 3 měsíce) a během těhotenství (i matky 

s HPA, jejichž stav dietu nevyžadoval, dietu musí v zájmu ochrany dítěte začít dodržovat). Pravidelné 

kontroly v metabolické poradně a na gynekologii jsou samozřejmostí. 

 

 

 

Seznámit se s příčinami velmi rozšířeného onemocnění, které dostává označení tichý nepřítel 

dvacátého prvního století. Osteoporóza a osteomalacie jsou nejlépe ovlivnitelné v rámci primární 

prevence, a to pohybovou aktivitou a dostatečným množstvím nerostných látek a vitamínů ve 

stravě, což má za úkol přiblížit tento učební text. 

 podstatu vzniku osteoporózy a osteomalacie, 

 rizikové faktory vzniku osteoporózy a osteomalacie, 

 terapeutické prostředky k léčbě osteoporózy a osteomalacie. 

 

Osteoporóza, denzita kostí, vitamín D, menopauza, řídnutí kostí, měknutí kostí, osteomalacie, 

kalcitonin, parathormon. 
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Lidově je nazývána jako „řídnutí kostí“, neboť dochází k úbytku kostní hmoty (ztrácejí se kostní 

trámce), a to až z jedné čtvrtiny. Snižuje se denzita kostí. Příčiny nemoci nejsou plně známy. 

V současné době přibývá nemocných s touto civilizační chorobou. Postihuje přibližně každou třetí 

ženu a každého šestého muže po 50. roku života. U žen častěji po menopauze nebo po odstranění 

vaječníků ještě v plodném období. Existuje i sekundární forma osteoporózy, kdy jsou prvotním, 

zpravidla chronickým onemocněním zasaženy ledviny nebo játra, příčinou může být také 

dlouhodobější léčba kortikoidy.  

Preventivní opatření je nutné zahájit již v dětství, tedy v období výstavby kostní tkáně, které vrcholí 

okolo 20. až 25. roku věku. Množství minerálů na jednotku kostní hmoty je geneticky kódováno. 

Významným preventivním faktorem je rovněž dostatek pohybu v průběhu života. U žen pak 

dostatečná hladina pohlavních hormonů, zejména po „předčasném přechodu“. Z výživového 

hlediska je důležitý dostatek vitamínu D, vápníku a fosforu.  

 

Příčiny a rizikové faktory vzniku onemocnění 

 Skladba těla, tedy chybění tukové tkáně, ve které se částečně po menopauze tvoří estrogeny. 

Více jsou ohroženy hubené ženy, typu běžkyň dlouhých tratí a plavkyň, dále pak ženy vícekrát 

těhotné.  

 Kouření, silní kuřáci jsou zpravidla nedostatečně živeni, neboť jídlo není jejich prioritou. 

Kofeinismus, při kterém dochází ke konzumaci čtyř a více káv denně.  

 Strava chudá na vápník, především v dětství a dospívání. 

 Nedostatek vitamínu D, včetně nedostatečného pobytu na slunci.  

 Stres, zejména prolongovaný a častý – tedy životní styl ve stresu a spěchu. 

 Redukční diety, které ženy opakovaně drží ve svém životě, bývají mnohdy laicky sestavené, a 

proto není dostatečně zajištěn přísun bílkovin a důležitých minerálů. 

 Diety s nadbytkem či nedostatkem bílkovin. 

 Chronická střevní onemocnění jsou rizikovým faktorem, protože lze předpokládat sníženou 

resorpci významných komponentů pro výstavbu kostní hmoty.  

 Nemoci štítné žlázy a příštítných tělísek, protože parathormon a kalcitonin ovlivňují hladinu Ca2+ 

v krvi. 

 Dlouhodobý nadměrný příjem vlákniny ve stravě ve spojitosti se sníženou konzumací mléčných 

výrobků (vegani) může být rizikovým faktorem, pokud není vápník dostatečně přijímán. Navíc 

vláknina jej na sebe váže a tím navyšuje jeho ztráty stolicí. 

 Nadměrný příjem  alkoholu, tedy více než 30 g čistého alkoholu denně (viz. kapitola 1. Dna). 
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Léčba 

Nemoc se projevuje bolestmi (například zad) a představuje vyšší riziko zlomeniny (krček stehenní 

kosti, fraktura obratle). Důležitá je prevence (dostatek vápníku a pohyb), u žen podávání pohlavních 

hormonů, zejména po předčasné menopauze. Léčba je dlouhodobá a může jen pozastavit další 

vývoj onemocnění. Vyvarovat se prudké redukci hmotnosti. Chirurgicky se léčí komplikace. 

 

 
 

Jedná se o „měknutí kostí“, kdy klesá mineralizace kostního základu, bílkovinné složky kosti 

neubývá. Dochází k jejich deformitám a svalové slabosti. Příčinou je nedostatek vitamínu D 

v dospělosti. V dětství se toto onemocnění nazývá rachitis, neboli křivice, proto se brzy po narození 

přidává vitamín D do kojenecké výživy. Nedostatek slunečního záření, pomocí kterého dochází 

k redukci vitamínu D3 na D2, tedy do vstřebatelné podoby může být jednou z příčin. Rizikovou 

skupinou jsou vegetariáni a vegani, nebo pacienti, kteří dlouhodobě užívají Anacid.  

Dospělí jedinci vstřebávají 30 až 60 % přijatého Ca z potravy. Děti asi 75%, což se s věkem snižuje. 

Muži vstřebávají více než ženy. Procento vstřebávání závisí také na rychlosti střevní pasáže, pH ve 

střevě a množství vitamínu D. Přirozený Ca je lépe vstřebáván než syntetický. Nejlépe vstřebatelný 

vápník je z mléka a mléčných výrobků. Přemíra sodíku, bílkovin a mědi ve stravě snižuje vstřebávání 

vápníku a navyšuje jeho ztráty. Současně s vápníkem musí být přijímán vedle fosforu i hořčík a 

mangan, aby tělo mohlo zabudovat vápník přijatý stravou do kostí (fosfor je dostatečně pokryt 

obsahem v běžně konzumované stravě). Vápník musí být v poměru s fosforem 2:1, aby byly obě 

nerostné látky organismem optimálně využity.  

Přítomnost fytátů (v cereáliích), šťavelanů a fosfátů resorpci Ca snižuje. Průjmy, operace žaludku a 

střev mohou být příčinou nedostatku Ca v organismu. Činnost ledvin má také vliv, při renální 

insuficienci dochází k velkým ztrátám Ca močí, při hyperkalcemii dochází k tvorbě kamenů. 

Parathormon a kalcitonin ovlivňují hladinu Ca v krvi a vyplavování Ca z kostí. 

Za nevhodné lze považovat léčbu metabolických onemocnění kostní hmoty pomocí doplňků výživy 

obsahujících vápník ve formě uhličitanu vápenatého (kalcium carbonate) se současným přívodem 

vysokého obsahu vitamínu C. Tato kombinace sice vede k podstatnějšímu zvýšení obsahu 

vápenatých iontů v tělních tekutinách, současně však vede také ke zvýšení obsahu kyseliny 

šťavelové. Paradoxně se tak podporuje tvorba stabilních ledvinových kamenů. 

Úspěšně se dá osteomalacie léčit pomocí vitamínu D, vápníku a fosforu, nelze však vyléčit již vzniklé 

deformity.  
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Fyziologická hodnota Ca2+ v krvi je 2,25 - 2,75 mmol/l krve. 

 

Tabulka č. 1 Doporučené denní dávky vápníku ve stravě 

Stravovací kategorie Doporučená denní dávka Ca (mg) 

Mladší kojenci (0 - 0,5 roku)  
 

400 

Kojenci (0,5 - 1rok)  
 

600 

Děti (1 - 10let) 
 

800 

Mladiství (11 - 25let)  
 

1200 

Dospělí  
 

800 

Ženy po menopauze 
 

1000 

Senioři (nad 65 let věku) 
 

1200 

Těhotné a kojící ženy 
 

1500 

Lehčí forma osteoporózy 
 

1600 

Těžší forma osteoporózy 
 

2000 
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Seznámit se s principy dietní léčby u méně frekventovaného onemocnění, neboť dieta je zde 

podpůrným celoživotním terapeutickým prostředkem. 

 podstatu onemocnění, 

 možnosti snižování obsahu mědi v jídelníčku, 

 rozdělení potravin podle obsahu mědi, 

 potraviny s vyšším obsahem zinku. 

Wilsonova nemoc, měď, zinek, Penicilamin, měkké tkáně, centrální nervová soustava (CNS). 

 

Jedná se o vrozenou recesivně dědičnou chorobu, kdy genetický defekt vede k poruše metabolismu 

mědi (Cu) a jejímu hromadění v měkkých tkáních, především v orgánech (ledviny, játra, mozek), ale 

také v kostech, svalech a podobně. Jedná se v podstatě o chronickou intoxikaci organismu mědí. Při 

postižení funkce CNS se objevují neurologické příznaky – poruchy řeči, hybnosti, ale také změny 

chování. Včasná diagnóza je prevencí orgánových komplikací. 

Genetický defekt nelze odstranit, proto se léčba onemocnění zaměřuje na snížení mědi 

v organismu. Usilujeme o dosažení negativní bilance mědi. Toho se snažíme docílit snižováním mědi 

ve stravě, snižováním resorpce mědi ve střevě a zvyšováním vylučování mědi močí pomocí farmak 

(Penicilamin). Běžně člověk přijímá ve stravě denně asi 3 – 5 mg mědi, z tohoto množství je přibližně 

32 % resorbováno. U zdravých jedinců dojde k negativní bilanci mědi již při příjmu 1,4 – 1,6 mg za 

den. U nemocných s Wilsonovou chorobou tohoto stavu docílíme až při snížení příjmu mědi na 0,6 – 

1,1 mg. Pokud bychom usilovali o razantnější snížení mědi, hrozil by nedostatek bílkovin, proto je 

pro dlouhodobé podávání vhodná dieta o obsahu 1,1 – 1,5 mg mědi za den. Farmakologická léčba 

v kombinaci s touto dietou vykazuje lepší léčebné výsledky než izolovaná farmakoterapie bez 

dodržování dietních opatření. 

Vzhledem k tomu, že je dieta celoživotním opatřením, je nutné, aby obsahovala veškeré nutrienty a 

dostatek energie. Pokud má pacient jaterní onemocnění, musí dodržovat zásady diety pro 

onemocnění jater. Při sestavování jídelního lístku je vhodné volit potraviny s vyšším obsahem zinku 

(Zn), který snižuje resorpci mědi ze střeva. Je potřeba si uvědomit, že měď je přítomná téměř ve 
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všech potravinách, proto je potřeba vybírat z každé potravinové skupiny ty s nejnižším obsahem. 

Dobré je znát také obsah mědi ve vodě, kterou používá pacient k pití a vaření. Hygienická norma 

povoluje množství mědi v pitné vodě, které pro pacienty s Wilsonovou chorobou vysoké (1,0 ppm), 

měli by používat vodu s maximálním obsahem 0,2 ppm. Obsah mědi v jídelním lístku je vhodné 

propočítávat každý den. Existuje sezónní kolísání obsahu mědi v potravinách. 

 

Sestavování jídelního lístku pro dietu při Wilsonově chorobě 

Pro snadnější sestavování jídelního lístku jsou potraviny rozděleny do čtyř skupin podle obsahu 

mědi na 100 g potraviny. 

Skupina 1  

Potraviny s nízkým obsahem mědi (do 0,05 mg) 

Sardinky, konzervovaný losos, mléko, tavený sýr, eidam, vejce, máslo, margariny, rýže, makarony, 

sterilovaná mrkev, fazolky, kapusta, meloun, mandarinkový kompot, med, mošty, přírodní bílé víno, 

šumivá vína, 120 pivo. 

Skupina 2 

Potraviny se středním obsahem mědi (0,05 – 0,15 mg) 

Vepřové maso, šunka, sladkovodní ryby, filé z tresky, kondenzované neslazené mléko, šlehačka, 

tvaroh, gouda, olivový olej, sádlo, brambory, celer, cibule, růžičková kapusta, křen, květák, syrová 

mrkev, okurky, rajčata, ředkvičky, hrušky, jablka, jahody, meruňky, ostružiny, pomeranč, rebarbora, 

rybíz, ryngle, švestky, třešně, hroznové víno, kompoty – ananasový, broskvový, meruňkový, 

pudingový prášek, marmeláda, desertní vína, pivo černé 100. 

Skupina 3 

Potraviny s vyšším obsahem mědi (0,15 – 0,30 mg) 

Hovězí maso, skopové, telecí, králík, makrela, anglická slanina, smetana, běžné pečivo a mouka, 

ovesné vločky, hrášek, sterilovaný hrášek, pórek, hlávkový salát, špenát, datle, maliny, sušené 

švestky. 

Skupina 4 ZAKÁZANÉ POTRAVINY 

Potraviny s vysokým obsahem mědi (nad 0,30 mg)  

Játra, kuře, parmezán, odtučněné mléko, luštěniny, chléb, petržel, houby, vlašské ořechy, burské 

oříšky, kaštany, kokosová moučka, kakaový prášek, čokoláda, přírodní červené víno, silný čaj, silná 

káva, kari, pepř. 
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Pravidla pro sestavování jídelního lístku: 

 Vynecháváme potraviny ze skupiny 4 - ZAKÁZANÉ POTRAVINY. 

 Přednostně zařazujeme potraviny ze skupiny č. 1 a 2. 

 Potraviny ze skupiny 3 s vyšším obsahem mědi zařazujeme občas pro zpestření jídelníčku a 

doplňujeme je potravinami ze skupiny 1. 

 Zařazujeme potraviny s vyšším obsahem zinku (tabulka č. 10 v Pracovním sešitě). 

 Je vhodné denně propočítat příjem mědi, aby nebyl vyšší než 1,0 – 1,5 mg. Vhodné je mít po 

ruce tabulky s obsahem mědi a zinku, a kuchyňskou. 

 

 
 

Dna, osteoporóza a osteomalacie jsou strašáky dnešní doby, které si do svého života přivoláváme 

nevhodným životním stylem a stravovacími zlozvyky. Naproti tomu fenylketonurie a Wilsonova 

nemoc jsou onemocnění méně frekventovaná, vrozená a dědičně podmíněná. Všechna mají 

společný jeden faktor, a to, že je porušen metabolismus některé výživové složky. Stejně tak jsou 

všechny terapeuticky zajištěny dietou, která je u každé z nich jedním z významných prostředků 

úspěšné léčby nebo zastavení rozvoje nemoci. 
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