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Omezte cukry a tuky
Praha – Včerejší ordinace,
kterou pro náš projekt za-
měřený na hubnutí zapůj-
čuje Poliklinika Praha Ital-
ská, byla opět plná. Jsme rá-
di, že náš nápad se vám líbí
a že vyřešit problém „jak
hubnout a jak doopravdy
zhubnout“ chce s námi to-
lik čtenářů. Hubnutí pod do-
hledem odborníka je ten
správný způsob, jak na to.
Doktor Středa má teď ordi-
naci obsazenou až do srpna,
takže další čtenáři, které
trápí nadváha, se budou mo-
ci objednat až zase na konci
léta. Dieta StředaForm láká
tím, že člověk hubne a při
tom nemá žádný pocit hla-
du. Dietní jídelníček se sklá-
dá hlavně z bílkovin a vý-
razně omezuje cukry a ži-
vočišné tuky. Taková dieta
pak vede k samovolnému
snižování pocitu hladu i dí-
ky tomu, že snižuje výdej in-
zulínu. To je hormon, který
má na svědomí ukládání tu-
ku v těle a také se podílí na
pocitu hladu. Tím, že StředaForm výrazně omezí příjem
cukrů, omezí tělo produkci inzulínu.

Zpěvačka Ilona Csá-
ková se do hubnutí pod ve-
řejnou kontrolou pustila
hlavně proto, aby inspiro-
vala mladé maminky, kte-
ré nabraly během těho-
tenství. Nabrala sama
hlavněpoporodu.Zalíbilse
jí nápad veřejného hub-
nutí, protože si myslí, že to
mnohým mamčám pomů-
že. Nechce lámat rekordy,
líbí se jí zdravá dieta. Hub-
nutí zahájila v druhé po-
lovině dubna a dnes má do-
le 4,5 kilogramu. Ilona si
hubnutí zpestřuje vymýš-
lením dietních receptů.
Uvažuje, že by společně:
ona a MUDr. Leoš Středa
vydali kuchařskou knihu
zaměřenou právě na jeho
dietu. Tipů už má několik,
tady je jeden z posledních
jejích receptů, který dala
také na svůj Facebook.

Režisér Tomáš Mag-
nusek s námi začal hub-
nout stejně jako Ilona Csá-
ková v dubnu. Teď má do-
le 5 a půl kila. Je těsně nad
hranicí 140 kg, je vidět, že
dietu vzal vážně. Jeho
manželka je mu velkou
oporou, připravuje mu jí-
delníček a odhání ho od
laskomin. To je ideální,
protože podpora nejbliž-
ších je u každé diety straš-
ně důležitá. Nejhorší jsou
kamarádíčci, kteří hub-
noucího ponoukají sty-
lem: jeden knedlík tě ne-
zabije. V ordinaci byl To-
máš Magnusek minulý tý-
den. Podle měření bioim-
pedanční analýzou mu
opravdu pokleslo množ-
ství tuků v těle o 2 pro-
centa. I tloušťka kožní řa-
sy je o milimetr tenčí. Tak
držíme palce, aby pan re-
žisér vydržel a neskončil v

sanatoriu pro obézní, jako protagonisté jeho posledního filmu
Jedlíci aneb 100 kilo lásky.

MUDr. Leoš Středa zahájil s vlastní dietou teprve minulý
týden. Má teď dokonce o kilo více. To je však u nízkosachari-
dových diet obvyklé. Pokud člověk nezahájí jednodenní hla-
dovkou, často v prvních třech dnech přibere i kilo navíc a až te-
prve poté začne hubnutí. StředaForm neomezuje v množství
jídla, ale jídelníček mění skladbu. Trvá asi 3 až 5 dní, než od-
bourávání tuků v těle nastane. Celkově však dr. Středa ne-
prohrává. Za loňský rok, kdy hubnutí čtenářů běželo v Or-
lickém deníku, shodil pří-
kladně ze 108 kg na 96. Teď
má 97 kg a uvidíme, kam bu-
de směřovat.

Jak hubnou naši protagonisté

Salát podle Ilony Csákové
Orestuj jedno až dvě kolečka cibulky (po-
zor ne více, protože zrovna cibule má sa-
charidů hodně) a k tomu cuketu tak, aby
byla al dente. Přidat jeden plátek sójové-
ho sýra tofu a ozdobit 2 polévkovými lží-
cemi jogurtu. To všechno jsou potraviny,
které mají minimum škodlivých sacharidů.

Při Pompeho nemoci přestávají
pacientům sloužit svaly
RENATA MALÁ

Praha - Projevy této záludné
choroby jsou u jednotlivých
pacientů značně proměnlivé.
Ozvat se mohou kdykoliv od
novorozeneckého věku až po
dospělost. Čím dříve se ne-
moc projeví, tím bývá zákeř-
nější. Při jejím propuknutí v
prvních měsících života vět-
šina pacientů umírá.

„Pompeho nemoc se řadí do
skupiny vzácných onemocně-
ní, počet pacientů trpících
touto chorobou na celém světě
je odhadován pouze na pět až
deset tisíc,“ uvedl Jakub Dvo-
řáček, výkonný ředitel Asoci-
ace inovativního farmaceu-
tického průmyslu.

Pompeho nemoc patří mezi
nervově svalové poruchy, její
klinické projevy se u každého
pacienta liší. „U těžkých fo-
rem tohoto onemocnění se ob-
jevují první příznaky již brzy
po narození, postiženo je ved-
le kosterních, dýchacích sva-
lů a bránice také srdce. Bez

léčby umírají pacienti s čas-
nou formou Pompeho nemoci
většinou do 2 let věku na sr-
deční či respirační selhání.

Pokud se nemoc projeví poz-
ději, dochází k pozvolnému
snižování svalové síly, po-
stupně jsou pacienti odkázáni
na invalidní vozík. Oslabení
dýchacích svalů vede většinou
až k závislosti na umělé plicní
ventilaci,“ vysvětlila MUDr.
Věra Malinová z kliniky dět-

ského a dorostového lékařství
Všeobecné fakultní nemocni-
ce v Praze a 1. lékařské fakulty
Univerzity Karlovy.

Odlišné projevy
Projevy onemocnění se ale ne-
liší jen podle věku pacienta a
rozsahu postižení jednotli-

vých orgánů. Odlišná je také
rychlost postupování choro-
by. Pompeho nemoc patří me-
zi progresivní onemocnění,
postupem času se její projevy
zhoršují. U malých dětí při-
tom progreduje poměrně
rychle.

„Stejně jako u jiných střá-
davých (vzácných) nemocí

platí i zde obecný princip, že
čím dříve se objeví první pří-
znaky onemocnění, tím
rychlejší je progrese one-
mocnění, příznaky jsou zá-
važnější a doba dožití je krat-
ší,“ doplnila MUDr. Malino-
vá.

Obtížná identifikace
Vzhledem k podobnosti řady
projevů Pompeho nemoci s
projevy jiných chorob může
být stanovení diagnózy po-
měrně obtížné. Choroba po-
stihuje svaly, podobá se proto
jiným nervově svalovým po-
ruchám, například svalové
dystrofii. Přispívá k tomu i
fakt, že většina lékařů se s
Pompeho nemocí kvůli jejímu
ojedinělému výskytu dosud
nesetkala.

V případě podezření je ne-
moc jednoduše diagnostiko-
vatelná pomocí testu suché
krevní kapky, který vyhod-
nocuje Ústav dědičných me-
tabolických poruch 1. LF a
VFN v Praze. Včasná dia-
gnostika a nasazení inovativ-
ní léčby přitom hraje zásadní
roli.

Léčba
Podobně jako u jiných vzác-
ných onemocnění, také u
Pompeho nemoci užívají pa-
cienti léky s označením „or-
phan drugs“. Vývoj a výzkum
těchto inovativních léků je
velmi náročný a zdlouhavý. V
Evropské unii je jich nyní re-
gistrováno 62, pacienti v Čes-
ké republice mají k dispozici
27 z nich.

V současné době je snaha
zajistit úhradu většiny z
těchto registrovaných léčiv
prostřednictvím veřejného
zdravotního pojištění. „Ač-
koliv je léčba vzácných one-
mocněnífinančněnáročná, je
třeba upřednostnit princip
solidarity a najít ve zdravot-
ním systému dostatek vůle
pro podporu těchto skupin
pacientů,“ doplnil Jakub
Dvořáček.

„U těžkých forem
tohoto onemocnění se
objevují první příznaky
již brzy po narození,
postiženo je vedle
kosterních, dýchacích
svalů a bránice také
srdce.
MUDr. Věra Malinová, klinika děts. a

dorost. lékařství VFN v Praze a 1. LF

UK

POMPEHO NEMOC ubírá svalovou sílu, pacienti jsou odkázáni na in-
validní vozík a často umělou plicní ventilaci. Foto: Genzyme

Inhalátory nemají končit v kontejnerech
RENATA MALÁ

Praha – Češi ročně spotře-
bují přes tři a půl milionu re-
spiračních inhalátorů, což
představuje více než 135 tun
odpadu. Obaly od léčiv často
končí v kontejnerech a před-
stavují vážnou zátěž pro ži-
votní prostředí. Zajistit, aby
se co nejvíce inhalátorů vrá-
tilo do lékáren, je cílem pro-
jektu s názvem Vdechněte
inhalátorům nový život.

Choroby dýchacího ústro-
jí, jako jsou astma nebo
CHOPN (chronická obs-

trukční plicní nemoc), patří
v ČR k vůbec nejčastějším.
Trpí jimi až 2 miliony Čechů.
Řadě z nich k normálnímu
životu pomáhají právě re-
spirační inhalátory. Po je-
jich spotřebování nebo uply-
nutí lhůty použitelnosti je
však do lékáren pravidelně
vrací pouze čtvrtina pacien-
tů.

Kvůli zbytku léčiva a ae-
rosolovým náplním, které
obsahují, mohou obaly od
inhalátorů znamenat výraz-
né nebezpečí znečištění kra-
jiny, a zanechat tak vý-

znamnou uhlíkovou stopu. V
České republice se jedná o
přibližně stejné množství
emisí, jako kdybychom vo-
zem střední třídy o obsahu
1,4 litru objeli 2 600 krát ce-
lou zeměkouli.

„Zpětný odběr obalů vý-
robků nejen chrání životní
prostředí, ale přispívá k dal-
šímu využití surovin, které
by jinak skončily na sklád-
kách. Inhalátory jsou navíc
problematické tím, že mo-
hou obsahovat zbytky účin-
ných látek,“ upozornil Ing.
Milan Havel z ekologického

sdružení Arnika. Nejčastěji
lidé inhalátory do lékáren
nevracejí kvůli tomu, že o té-
to možnosti nevědí nebo vě-
ří, že inhalátory neobsahují
škodlivé látky.

„Dle průzkumu by více než
80 % respondentů recyklaci
použitých inhalátorů uvíta-
lo. Proto jsme se do tohoto
projektu zapojili. Lékárníci
budou pacienty o možnos-
tech zpětného odběru infor-
movat přímo při vyzvednutí
léků,“ uvedl PharmDr. Lu-
bomír Chudoba, prezident
České lékárnické komory.

Ročně na nádorové choroby zemře menší okresní město
Praha – Tyto nemoci mají
každý rok na svědomí téměř
30 tisíc, tedy více než čtvrti-
nu, z celkového počtu úmrtí
v České republice.

Nejvíce pacientů v nemoc-
nici pobývá s nádory trávící
soustavy, nejčastěji tlustého
střeva. Hned po nich násle-
dují nádory dýchacího ústro-
jí a kůže. Časté jsou i nádory
děložního hrdla u žen a pro-
staty u mužů. V neposlední
řadě se objevují karcinomy
prsou u žen. Je tedy evident-
ní, že si lidé s varováními lé-
kařů příliš hlavu nedělají.

„Je velká škoda, že lidé
problém nádorových one-
mocnění ignorují a dělají pro
jejich prevenci tak málo. Při-

tom preven-
tivní pro-
hlídky, pra-
videlný po-
hyb a omeze-
ní alkoholu,
cigaret a ne-
zdravé stravy
mohou prav-
děpodobnost
vypuknutí
zhoubného
bujení zásad-
ně snížit,“
komentuje
tuto skutečnost Doc. Tomáš
Büchler, přednosta Onkolo-
gické kliniky Thomayerovy
nemocnice.

Přestože pacientů neubý-
vá, daří se jich lékařům vylé-

čit stále více,
případně jim
umožnit delší
dožití. Pomá-
hají jim v tom
nejen bohatší
zkušenosti v
boji s onkolo-
gickými cho-
robami, ale
především no-
vá léčiva.

V součas-
nosti se daří
vyléčit polovi-

nu všech pacientů, přičemž u
některých diagnóz je úspěš-
nost ještě vyšší. Snížení
úmrtnosti napomáhá i biolo-
gická léčba. Jejím největším
přínosem je skutečnost, že

ničí pouze ty „špatné“ buň-
ky, nikoli okolní zdravou
tkáň. Je ale nákladnější než
tradiční metody.

„Jednotlivé nádory se od
sebe mohou velmi lišit. Nové
metody léčby ale dokážou řa-
dě pacientů i s chorobou v
pozdějším stádiu prodloužit
život o několik měsíců či let.
Stále ale platí, že je klíčové
nemoc zachytit včas. Řada li-
dí totiž dělá dvě základní chy-
by. Na prohlídku nepřijdou
buď proto, že se bojí potenci-
ální diagnózy, nebo žijí v do-
mnění, že jich se tento pro-
blém netýká. Jenže když se
nádor zachytí včas, dá se čas-
to zcela odstranit,“ dodává
docent Büchler. (ren)

„Je velká škoda, že lidé
problém nádorových
onemocnění ignorují
a dělají pro jejich
prevenci tak málo.
V současnosti se daří
vyléčit polovinu všech
pacientů.“

Doc. Tomáš Büchler
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