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1. KRÁTKÉ PŘEDSTAVENÍ

Od práva a advokacie přes mezinárodní zdravotnický management až k poradenství ve
zdravotnictví, kvalitě zdravotní péče, medicíně založené na důkazech – a k výživě.
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1. KRÁTKÉ PŘEDSTAVENÍ

Od práva a advokacie přes mezinárodní zdravotnický management až k poradenství ve
zdravotnictví, kvalitě zdravotní péče, medicíně založené na důkazech – a k výživě.

4

2. ZAHŘÍVACÍ KOLO

Několik kontrolních otázek na začátek. Připravte si své chytré či jiné mobilní telefony, a
zaregistrujte se, prosím.

Na mobilní číslo
+420 736 350 959
pošlete textovou zprávu
JANVYJIDAK097
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ALTHY DIET
2. ZAHŘÍVACÍ KOLO – OTÁZKA 1

e concept of a healthy balanced diet is generally well known – and medical
tbooks
provide
some additional
Kdy
byla poprvé
navrženadetails.
tzv. zdravá vyvážená strava, která dnes představuje základ odborného

konsenzu napříč světem a doporučuje se i v České republice?

althy Eating – example 1

Healthy Food Pyramid

55% carbohydrates
30% fat
15% protein

CFP 55:30:15

tora, Derrickson: Principles of anatomy and Physiology (11edn, 2007)
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2. ZAHŘÍVACÍ KOLO – OTÁZKA 2

Pro redukci nadměrných tukových zásob je účinnější omezit stravní sacharidy anebo stravní
tuky?
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2. ZAHŘÍVACÍ KOLO – OTÁZKA 3

Kolik je přibližné minimální množství sacharidů, které před 200km ultra-maratonem potřebuje
vytrvalostní běžec, který chce v závodě zvítězit?
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2. ZAHŘÍVACÍ KOLO – OTÁZKA 4

Vrcholový sportovec nemůže jíst nikdy zdravě, říká český výživový expert. Souhlasíte?

12

2. ZAHŘÍVACÍ KOLO – OTÁZKA 5

Kolik volných cukrů se doporučuje podávat batolatům?
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2. ZAHŘÍVACÍ KOLO – OTÁZKA 1

Kdy byla poprvé navržena tzv. zdravá vyvážená strava, která dnes představuje základ odborného
konsenzu napříč světem a doporučuje se i v České republice?

1938
1952
1978
později
Zdroj: Furnas (1937)

Žádná odpověď není správně. Psal
se rok 1881 (Olin Wilbur Atwater,
Mnichov, dle Furnas 1937).

16

2. ZAHŘÍVACÍ KOLO – OTÁZKA 2

Pro redukci nadměrných tukových zásob je účinnější omezit stravní sacharidy anebo stravní
tuky?

Stravní sacharidy
Stravní tuky

Zdroj: Gardner (2018)

Žádná odpověď není správně. V
reálných podmínkách je to jedno
(Gardner 2018).
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2. ZAHŘÍVACÍ KOLO – OTÁZKA 3

Kolik je přibližné minimální množství sacharidů, které před 200km ultra-maratonem potřebuje
vytrvalostní běžec, který chce v závodě zvítězit?

120 gramů
180 gramů
220 gramů
Více než 250 gramů
Zdroj: Murray (2016)

Žádná odpověď není správně. Nula
gramů.
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2. ZAHŘÍVACÍ KOLO – OTÁZKA 4

Vrcholový sportovec nemůže jíst nikdy zdravě, říká český výživový expert. Souhlasíte?

Ano
Ne

Zdroj: Business Insider (2016)

Chris Froome: “Dávám si obrovský
pozor na každou maličkost.“
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2. ZAHŘÍVACÍ KOLO – OTÁZKA 5

Kolik volných cukrů se doporučuje podávat batolatům?

0 gramů denně
Do 20 gramů denně
Uvážlivě

Zdroj: AHA (2016), CPS (2014)

Záleží, koho se zeptáte. Americká
kardiologická společnost
doporučuje pro děti do 2 let nula
gramů, Česká pediatrická
společnost „uvážlivě“.
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2. ZAHŘÍVACÍ KOLO – PŘEDVÍDATELNĚ IRACIONÁLNÍ

Na první pohled samozřejmé otázky a odpovědi se hned na druhý pohled mohou zásadně
zamotat. Často to souvisí s tím, že některé informace přejímáme bez kritického vyhodnocení.

Zdroj: Champ (2014), Prasad (2015), Kendrick (2015), Ariely (2009), Kahneman (2011)
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2. ZAHŘÍVACÍ KOLO – SHRNUTÍ

Na první pohled samozřejmé otázky a odpovědi se hned na druhý pohled mohou zásadně
zamotat. Často to souvisí s tím, že některé informace přejímáme bez kritického vyhodnocení.

Četba může
závažně poškodit
vaši neznalost.
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3. MEDIÁLNÍ SERVIS

Česká i zahraniční média se ak2vně starají o to, aby se žádný den neobešel bez čerstvých zpráv z
oblas2 zdravé výživy. Co bylo včera zdravé, dnes škodí, a naopak.

Zdroj: TV Nova (2018), Kunová (2017)
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3. MEDIÁLNÍ SERVIS

Česká i zahraniční média se aktivně starají o to, aby se žádný den neobešel bez čerstvých zpráv z
oblasti zdravé výživy. Co bylo včera zdravé, dnes škodí, a naopak.

”Nutritional epidemiology is a
scandal, … it should just go to the
waste bin.”
“Nutriční epidemiologie je skandál, …
měla by skončit v odpadkovém koši.“
Prof John Ioannidis, Stanford
Zdroj: Crowe (2018)

24

4. OD TITULKŮ PŘES ABSTRAKTY K ČÍSLŮM

Zatímco lidé obvykle přečtou alespoň titulek článku anebo shrnutí nové studie, k samotnému
plnému textu studie není někdy snadné se dostat – a přitom může říkat něco úplně jiného.

Zdroj: Tevapoint (2017), Zong (2017)
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4. OD TITULKŮ PŘES ABSTRAKTY K ČÍSLŮM

Zatímco lidé obvykle přečtou alespoň titulek článku anebo shrnutí nové studie, k samotnému
plnému textu studie není někdy snadné se dostat – a přitom může říkat něco úplně jiného.

Conclusions: Our findings suggest that gluten
intake may not exert significant adverse effects on
the incidence of T2D or excess weight gain. Limiting
gluten from diet is thus unlikely to facilitate T2D
prevention and may lead to reduced consumption
of cereal fiber or whole grains that help reduce
diabetes risk.

Zdroj: Zong (2017)
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5. MEDICÍNA A VÝŽIVA ZALOŽENÁ NA DŮKAZECH

Otcem medicíny založené na důkazech je britský lékař Archie Cochrane, podle kterého je
pojmenována i nezávislá organizace Cochrane zabývající se tzv. systematickými revizemi.

•
•
•
•

Zdroj: Harford (2016)

Britský lékař a válečný zajatec
neznámé onemocnění (otoky)
experiment
Vitamín C a Vitamín B12

27

6. HIERARCHIE DŮKAZŮ

V rámci medicíny založené na důkazech se používá tzv. hierarchie nebo pyramida důkazů, ve
které mají výsadní postavení klinické studie a jejich systematické revize (přehledy).

SystemaPcký přehled

Randomizovaná
kontrolovaná studie
Odborný názor
Zdroj: FNOL (bez data)
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7. EPIDEMIOLOGICKÉ A KLINICKÉ STUDIE

Naše poznání o účinných a bezpečných možnostech léčby, ať už farmakologických nebo
nefarmakologických, vychází především z epidemiologických a klinických studií.
EPIDEMIOLOGICKÉ STUDIE

KLINICKÉ STUDIE

•

POZOROVÁNÍ V PRŮBĚHU ČASU

•

EXPERIMENT

•

SBĚR DAT NEPŘÍMÝMI METODAMI

•

KONTROLNÍ A EXPERIMENTÁLNÍ VĚTEV

•

URČENÍ RELATIVNÍ MÍRY RIZIKA

•

PŘÍMÝ SBĚR DAT

•

BRADFORD-HILL KRITÉRIA

•

STATISTICKÁ PRAVDĚPODOBNOST

Zdroj: shrnutí autora
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7. EPIDEMIOLOGICKÉ A KLINICKÉ STUDIE (BRADFORD-HILL)

Při splnění Bradford-Hillových kritérií mohou i pozorovací (epidemiologické) studie poskytnout
neocenitelný zdroj poznání o příčinné souvislosti mezi vnějšími vlivy a zdravím/onemocněním.
1

Síla asociace

200x vyšší úmrtnost kominíků na rakovinu šourku

2

Konzistence

Vysledováno odlišnými osobami, v jiném čase, na jiném místě

3

Specificita

Asociace omezena na konkrétní okruh osob a onemocnění

4

Časová souvislost

Následky se projevují v časovém odstupu

5

Biologický gradient

Vztah mezi dávkou (množstvím) a účinkem (odpovědí)

6

Biologická pravděpodobnost Existující biologický mechanismus – ale není podmínkou

7

Koherence

Vzájemné souvislosti potvrzující asociaci

8

Experiment

Důkaz o tom, že změna vedla ke zlepšení – silný důkaz

9

Analogie

Historická zkušenost zvyšuje akceptovatelnost asociace

Zdroj: Hill (1965)
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8. PŘÍPADOVÁ STUDIE: FOURIER

V odborné literatuře a na lékařských konferencích zaznívá, že studie FOURIER ukázala snížení
kardiovaskulární úmrtnosti ve skupině pacientů na novém typu léků – PCSK9 inhibitorech.
The

n e w e ng l a n d j o u r na l

of

m e dic i n e

Original Article

Evolocumab and Clinical Outcomes
in Patients with Cardiovascular Disease
Marc S. Sabatine, M.D., M.P.H., Robert P. Giugliano, M.D., Anthony C. Keech, M.D.,
Narimon Honarpour, M.D., Ph.D., Stephen D. Wiviott, M.D., Sabina A. Murphy, M.P.H.,
Julia F. Kuder, M.A., Huei Wang, Ph.D., Thomas Liu, Ph.D., Scott M. Wasserman, M.D.,
Peter S. Sever, Ph.D., F.R.C.P., and Terje R. Pedersen, M.D.,
for the FOURIER Steering Committee and Investigators*

“Studie FOURIER ukázala, že evolocumab
snižuje kardiovaskulární mortalitu.”
Pardubice, 2018

A BS T R AC T
BACKGROUND

Evolocumab is a monoclonal antibody that inhibits proprotein convertase subtilisin–
kexin type 9 (PCSK9) and lowers low-density lipoprotein (LDL) cholesterol levels
by approximately 60%. Whether it prevents cardiovascular events is uncertain.

Zdroj:
Sabatine (2017), Vrablik (2017), veřejná konference
METHODS

We conducted a randomized, double-blind, placebo-controlled trial involving 27,564

From the Thrombolysis in Myocardial Infarction (TIMI) Study Group, Division of
Cardiovascular Medicine, Brigham and
Women’s Hospital and Harvard Medical
School, Boston (M.S.S., R.P.G., S.D.W.,
S.A.M., J.F.K.); Sydney Medical School,
National Health and Medical Research
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8. PŘÍPADOVÁ STUDIE: FOURIER

V odborné literatuře a na lékařských konferencích zaznívá, že studie FOURIER ukázala snížení
kardiovaskulární úmrtnostiT h eve
skupině pacientů na novém typu léků – PCSK9 inhibitorech.
n e w e ng l a n d j o u r na l o f m e dic i n e
Table 2. Primary and Secondary End Points.
Outcome

Evolocumab
(N = 13,784)

Placebo
(N = 13,780)

Hazard Ratio
(95% CI)

P Value*

no. of patients (%)
Primary end point: cardiovascular death, myocardial infarction,
stroke, hospitalization for unstable angina, or coronary
revascularization
Key secondary end point: cardiovascular death, myocardial
infarction, or stroke

1344 (9.8)

1563 (11.3)

0.85 (0.79–0.92)

<0.001

816 (5.9)

1013 (7.4)

0.80 (0.73–0.88)

<0.001

251 (1.8)

240 (1.7)

1.05 (0.88–1.25)

0.62

Other end points
Cardiovascular death
Due to acute myocardial infarction

25 (0.18)

30 (0.22)

0.84 (0.49–1.42)

Due to stroke

31 (0.22)

33 (0.24)

0.94 (0.58–1.54)

195 (1.4)

177 (1.3)

Death from any cause

Other cardiovascular death

444 (3.2)

426 (3.1)

1.04 (0.91–1.19)

0.54

Myocardial infarction

468 (3.4)

639 (4.6)

0.73 (0.65–0.82)

<0.001

1.10 (0.90–1.35)

Hospitalization for unstable angina

236 (1.7)

239 (1.7)

0.99 (0.82–1.18)

0.89

Stroke

207 (1.5)

262 (1.9)

0.79 (0.66–0.95)

0.01

171 (1.2)

226 (1.6)

0.75 (0.62–0.92)

Ischemic
Hemorrhagic

29 (0.21)

25 (0.18)

1.16 (0.68–1.98)

Unknown

13 (0.09)

14 (0.10)

0.93 (0.44–1.97)

Zdroj: Sabatine (2017)

251 vs 240

32

8. PŘÍPADOVÁ STUDIE: NÍZKOSACHARIDOVÁ STRAVA A OBEZITA

Australská média informovala, že nízkosacharidová Paleo strava vede k přírůstku tukových
zásob, a nebude tedy použitelná při léčbě diabetu 2. typu.
OPEN

Citation: Nutrition & Diabetes (2016) 6, e194; doi:10.1038/nutd.2016.2
www.nature.com/nutd

ORIGINAL ARTICLE

A low-carbohydrate high-fat diet increases weight gain and
does not improve glucose tolerance, insulin secretion or β-cell
mass in NZO mice
BJ Lamont, MF Waters and S Andrikopoulos
BACKGROUND/OBJECTIVES: Dietary guidelines for the past 20 years have recommended that dietary fat should be minimized.
In contrast, recent studies have suggested that there could be some potential beneﬁts for reducing carbohydrate intake in favor of
increased fat. It has also been suggested that low-carbohydrate diets be recommended for people with type 2 diabetes. However,
whether such diets can improve glycemic control will likely depend on their ability to improve β-cell function, which has not been
studied. The objective of the study was to assess whether a low-carbohydrate and therefore high-fat diet (LCHFD) is beneﬁcial for
improving the endogenous insulin secretory response to glucose in prediabetic New Zealand Obese (NZO) mice.
METHODS: NZO mice were maintained on either standard rodent chow or an LCHFD from 6 to 15 weeks of age. Body weight, food
intake and blood glucose were assessed weekly. Blood glucose and insulin levels were also assessed after fasting and re-feeding
and during an oral glucose tolerance test. The capacity of pancreatic β-cells to secrete insulin was assessed in vivo with an
intravenous glucose tolerance test. β-Cell mass was assessed in histological sections of pancreata collected at the end of the study.
RESULTS: In NZO mice, an LCHFD reduced plasma triglycerides (P = 0.001) but increased weight gain (Po0.0001), adipose tissue mass
(P = 0.0015), high-density lipoprotein cholesterol (P = 0.044) and exacerbated glucose intolerance (P = 0.013). Although fasting insulin levels
tended to be higher (P = 0.08), insulin secretory function in LCHFD-fed mice was not improved (P = 0.93) nor was β-cell mass (P = 0.75).
CONCLUSIONS: An LCHFD is unlikely to be of beneﬁt for preventing the decline in β-cell function associated with the progression
of hyperglycemia in type 2 diabetes.
Nutrition & Diabetes (2016) 6, e194; doi:10.1038/nutd.2016.2; published online 15 February 2016

Zdroj: Garnder (2016), Lamont (2016)

INTRODUCTION
Low-carbohydrate high-fat diets (LCHFDs) have achieved weight
loss in several clinical studies,1–4 and others have described their
potential beneﬁts in patients with diabetes.5–7 Reducing ingested
carbohydrates limits the potential for blood glucose levels
to increase following a meal.6,8 However, as the major contributors
to hyperglycemia in type 2 diabetes include a resistance to insulin
action on target tissues, in combination with an inability
of pancreatic β-cells to secrete enough insulin,9 it is important
we further consider the impact that LCHFD could have on these
important aspects of metabolic regulation.
Insulin-stimulated glucose uptake into muscle and adipose

Appropriate insulin secretion in response to changes in blood
glucose is essential for maintaining normoglycemia. In type 2
diabetes, insulin resistance places a greater demand on pancreatic
β-cells to secrete more insulin. If β-cell function is maintained at a
level that can compensate for insulin resistance, blood glucose is
maintained within the normal range. However, in susceptible
individuals, β-cells are unable to cope with the extra stresses
of increased metabolism and insulin production that are required.
In patients with diabetes, β-cell function is insufﬁcient, and as it
continues to decline over time, blood glucose control becomes
progressively worse. In this setting, an increase in β-cell apoptosis
can also contribute to a loss of β-cell mass.14 It is clear that
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8. PŘÍPADOVÁ STUDIE: NÍZKOSACHARIDOVÁ STRAVA A OBEZITA

Australská média informovala, že nízkosacharidová Paleo strava vede k přírůstku tukových
zásob, a nebude tedy použitelná při léčbě diabetu 2. typu.

Zdroj: Lamont (2016)
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8. PŘÍPADOVÁ
LEPEK A KARDIOVASKULÁRNÍ
ONEMOCNĚNÍ
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ougherty,
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(2017) dospěli k závěru, že vyhýbání se lepku může vést ke snížení konzumace
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hazard ratio was 1.00 (0.92 to 1.09; P for trend=0.77).
Long
termafter
gluten
consumption
adults
In contrast,
additional
adjustment forinintake
of without celiac disease
refined
grains
the variance
of gluten intake
and
risk
of (leaving
coronary
heart disease:
prospective cohort study
correlating with whole grain intake), estimated gluten
Benjamin
Lebwohl,
Yin Cao,3,4,5with
GengaZong,
consumption
was1,2associated
lower5 Frank
risk ofB Hu,5,6 Peter H R Green,1 Alfred I Neugut,1,2
5,6,7
5 Lauren W Dougherty,5 Edward Giovannucci,5,6,7 Walter C Willett,5,6,7
Sampson,
Eric
B Rimm,
coronary
heartLaura
disease
(multivariate
hazard ratio 0.85,
5,6
3,4,6
Andrew
T
Chan
Qi
Sun,
0.77 to 0.93; P for trend=0.002).
CONCLUSION
hazard ratio was 1.00 (0.92 to 1.09; P for trend=0.77).
ABSTRACT
In contrast, after additional adjustment for intake of
OBJECTIVE
Long term dietary intake of gluten was not associated
To examine the association of long term intake of
with risk of coronary heart disease. However,refined
the grains (leaving the variance of gluten intake
gluten with the development of incident coronary heart correlating with whole grain intake), estimated gluten
avoidance of gluten may result in reduced consumption was associated with a lower risk of
disease.
coronary
consumption of beneficial whole grains, which
may heart disease (multivariate hazard ratio 0.85,
DESIGN
0.77
to 0.93; P for trend=0.002).
Prospective
cohort study. risk. The promotion of gluten-free
affect cardiovascular

CONCLUSION
SETTING
AND PARTICIPANTS
diets among
people without celiac disease should
not
Long
term dietary intake of gluten was not associated
64
714
women
in
the
Nurses’
Health
Study
and
45
303
be encouraged.
with risk of coronary heart disease. However, the
men in the Health Professionals Follow-up Study
avoidance of gluten may result in reduced
without a history of coronary heart disease who
consumption of beneficial whole grains, which may
completed
a 131
item semiquantitative food frequency
Zdroj:
Lebwohl
(2017)
affect cardiovascular risk. The promotion of gluten-free
questionnaire
in 1986 that was updated every four
Introduction
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8. PŘÍPADOVÁ STUDIE: LEPEK A KARDIOVASKULÁRNÍ ONEMOCNĚNÍ

Michal Piják na studii Lebwohl (2017) reagoval řečnickou otázkou, zda je bezlepková dieta u lidí
bez celiakie masovou vraždou?

Zdroj: Pijak (2017)
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8. PŘÍPADOVÁ STUDIE: LEPEK A KARDIOVASKULÁRNÍ ONEMOCNĚNÍ

Lebwohl reagovali na dopis Michala Pijáka a souhlasili, že dobře sestavená bezlepková strava by
neměla vystavit lidi bez celiakie zvýšenému riziku kardiometabolických onemocnění.

Zdroj: Lebwohl (2017)
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9. SHRNUTÍ NA ZÁVĚR

Než se rozhodnete udělat nějakou cílenou změnu ve své stravě, anebo někomu takovou změnu
doporučit, věnujte pozornost pyramidám, číslům a širším souvislostem - chybějícím kapitolám.

1. I samotný abstrakt odborné studie může říkat něco úplně jiného, než autoři
studie zjistili. O mediálních zprávách týkajících se výživy a zdravých a
nezdravých potravin to platí dvojnásob. Je nutné jít ke zdroji – plnému textu.
2. Když něco nepomáhá hlodavcům, neznamená to, že to nepomůže lidem.
3. Tam, kde se hovoří o fantastických výhodách konzumace vlákniny,
celozrnných obilnin či ovoce, se často hlasitě mlčí o výhodách vyloučení
ultra-zpracovaných potravinářských produktů.
38
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