MetaboIick1i syndrom
rizi korn/ch fa

je současn v1iskyt

PÍítomnost metabolického syndromu

někoIika

ktorrj srdečně-cévn ích onemocněn í. Jeho piítom-

cévnímozkové pÍíhody (mrtvice) a diabetes me||itus 2' typu
(cukrovky)' Typick

m znakem metabo|ického syndromu

nadbytek tukové tkáně

v ob|asti pasu

(centrá|ní obezita).

rizikovlich faktor

Tato tkáĎ je méně cit|ivá k hormonu inzu|ínu, jehoŽ h|adina

stoupá a vede k zadrŽování tekutin v tě|e

a ke

indexu tě|esné váhy, kten/ vypočÍtáte, kdyŽ vydě|Íte svou váhu
v ki|ogramech svou r, škou v metrech na druhou'

najde nejméně tÍi
z následujících pěti

je

Napiík|ad vážíte-|i70 ki|ogramri a měŤíte-|i 175 cm, je Váš

:

index tě|esné hmotnosti 70 : 1,]52, tedy 70 : 3,06 = 22,9'
Pokud máte index tě|esné hmotnosti nad 25, stačísi ještě

Vzestupu

změÍit obvod pasu pŤib|iŽně

krevního t|aku. Současně se z této tkáně více uvo|Ďují tukové
|átky (mastné kyseIiny), které zptlsobují

r st

hladina krevních

tuk

krejčovsk1im metrem.

hIadiny krevních

tukri zvanlch trig|yceridy. Právě vyššíkrevní t|ak a

pravdě-

podobná, pokud máte nadváhu' Ta se nej|épe zjistí pomocí

lékaÍVám diagnostikuje
pŤítomnost metabolického
syndromu, pokud u Vás

nost znamená u/razné zulšenírizika vzniku srdečníhoinfarktu,

je u Vás

V

v

ob|asti pupku obyčejnfm

pÍípadě, Že obvod pasu je u muž

větší než ] 02 cm a u žen většínež 88 cm, je již piítomnost

vyšší

metaboIického syndromu pravděpodobná'

vedou k poškozování tepen zásobujících

srdce a mozek. V urČitémokamŽiku nestačíuŽ ani vyššíhladiny

Máte-|i navíc ještě vyššítIak, vyššíhIadinu krevních tuktj,

inzu|ínu a v krvi začne stoupat h|adina krevních cukr , což
je jeden z piíznakri cukrovky a da|ší Íaktor piímo poškozující

Í. Obvod

naše céw.

pasu více neŽ 102

centimetr u muŽ

cukru či da|šíuvedené hodnoty, je piítomnost metabo|ického
,

více neŽ 88 centimetrŮ u Žen

2'

H|adina trig|yceridti (druh krevních

tuk

syndromu téměr jiStá.

) na|aČno rovná

či větší než 1,7 mmo|/|

3.

Ochrann1i HDL cho|esterol u muŽtj menšínež 1,0

a u Žen menšíneŽ 1,3 mmo|/|

4.
Metabolick1i syndrom

je velmi

diasto|ick! krevní tlak rovn! nebo většíneŽ 85 mm Hg
(piípadně uŽíváte-|i jiŽ |éky ke sníŽeníkrevního t|aku)

čast1Í. Nacházíme ho

u dvaceti aŽ tiiceti procent obyvatel vyspě|fch zemí, včetně
Českérepub|iky, která se v jeho vlskytu iadí na piední
evropská i světová místa. Častějšíje u staršíchosob.

Systo|ick1Í t|ak rovn1i nebo většÍ neŽ 130 mm Hg anebo

5.

H|adina g|ykémie (krevního cukru) na|ačno rovná Či větší
neŽ 6' 1 mmo|/|

Ano

i

ne. Je sice ziejmé, že se metabolick1i

syndrom vyskytuje více v určit1ich rodinách,
viníkem však nemusí b1it vrozené v|ohy (geny),
ale spíšepiedávání nevhodn1Ích Životních návyk - nedostatek
pohybu a špatnéstravovací zvyk|osti.

CO JE

Ý současnédobě máme jiŽ k dispbzici ričinné|éky k |éčbě
vysokého krevního t|aku, vysoké h|adiny krevních tukr] a cukru'
Tyto |éky však iešív naprosté většině aŽ projevy metabolického

la/

--.v

---.

syndromu a ne jeho pÍíčinu.

J

PÍedstavte si umyvad|o, do kterého pŤitéká více vody, než

z něj odtéká' Po určitédobě začne pietékat' Jedin1im správnlm
Ťešením je utáhnout kohoutek

s

pŤitékajícívodou, či z|epšit

odtok (nej|épe oboje). V piípadě metabo|ického syndromu to
znamená omezit piíjem potravy, nebo zu1išit pohybovou aktivitu, nej činnějšíjesamoziejmě kombinace obou. Podávání |éktj

na r zné poruchy spojené s

metabo|ick1im syndromem |ze

označit spÍše jako neustá|é vytÍrání mokré pod|ahy pod umyvad|em. Pod|aha bude sice poměrně suchá (budete mít normá|-

ní t|ak, normá|ní h|adiny krevních tukti), prob|ém pietékáníto

ale nevyieší (budete stá|e trpět nadváhou, centrá|ní obezitou,
zq./šen1im krevním t|akem

a vysokou h|adinou krevních tukťt).

Hadr na vytírání se opotiebuje a pod|aha se
nakonec stejně promočí, |éky uŽ Vám nebudou

Ž

staČit a dojde

k cévníkatastrofě

-

mozkové

mrtvici, infarktu myokardu.
H|avním hráčem v |éčbětéto poruchy jsou

proto pacienti, kterí by se mě|i snaŽit v1irazně
sníŽit váhu. Jak jiŽ by|o iečeno, nejd leŽitější
V

tomto

si|í je dostatečná pohybová aktivita.

ď

Na druhém místě je vhodná dieta,

ffi

piedevším na omezeníjednoduch1ich cukrrj

zaměŤená

-

to

v praxi znamená nahradit bí|épečivo tmav1im,
ce|ozrnnyim, omezit co nejvíce s|adkosti a ovoce

částečně nahradit zeIeninou (jedna tietina
ovoce, dvě tietina ze|eniny).

FÓRUM

ZDRAVE

ffi

TO

METABOLICKY
SYNDROM?

