


Diéta ako „terminus technicus“

• „krátkodobá zmena príjmu potravy

„spôsob života“

• Základná
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Porovnanie priemerného úbytku TH v kg/12 mesiacov jednotlivých intervenčných programov

Redukčná intervencia Priemerný úbytok TH/ kg/rok

Nizkotuková dieta -3,3

Nízkosacharidová diéta -5,5

Stredomorská diéta -4,4

Komerčné programy (weight watchers) -7,0

farmakoterapia lorkaserin -5,8

Pupropion+naltrexon -5,8

Fenteramin+topiramat -10,2

Bariatrická chirurgia Gastrický bypass -29,4

Sleeve gastrektomia -25,1

Dietz, Lancet 2015



Energetická rovnováha a liečba obezity.

EV/(EP) =BEV  +TEP+TEA

• Liečba obezity má jednoduchý princíp:
• menší energetický príjem ako výdaj



„Samohodnotenie“ energetického príjmu-
významné je podhodnocovanie (do40% u žien).
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Mýty, predpoklady a fakty o obezite:
“čo je realny cieľ” :



Mýty, 
(EBM vyvrátené)

• Mýty • Komentár

Casazza, Fontaine, Astrup, NEJM 2013



Mýty, predpoklady

(EBM nepotvrdené, nevyvrátené)

• Mýty • Komentár

Casazza, Fontaine, Astrup, NEJM 2013



Mýty, predpoklady fakty
(EBM potvrdené)

• Mýty • Komentár

Casazza, Fontaine, Astrup, NEJM 2013



Hlavné príncípy diétnej liečby

• I./1. 

• I./ 2. 

• I./3.  



I/ 1. všeobecné  princípy dietnej liečby 
obezity.

• Všeobecné odporúčania



Hodnotenie nutričného stavu

• Dietologická



Nutričné hodnotenie obezity

• Aktuálny nutričný príjem



1./2. Špeciálne diétne odporúčania

multikomponentné
• A. 

• B. 



2.A Mierna redukcia energetického 
príjmu I ( do –500/800 kcal /deň)
- Low calorie diet – „LCD“

• Náhrady jedál 



2.A Mierna redukcia energetického 
príjmu II

• Diéty 1. línie

• Redukcia TH závisí od miery redukcie kalórii, nie od pomeru 
nutrientov



(2009, NEJM 360; 9, s. 859 – 873)

Tuky Proteiny sacharidy

20 15 65

20 25 55

40 15 45

40 25 35

(granty:  NHLB , National Institutes of Health)



• Bez rozdielu v efekte na sýtosť, hlad, pocit spokojnosti s jedlom

• Priemerný príjem B alebo ↑ príjem  T nemenili stravovacie zvyky (

• ↑B a ↓T menili spôsob stravovania a               ↓ adherenciu k 
edukácii a k diéte



2.B. Veľmi prísne redukčné režimy

• Diéty  2. línie



1./ 3. Udržiavacie režimy

má slabú 
adherenciu

• Mediteriánska dieta (potvrdené podľa EBM)!





• Udržiavacia fáza

• Najefektívnejšie v dlhodobom režime



• Stredne efektívne
• Diéty s vyšším obsahom proteínov
• Nízky glykemický index
• Nizkotukové diéty

• Málo efektívne
• Cvičenie samo o sebe
• Diétne suplementy ( zelený čaj, vláknina, CLA)



Prehľad zmeny TH po úto čnej fáze reduk čného režimu a fázy
dlhodobého režimu v 20 randomizovaných kontrolných štúdiác h. 

Kari Johansson et al. Am J Clin Nutr 2013;99:14-23



• Udržiavacia fáza





Optimálna diéta k redukcii hmotnosti –
základná charakteristika



Základný prístup k pacientovi v 
dlhodobom programe

energetický obsah

charakter 



Udržanie dosiahnutej hmotnosti



Úspešnosť diétnej liečby – dlhodobé výsledky.

• Diéta samotná

• Diéta a behaviorálna terapia

• Diéta, cvičenie a behaviorálna terapia



Efekt svojpomocného redukčného programu 
vs. Štrukturované komerčné programy, tzv.

(Weight Watchers).



Dlhodobý manažment obezity s konvenčným 
režimom vs. tekutá náhrada jedla.



Dlhodobé udržanie telesnej hmotnosti pri 
terapii metformínom a konvenčnou diétou so S s↓↓↓↓GI



Sprievodca pre denný výber potravín-zastaralý prístup!

POZOR – nepoužívať!!!

-Cca 15 rokov
-hypotéza škodlivosti tuku
bez rozdielu typu

Minimálny konzum:
-saturovaných tukov
-polynenasýtených tukov
-mononenasýtených tukov

Hlavný zdroj E sú sacharidy
Bez rozdielu typu
Bázu tvoria sacharidy rafino-
Vané i nerafinované

Sladkosti sú ale vo vrchole
Pyramídy.



Pyramída zdravej stravy Inovované prístupy.

-Bázu tvoria komplexné 
Sacharidy a rastlinné 
Oleje ako zdroj E
(celozrnné produkty a 
zdravé tuky !,  PU+MU)

-2.st- - zelenina a ovocie
-3st. Orechy a strukoviny

-zdroj bielkovín: ryby,
Hydina, vajcia

-vrchol: červené mäso, 
maslo, a rafinované S
(biela ryža, biely chlieb, 
zemiaky, cestoviny,
sladkosti
-mierny  konzum alkoholu
-suplementa Vit.+ Min.

(Harvard school of Public Health, Boston,)



Stredomorská diéta- príklad udržiavacích dlhodobých prístupov.

-podkladom sú práce 
zo 70. rokov

-bazou sú S ako zdroj E

-2. st. zelenina,
-Strukoviny, orechy, ovocie

-3.st. olivový olej

-Proteíny zo syra, jorugtu,
-Mliečne výrobky, ryby

-Vrchol tvorí červené mäso
-A sladkosti

-Doporučuje sa miery konzum
Červeného vína

Dokázaný pozitívny vplyv na ICHS,a jej mortalitu in RCTs.



Rovnováha makronutrientov kontroluje 
metabolické  hormóny.

• Pomer proteínov/sacharidov modifikuje 

utilizáciu 
energie

uskladnenie 
energie



Diéta s kontrolovaných príjmom sacharidov -
redukovaný príjem zo 55-60% na 45-50%.

-dôraz na proteíny
báza pyramídy

-druhý stupeň –zelenina
-ovocie s nižším obsahom
sacharidov je v strede

-4.st. mliečne produkty,
oleje zo semiačok,
niektorá zelenina

-vrchol tvoria cerealie, 
konzum minimálny

-neprípustný je rafinovaný
cukor a škroboviny



Úloha sacharidov – aký je ideálny obsah 
sacharidov v diéte?

glukóza inzulín

-zastavenie produkcie hepatálnych
ketolátok
-zvýšený transport G do tukových bb.
-inhibícia lipolýzy depotných TG

GIT sérum



Kontrolovaný príjem sacharidov
• Dostatočné množstvo sacharidov

• Kontrolované množstvo sacharidov

„Konzumácia kalórií, ktorá nevyvolá ↑↑↑↑ Iinzulinémie
nevedie k tvorbe  tukového telesného depa!“



Kontrolovaný príjem sacharidov

Sharman, J Nutr, 2002, Brehm J Clin Metab 2003



Predpokladaný mechanizmus diéty s kontrol. príjmom 
sacharidov vs. Nízke tuky/ znížený Energetický príjem

• kontrol. sacharidy • ↓Tuky/ ↓E nergia v



EBM data nizkosacharidových diét

Podľa Brehm+ Foster+ Samaha 2003, Yancy 2004,– 6 mesačné štúdie
Forster, Stern2003/2004, 12 mesačné sledovanie



Magické (módne) diéty.

dlhodobú zdravú zmenu v stravovaní

dlhodobého 
klinického skúšania




