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CHRONICKÝ ÚNAVOVÝ SYNDROM / 
MYALGICKÁ ENCEFALOMYELITIDA

•Multisystémové onemocnění
• Postihuje mnohé orgány, včetně orgánů trávicího

traktu
• Pocity nevolnosti, plného žaludku, brzkého

nasycení, zvýšená plynatost střev, nadýmání, 
bolest břicha, průjem, zácpa
•Významným důsledkem onemocnění je 

energetický deficit
• Snížená kapacita buněčných organel -

mitochondrií
•Únava - po fyzické aktivitě i psychické zátěži



PROBLEMATIKA ME/CFS 
V SOUVISLOSTI S VÝŽIVOU
→Omezení fyzické aktivity - riziko

nadváhy či obezity

→Nepříznivé GIT příznaky -
vyloučení některých složek
potravy - riziko podváhy, deficit 
makro i mikronutrientů

→Časté potravinové intolerance 
(lepek, laktóza)



DIETNÍ OPATŘENÍ 
PRO ME/CFS



DIETNÍ OPATŘENÍ PRO ME/CFS 
(I/II)
1. Mitoprotektivní diety
• Diety zaměřené na mitochondriální dysfunkci
• Omezení kalorií, půsty, ketogenní diety

2. Kalorická restrikce - snížení příjmu energie
obvykle o 20 - 40%
• Nejčastěji omezení příjmu sacharidů nebo přerušované

půsty
• Na úrovni mitochondrií bylo prokázáno, že kalorická

restrikce může vést k adaptivním reakcím, které ovlivňují
zánětlivé dráhy, energetický metabolismus, opravu
mitochondrií a oxidační stres (Mattson M.,2014)



DIETNÍ OPATŘENÍ PRO ME/CFS 
(II/II)
3. Ketogenní diety
• Diety s vysokým obsahem tuků a velmi nízkým

obsahem sacharidů (4:1)

• Produkce ketolátek v průběhu lipolýzy - nalačno, při
hladovění

• Mitochondriální účinky ketogenních diet, se ukázaly
podobné, jako u kalorické restrikce



RIZIKA DIETNÍCH OPATŘENÍ

❗Provedené studie ukázaly, že tyto dietní
strategie mohou být účinné, ale musí být
prováděny pod vedením vyškoleného personálu.

Patří jednoznačně do rukou lékařů a nutričních
terapeutů.



RIZIKA DIETNÍCH OPATŘENÍ

•Nízkokalorické diety (LCD a VLCD)
• Tvorba ketolátek během lačnění snižuje chuť k jídlu, 

ale současně dochází i k omezení pocitu žízně. Hrozí
dehydratace.

• Zvláště nebezpečné u pacientů:
• s nedostatečnou funkcí ledvin

• s vysokou hladinou kyseliny močové

• užívajících diuretika, nebo léky na vysoký krevní tlak



RIZIKA REDUKČNÍCH DIET

•Nesplňují kritérium dlouhodobé
udržitelnosti

•Často jsou postaveny na
výrazném snížení energetického
příjmu
•Mohou vést ke ztrátě aktivní

tělesné hmoty
• Snížení hodnoty bazálního

energetického výdaje
• Jo-jo efekt po ukončení diety



PROTIZÁNĚTLIVÁ 
STRAVA



PROTIZÁNĚTLIVÁ STRAVA

•Některé výzkumy naznačují souvislost mezi
prozánětlivým stavem a výskytem únavy, která
souvisí s chronickým onemocněním
• Zkoumá se účinnost protizánětlivých živin, 

potravin a diet na zánětlivé markery
•Ukazuje se, že vyvážená strava s vysokým

obsahem vlákniny, zeleniny, polyfenolů a potravin
bohatých na omega 3 mastné kyseliny může
zmírnit příznaky únavy související s onemocněním



PROTIZÁNĚTLIVÁ STRAVA

•Omega 3 mastné kyseliny
• Jsou známé pro své protizánětlivé

vlastnosti

• EPA a DHA 

• Omega 6 mastná kyselina -
arachidinová - spíše prozánětlivé
vlastnosti

• Důležitý poměr omega 6 : omega 3

• 5:1



PROTIZÁNĚTLIVÁ STRAVA

• EPA (kyselina eikosapentaenová) a DHA (kyselina
dokosahexaenová) výskyt

•Mořské ryby a rybí tuk
•Rostlinné zdroje kyseliny alfa-linolenové

(prekurzor EPA a DHA)
• Lněný, konopný olej, řepkový olej a vlašské

ořechy
•Doporučené tuky: olivový a řepkový olej, lněný

olej a semínka, avokádo, mandle, lískové a 
vlašské ořechy



PROTIZÁNĚTLIVÁ STRAVA

• Polyfenoly
• Aromatické sekundární metabolity, které chrání

rostliny před škůdci

• Nejhojněji zastoupeny fenolové kyseliny, taniny a 
flavonoidy

• Isoflavony - patří k flavonoidům, výskyt v sóje a 
sójových produktech

• Antioxidační a protizánětlivá funkce

• Polyfenol EGCG (epigallocatechin gallate) - aktivní
složka zeleného čaje



PROTIZÁNĚTLIVÁ STRAVA

•Bílkoviny a jednotlivé aminokyseliny
• Nízký příjem bílkovin ukazuje na vyšší riziko rozvoje

únavy

• Žádoucí je udržení svalové hmoty a síly
prostřednictvím vyšší nebo alespoň přiměřené
konzumace bílkovin

• Syrovátkový protein - rychle stravitelný, vysoký obsah
leucinu, účinný při stimulaci syntézy svalových
proteinů

• Antioxidační a protizánětlivé vlastnosti



PROTIZÁNĚTLIVÉ POTRAVINY

• Probiotika
• Ukázalo se, že pacienti s nespecifickými střevními

záněty (IBD) častěji trpí únavou než zdravé kontroly a 
stejně tak se ukázalo, že pacienti s chronickou
únavou často trpí GIT poruchami

• Prokázána dysbióza
• Nižší zastoupení střevních baktérií, které podporují

protizánětlivý stav ve střevech (Firmicutes) a naopak
vyšší zastoupení těch, které podporují rozvoj zánětu. 



STŘEDOMOŘSKÁ 
STRAVA

• Vyznačuje se vysokým zastoupením
celozrnných výrobků, luštěnin, 
ořechů a ryb ve stravě.

• Libové maso, mléčné výrobky, 
olivový olej, ovoce a zelenina a 
mírná konzumace červeného vína

• Strava bohatá na vysoce kvalitní
mastné kyseliny, vlákninu a 
komplexní sacharidy, vitamíny a 
minerální látky a polyfenoly

• Olivový olej je bohatý na omega 9 
MK -eikosatrienovou

• Významný protizánětlivý efekt



STŘEDOMOŘSKÁ STRAVA? ANO!

Středomořská strava snižuje únavu, snižuje
zánětlivou zátěž a současně vyrovnává střevní
mikroflóru!

Zdroj: Inglis, J.E., Nutr.Cancer 2019



JAK NA ZDRAVOU 
STRAVU?



EATWELL GUIDE



PRŮVODCE 
ZDRAVOU STRAVOU

• Sacharidové potraviny
• Brambory, chléb, rýže, těstoviny a 

další obiloviny zejména celozrnné

• Zdroj energie a vlákniny
• Vhodné zejména ty, které mají

nízké GI (glykemický index) -
ovesné a celozrnné produkty. 
Uvolňují energii postupně a udržují
tak energetické hladiny stabilní



JAK NA SACHARIDY?

• Sacharidy by měly být součástí každé porce jídla a to i
přesto, že je snížena pohybová aktivita.

• Jejich příjem má pokrýt přibližně 50 % z celkového
denního příjmu.

• Vyhýbat se těm, do kterých jsou přidány jednoduché
cukry (moučníky, jemné trvanlivé pečivo, sušenky s 
náplní a polevou).

• Vyřazení slazených nápojů.

•Nemá příliš smysl zcela vyřadit cukr a nesladit žádné
nápoje.



OVOCE A 
ZELENINA

• Žádoucí je příjem až 5 porcí denně

• Celkově 500g (300g zeleniny, 200g 
ovoce)

• Vysoký obsah vitamínů, minerálů, 
antioxidačních látek a vlákniny

• Většina druhů zeleniny obsahuje až 80 
% vody.



BÍLKOVINY

• Vhodný zdroj bílkovin
• Fazole, luštěniny, ryby a drůbeží maso, 

vejce

• Zdroj bílkovin a vhodných mastných
kyselin, vitamínů, minerálů

• Doporučeny 2 porce denně

• Upřednostňovat více luštěnin a fazolí -
rostlinné bílkoviny a ryb - živočišné
bílkoviny

• Vyloučit sekundárně zpracované
maso (uzeniny, salámy)



MLÉKO A MLÉČNÉ 
VÝROBKY

• Zdroj bílkovin, vitamínů, minerálů, tuků a 
přirozeně se vyskytujících cukrů

• Lépe polotučné, nízkotučné

• Kefíry, jogurty s probiotiky, sýry

• V případě vyloučení této skupiny je 
vhodné zařadit vhodné alternativy
obohacené o vápník.



ČEMU SE VYHNOUT?

• Potraviny s vysokým obsahem tuků a jednoduchých
cukrů stojí mimo rámec zdravého stravování.

• Jejich příjem by měl být omezen na minimum, zvláště
v případě nízké pohybové aktivity!



NĚKOLIK RAD NA KONEC

üSnažte se o pravidelnost v jídle.

ü3-5 porcí denně.

üSvačiny lze vynechat, důležitý je 
příjem snídaně, oběda a večeře -
hlavních jídel.

üKaždé hlavní jídlo má obsahovat zdroj
komplexních sacharidů, bílkovin, tuků
a ovoce nebo zeleniny - zdroj vlákniny.

üK svačinám jsou vhodné neochucené
mléčné výrobky (jogurt, kefír a tvaroh).



NĚKOLIK RAD NA KONEC

üNesnažte se o radikální změny jídelníčku, žádoucí jsou
dílčí změny v jídelníčku.

üSnížení konzumace vysoce energetických potravin či
pochutin.

• Sekundární zpracované maso, alkohol, jemné a trvanlivé
sladké i slané pečivo, moučníky, sladkosti

üSnažte se o tzv. záměny v jídelníčku

• Čokoláda mléčná/hořká - 30/40 g tuku na 100g

• Termix tvarohový - 1,8 g tuku na 100 g



NĚKOLIK RAD NA KONEC

üNamísto restrikce začněte navýšením příjmu ovoce, 
zeleniny a tekutin 2 - 2,5 l/den

• Neperlivá voda, kohoutková, minerální

• Mírně oslazená voda, čaj mohou potlačit pocit hladu, 
popřípadě i chuť na sladké a mohou vést k žádoucímu
navýšení příjmu tekutin



NA ZÁVĚR….

• Ráno nalačno lžíce olivového oleje, pár kapek citrónu do 
vlažné vody :)

DĚKUJI ZA POZORNOST!
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