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EDITORIÁL
Čas je veličina veľmi relatívna. Zároveň však presná a spravodlivá. Listujem v starších číslach nášho
časopisu a nechce sa mi veriť, čo všetko sa v našom
združení za dobu jeho fungovania udialo a hlavne,
čo všetko sa za tento krátko-dlhý čas podarilo pre
celiatikov vydobyť:
• pravidelné stretnutia a semináre s odborníkmi
na medzinárodnej úrovni
• letné tábory pre deti a pobyty celých rodín
• mikulášske večierky s balíčkami pre deti, kopou
bezlepkových dobrôt a veselým programom
• bezlepkové potraviny na recept
• pravidelná prevádzka Informačného centra pre celiatikov
• stmelenie osamotene fungujúcich združení z celého Slovenska k jednotným postupom
smerom k ministerstvám a orgánom štátnej správy
• nadviazanie priateľských kontaktov na medzinárodnej úrovni so združeniami aj výrobcami bezlepkových potravín
• prijatie nášho združenia za riadneho člena A.O.E.C.S. - Association of European Coeliac Societies
• vydávanie a distribúcia nášho časopisu pre všetkých, ktorí to potrebujú a čerpajú silu
a pomoc pri zvládaní tejto nepríjemnej a náročnej choroby
Za každou „odrážkou“ sa skrýva obrovské množstvo nápadov, energie, hodín práce, organizačnej a koordinačnej zručnosti a až na prvom mieste ľudskej obetavosti.
Päť rokov sa dá nádherne „preflákať“. Katke a Mikimu sa za tento čas podarilo zapustiť
hlboké korene prospešnej, so záujmom pre ľudí a o ľuďoch v ich mimopracovnom čase
konanej práce. Dokázali pritiahnuť k pravidelnej spolupráci širokú sieť lekárov aj výskumníkov, vďaka ktorým všetky odborné podujatia dosahujú vysokú odbornú úroveň.
Aj im patrí naše poďakovanie.
31.3.2008 sme začali šiesty rok fungovania nášho združenia. Poprajme si veľa ďalších
dobrých nápadov prospešných nám všetkým od nás všetkých, veľa pozitívnej energie a
pohody do dní všedných, aby dni sviatočné mohli byť ešte sviatočnejšie.
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Z LEKÁRENSKEJ PRAXE >> Celiatik a lieky

Mgr. Vladimíra Gromová, MBA
farmaceutka

Ako rozpoznáme celiatika od zdravého (alebo ako hovoria
pesimisti nesprávne diagnostikovaného chorého) človeka?
Nijako. Dávno preč sú časy, kedy neduživý vzhľad, riedke
vlasy, anemická pleť a nekončiaci sa zhon po kukuričnom
chlebe charakterizovali pacienta s celiakiou. Skorá diagnostika a dodržiavanie diéty zlepšili život a zdravie mnohým.
Dostupnosť informácií o chorobe, široká ponuka surovín
a hotových potravín, či komunitné výmeny skúseností
umožňujú celiatikom viesť pestrý spoločenský život. Až sa
zdá, že okrem pšenice, raži, ovsa a jačmeňa môžu všetko.
Samozrejme, tento pohľad je povrchný a nadnesený. Vzbudzuje dojem, že stačí dodržiavať diétu a sledovať prečiarknutý klások na potravinách a všetko bude fajn. Ale
existujú drobné nástrahy, ktoré toto ochorenie prináša. A
číhajú v lekárni. Nie, nechcem strašiť, ale väčšina z nás sem
-tam ochorie a užíva lieky alebo doplnky výživy. A tie
môžu ovplyvniť priebeh celiakie alebo naopak, celiakia
môže ovplyvniť ich účinok. Ako je to možné? Poďme sa na
to pozriež bližšie:
Čo môže zhoršiť zdravotný stav celiatika? Glutén. V liekoch
alebo doplnkoch výživy. V minulosti sa ako plnivo tabliet
používal pšeničný škrob, ktorý obsahoval zvyškový glutén,
čo pri pravidelnom užívaní u celiatikov viedlo k chronickému zápalovému procesu v črevách. Dnes sa v prevažnej
väčšine využívajú iné pomocné látky, ktoré sú z pohľadu
farmaceutickej technológie výhodnejšie a z pohľadu celiatika bezpečnejšie. Ak aj liek obsahuje glutén, je to v príbalovom letáku uvedené, a lekár pri predpisovaní takéhoto
lieku celiatikovi musí zvážiť možné riziká.

odporúčam konzultovať užívanie každého doplnku výživy
s lekárnikom. Zo skúseností viem, že máloktorý pacient si
sám prečíta drobučké písmenká na krabičkách a až zhoršenie trávenia po pár dňoch indikuje, že pes bude zakopaný
napríklad v masovo reklamovanom výrobku proti vypadávaniu vlasov.
Oveľa dôležitejší je však druhý prípad, kedy celiakia má
negatívny vplyv na účinok liekov. Väčšina liečív užívaných
orálne (ústami) sa totiž vstrebáva v tenkom čreve. U celiatikov (najmä u tých, ktorí nedodržiavajú predpísanú diétu)
je chronicky porušená črevná stena a dochádza tak k zmene vstrebávania látok. Boli publikované desiatky vedeckých
štúdií, ktoré popisujú rozdiely v rýchlosti vstrebávania, v
množstve absorbovanej látky, či rozdielnom metabolizme
liečiva. Je potrebné uvedomiť si, že uvedené faktory výrazne ovplyvňujú pôsobenie lieku v organizme. Rýchlosť
vstrebávania je dôležitá napríklad u antibiotík alebo liekov s postupným uvoľňovaním, kde rýchlejší prienik liečiva do krvného obehu znamená neželané zvýšenie dávky
a rýchlejšie odbúranie liečiva z organizmu. Výsledkom je
nerovnomerná hladina liečiva v tele, výraznejšie nežiadúce
účinky a v extrémnom prípade neúčinná liečba.
Preto je dodržiavanie bezlepkovej diéty základnou podmienkou pre účinné a bezpečné užívanie liekov. Lieky majú
pomáhať. Aby sa tak stalo, je potrebná spolupráca a komunikácia medzi celiatikom, lekárom a lekárnikom. Každý z
nich môže svojimi vedomosťami a zodpovednosťou prispieť k lepšej liečbe chorôb, vrátane celiakie.

Pokiaľ ide o doplnky výživy, tam je potrebné pozorne čítať
zloženie a upozornenia. Hoci renomovaní výrobcovia už
štandarne uvádzajú, či je ich produkt vhodný pre celiatikov, vegetariánov, ľudí s intoleranciou laktózy a podobne,
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DIETETICKÉ POTRAVINY >> Potraviny na recept

Množstvové
limity

% doplatku
pacienta

Doplatok
pacienta

Úhrada
zdravotnou
poisťovňou

Konečná
cena

024,

DP01J

Bezlepkové potravinové suroviny - základné

p.o.

095,

D0170

PROMIX-CH, zmes na prípravu bezlepkového chleba

1 x 1000 g

NVL

SK

122,5

96,5

26,0

21,2245 %

L2

096,

D0171

PROMIX-PK, zmes na bezlepkové pečivo

1 x 1000 g

NVL

SK

122,5

96,5

26,0

21,2245 %

L2

097,

D0256

Cícerová múka instantná

1 x 500 g

EXT

CZ

91,3

48,3

43,0

47,0975 %

L2

098,

D0189

BEZLEPKOVÝ CHLIEB tmavý

1 x 500 g

LAB

CZ

60,4

48,3

12,1

20,0331 %

L2

099,

D0188

BEZLEPKOVÝ CHLIEB mazanec

1 x 500 g

LAB

CZ

60,4

48,3

12,1

20,0331 %

L2

100,

D0190

BEZLEPKOVÝ CHLIEB svetlý

1 x 500 g

LAB

CZ

60,4

48,3

12,1

20,0331 %

L2

101,

D0272

Knedľa bezlepková v prášku

250 g

NVL

SK

40,2

24,1

16,1

40,0498 %

L2

102,

D0298

Mix B - bezlepková zmes na prípravu chleba

1000 g

SCH

I

185,9

96,5

89,4

48,0904 %

L2

103,

D0335

Muffin bezlepkový v prášku

1 x 300 g

NVL

SK

63,0

29,0

34,0

53,9683 %

L2

57,7

29,0

28,7

49,7400 %

L2

Názov

Štát

Kód

Výrobca
lieku

Poradie

Doplnok

Zoznam bezlepkových potravín s účinnosťou od 1.10.2008. Zdroj www.health.gov.sk.

100

g

104,

D0336

Bezlepkové zemiakové knedle

1 x 300 g

LAB

CZ

025,

DP01J

Bezlepkové potravinové suroviny - špeciálne, múky

p.o.

100

g

105,

D0172

PROMIX-UNI, univerzálna bezlepková múka

1 x 1000 g

NVL

SK

143,2

114,5

28,7

20,0419 %

L2

106,

D0173

PROMIX-T, univerzálna bezlepková múka tmavá

1 x 1000 g

NVL

SK

143,2

114,5

28,7

20,0419 %

L2

107,

D0194

PROMIX-FORTE, silná bezlepková múka

1 x 1000 g

NVL

SK

175,0

114,5

60,5

34,5714 %

L2

108,

D0337

PROMIX-UNI komfort - univerzálna bezlepková zmes pre automatické
pečenie

1 x 400 g

NVL

SK

70,0

45,8

24,2

34,5714 %

L2

026,

DP01J

Bezlepkové potravinové suroviny - špeciálne, iné

p.o.

100

g

109,

D0175

KRUPICA bezlepková

1 x 500 g

NVL

SK

113,7

61,7

52,0

45,7344 %

L3

110,

D0254

Strúhanka bezlepková pečivová

1 x 350 g

NVL

SK

91,8

43,2

48,6

52,9412 %

L3

027,

DP01J

Bezlepkové potraviny - chlieb, pečivo

p.o.

100

g

111,

D0185

Chlieb bezlepkový svetlý (trvanlivý)

1 x 360 g

NVL

SK

105,0

59,1

45,9

43,7143 %

L2

112,

D0251

Chlieb bezlepkový tmavý (trvanlivý)

1 x 360 g

NVL

SK

105,0

59,1

45,9

43,7143 %

L2

113,

D0290

Pan Carré - bezlepkový biely chlieb

400 g

SCH

I

135,9

65,6

70,3

51,7292 %

L2

114,

D0291

Rustico - bezlepkový plnozrnný chlieb

400 g

SCH

I

149,6

65,6

84,0

56,1497 %

L2

115,

D0292

Panini - bezlepkové biele žemle

200 g

SCH

I

92,4

32,8

59,6

64,5022 %

L2

116,

D0293

Bon Matin - bezlepkové sladké žemle

200 g

SCH

I

106,9

32,8

74,1

69,3171 %

L2

028,

DP01J

Bezlepkové potraviny - cestoviny

p.o.

117,

D0180

PROCEL - bezlepkové cestoviny

1 x 250 g

NVL

SK

74,3

41,0

33,3

44,8183 %

L4

118,

D0294

Spaghetti - bezlepkové cestoviny

500 g

SCH

I

153,8

82,1

71,7

46,6190 %

L4

119,

D0295

Fusilli - bezlepkové cestoviny

500 g

SCH

I

153,8

82,1

71,7

46,6190 %

L4

029,

DP01J

Bezlepkové potraviny - doplnkové

p.o.

120,

D0296

Quadritos - bezlepkové kakaové oblátky

40 g

SCH

I

46,7

4,8

41,9

89,7216 %

L5

121,

D0297

Salinis - bezlepkové praclíky

60 g

SCH

I

49,0

7,2

41,8

85,3061 %

L5

122,

D0338

Bezlepkové tyčinky s pohánkou (extrudovaný výrobok)

1 x 85 g

NVL

SK

59,5

10,2

49,3

82,8571 %

L5

123,

D0339

Hviezdičky bezlepkové kakaové (extrudovaný výrobok)

1 x 100 g

NVL

SK

43,7

12,0

31,7

72,5400 %

L5

030,

DP01J

Bezlepkové potraviny - doplnkové

p.o.

124,

D0252

Limky - diétne keksy vanilkové máčané (bezlepkové)

1 x 150 g

NVL

SK

68,2

16,5

51,7

75,8065 %

L5

125,

D0253

Limky - diétne keksy kakaové plnené (bezlepkové)

1 x 150 g

NVL

SK

68,2

16,5

51,7

75,8065 %

L5

NVL

SK

78,7

22,0

56,7

72,0457 %

L5
L5

126,

D0340

MUESLI bezlepkové granulované

1 x 200 g

031,

DP01J

Bezlepkové potraviny - doplnkové

p.o.

127,

D0299

Bezlepkové sušienky

350 g

LAB

CZ

50,7

35,0

15,7

30,9665 %

128,

D0289

Bezgluténové müsli

375 g

SCH

I

176,6

37,5

139,1

78,7656 %

L5

129,

D0271

Linia natural

375 g

ONS

CZ

98,0

37,5

60,5

61,7347 %

L5

Skratka

Množstevné limity pre bezlepkové potraviny platné od 1.10.2008
Kód a názov skupiny

Do 5 rokov

Od 5 do 10 rokov

Od 10 do 15 rokov

Nad 15 rokov

L2

DP01J Bezlepkové potravinové suroviny – základné
DP01J Bezlepkové potravinové suroviny – špeciálne
DP01J Bezlepkové potraviny (múka, chlieb, pečivo)

5 kg *

6 kg *

8 kg *

10 kg *

L3

DP01J Bezlepkové potravinové suroviny – špeciálne (krupica)

1 kg

1 kg

1 kg

½ kg

L4

DP01J Bezlepkové potraviny (cestoviny)

1 kg

2 kg

2 kg

2 kg

L5

DP01J Bezlepkové potraviny - doplnkové

10 ks

10 ks

10 ks

6 ks

Množstvo
/mesiac

Množstvo
/mesiac

Množstvo
/mesiac

Množstvo
/mesiac

* Ak pacient uprednostní hotový bezlepkový chlieb alebo pečivo, daná hmotnosť sa mu odpočíta z množstva múk. Bezlepkové potraviny a suroviny je možné predpisovať
v množstve maximálne na tri mesiace. V skupine L5 (doplnkové potraviny) možno napísať celkove 10 ks (resp. 6 ks), nie z každého 10 ks. Ostatné vyššie nemenované
potraviny z platného zoznamu bezlepkových potravín čiastočne hradených zo zdravotného poistenia (napr. strúhanka, knedľa atď.) nie sú množstvom limitované.
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ODBORNÝ PRÍSPEVOK >> Kozmetika a celiakia
JE KOZMETIKA RIZIKOVÁ PRE CELIATIKOV?
bo zuby a sliznicu ústnej dutiny s cieľom výlučne alebo
prevažne ich čistiť, parfumovať, meniť ich vzhľad, chrániť ich, udržiavať ich v dobrom stave alebo korigovať
ľudské pachy“.
Z uvedeného vyplýva, že kozmetika je určená na vonkajšie časti ľudského tela. Nesmie sa aplikovať do vnútra
organizmu, napríklad prehĺtaním, injekčne, inhaláciou
alebo implantáciou. Preto ústna voda je kozmetický výrobok, ale sirup či iná kvapalina prijímaná prehĺtaním,
je buď nápoj alebo liek.

Podľa štatistiky ženy denne používajú v priemere 6 až
10, muži 3 až 5 kozmetických výrobkov. Z pohľadu celiatických pacientov je toto nemalý počet ďalších potenciálne rizikových predmetov bežného života. „Lepok je
všade okolo nás. Ale práve naše kozmetické prípravky
ho neobsahujú“. Podobné reklamné texty, marketingové slogany a známe logo s preškrtnutým klasom stále
častejšie presviedčajú celiatikov na kúpu takýchto výrobkov. Pacienti sú zneistení, či a nakoľko majú popri
svojich stravovacích problémoch venovať pozornosť ešte
i kozmetike. Môžu sa zložky lepku absorpciou do kože
stať nebezpečnými? V ktorých kozmetických výrobkoch
sa nachádzajú? A ako ich spoznáme?
Kozmetické výrobky v porovnaní s dermálnymi liekmi
Podľa legislatívy Európskej únie jestvujú len dve skupiny prípravkov používaných na kožu. Sú nimi dermálne
lieky a kozmetické výrobky. Populistický termín „liečebná kozmetika“ je nesprávny a nesmie sa používať.
Väčšina dermálnych liekov je dostupná len na
základe lekárskeho predpisu. Určené sú pre špecifickú
skupinu nemocných osôb. Výnimkou je skupina dermálnych liekov určená na samoliečbu. Sú to voľne predajné
lieky, ktoré sú dostupné v lekárňach aj bez lekárskeho
predpisu. Kozmetické výrobky sú určené širokej spotrebiteľskej verejnosti ľudí so zdravou kožou a sú voľno
predajné. Táto práca sa venuje len kozmetickým výrobkom.
Aktuálnym právnym predpisom pre kozmetické výrobky je Nariadenie vlády Slovenskej republiky 658/2005.
Definuje kozmetický výrobok ako „prípravok určený
na vonkajšie časti ľudského tela, a to pokožku, vlasový
systém, nechty, pery a vonkajšie pohlavné orgány ale-
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Prvoradou požiadavkou kladenou na kozmetiku je jej
bezpečnosť pre zdravie ľudí. Pri jej posúdení sa uplatňujú prísne metódy hodnotenia rizík. Žiaľ, zatiaľ nezahŕňajú žiadnu povinnosť stanovenia obsahu látok
nebezpečných pre pacientov s ochorením na celiakiu. A
inak tomu nie je ani inde vo vyspelom svete.

Zložky obilnín nebezpečné pre celiatických pacientov
Ako je známe, podstatou celiakálnej choroby je neznášanlivosť určitých zložiek lepku (gluténu) z obilných zŕn.
Glutén je vo vode nerozpustný a je zložený z gliadínu (40
až 50 %), glutenínu (34 až 42 %), iných bielkovín (4 %),
ďalej z tukov (3 %), cukrov (2 %) a škrobu (6 %). Najviac
zastúpenými zložkami pšeničného gluténu sú glutenín a
gliadín. Glutenín je v alkohole nerozpustná elastická a ťahavá zložka. Gliadín je v alkohole rozpustný. Jeho hlavnými zložkami sú aminokyseliny prolín a glutamín, súhrnne
nazývané prolamíny. Gliadín nie je elastický, ale pri vysychaní tvrdne na priezračnú pevnú hmotu. Tieto vlastnosti
lepku sa niekedy využívajú i v kozmetickom priemysle pri
vytváraní štruktúry výrobkov a zvyšovaní ich viskozity.
V skutočnosti pravý gliadín obsahujú len rôzne odrody
pšenice (Triticum vulgare a iné). V jačmeni obyčajnom
(Hordeum vulgare) sa nachádza podobný cereálny prolamín hordeín a v raži siatej - žite (Secale cereale) prolamín
sekalín, ktoré sú pre celiatkov taktiež potenciálne toxické.
Cereálny prolamín ovsa siateho (Avena sativa) je avenín.
Udáva sa, že malé množstvo avenínu nie je pre gluténsenzitívnych ľudí škodlivé. Pre 95 % celiatikov je príjem 50 g
ovsa denne na bezpečnej úrovni a bez dopadu na zdravotný stav. Keďže však ovos zväčša býva neidentifikovateľne
znečistený jačmeňom, celiatici by ho v strave mali používať
opatrne. Ale ak producent ovsa a výrobkov z neho potvrdí,
že bol pestovaný a spracovaný na tzv. čistých strojoch a neprišiel do kontaktu s inými lepkovými obilninami, ovos je
pre celiatikov bezpečný.
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Extract), bielkovinová látka získaná z klíčkov (napr. Triticum Vulgare Germ Protein), olej získaný z klíčkov
(napr. Triticum Vulgare Germ Oil), lipidický podiel
múky (napr. Triticum Vulgare Flour Lipids), výťažok z
mladých výhonkov (napr. Triticum Vulgare Sprout Extract), škrob - vysoko polymérny sacharid (napr. Triticum Vulgare Starch), šťava z listov (napr. Hordeum
Vulgare Leaf Juice), šťava z koreňa (napr. Hordeum Vulgare Root Extract), mlato jačmeňa (Hordeum Vulgare
Wax) a iné.

Kožné prejavy
Okrem rôznych zdravotných problémov celiakia u mnohých pacientov spôsobuje aj kozmetické problémy - suchú kožu, mäkké a lámavé nechty.
U niektorých neznášanlivosť lepku v tenkom čreve podnecuje aj tvorbu protilátok IgA proti eidermálnej
transglutamináze. Dôsledkom je autoimúnne subepidermálne ochorenie – dermatitis herpetiformis Duhring.
Začína sa obyčajne malými úporne svrbivými papulami, ktoré prechádzajú do pálivých skupinových vezikúl
podobných herpetickým eflorescenciám (zjednodušene:
herpesu). Lokalizujú sa hlavne na povrchu extenzorov na lakťoch, kolenách, ramenách, ale aj na chrbte či hlave.
Môžu sa vyskytovať len na jednom mieste, častejšie sa
však vyskytujú na viacerých miestach tela. Tento stav je
dôsledkom usadenín protilátok lgA pod pokožkou. Vyčistenie usadenín po započatí bezgluténovej diéty trvá
veľmi dlho. V niektorých prípadoch aj rok. Tieto kožné
prejavy rozhodne nie sú spôsobené topickým (povrchovým) účinkom gluténu na koži.
Ako „odhalíme“ glutén v kozmetike ?
Na obale alebo etikete kozmetických výrobkov v Európskej únii musí byť uvedené zloženie podľa medzinárodného názvoslovia kozmetických látok INCI
(International Nomenclature of Cosmetic Ingredients).
INCI názvy zložiek kozmetiky potenciálne rizikových
pre celiatických pacientov sú uvedené v tab.1.
Niektoré kozmetické výrobky obsahujú zložky
pochádzajúce z pšenice, jačmeňa, raže či ovsa. Používa
sa drvená šupka zo zŕn (napr. Triticum Vulgare Bran),
výťažok z otrúb (napr. Triticum Vulgare Bran Extract),
výťažok zo semien (napr. Triticum Vulgare Extract),
mletá múka zo zŕn (napr. Triticum Vulgare Flour), prášok získaný zo zŕn (napr. Triticum Vulgare Powder),
bielkovina získaná z ošúpaných zŕn (napr. Triticum Vulgare Protein), produkt z klíčkov (napr. Triticum Vulgare
Germ), výťažok z klíčkov (napr. Triticum Vulgare Germ
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Sú kozmetické výrobky rizikové pre celiatických pacientov? Odpoveď znie áno, ale len niektoré a za istých okolností.
1. Topické kozmetické prípravky
Kozmetické výrobky aplikované na povrch pokožky,
vlasov a nechtov, predstavujú asi 98 % sortimentu kozmetiky.
Do pleťovej kozmetiky (pleťové vody, lotiony,
krémy, peny, gély, masky), do prípravkov na holenie a po
holení, do opaľovacej kozmetiky, sa pridávajú viaceré
druhy obilných derivátov (tab.1), a to za účelom hydratácie pokožky a zlepšenia jej celkovej kondície. Najmä
do revitalizačných prípravkov pre zrelú pleť sa pridávajú
rôzne hydrolyzáty obilných bielkovín (napríklad Hydrolyzed Wheat Protein, Hydrolyzed Oat Protein) alebo
izolovaný glutén (Hydrolyzed Wheat Gluten, Triticum
Vulgare Gluten) či jeho vyčistená frakcia gliadín (Gliadin), menej často hordeín, sekalín či avenín. Zmierňujú
vrásky a iné prejavy starnutia, niektoré pôsobia aj upokojujúco (napr. Avena Sativa Meal Extract). Tieto kozmetické prípravky v prepočte obsahujú 0,01 % až 7 hm.
% gliadínu, najčastejšie 0,5 až 5 hm %. V uvedených prípravkoch sa uplatňujú aj lipidické frakcie obilnín.
Stále častejšie sa obilné deriváty uplatňujú aj vo
vlasovej kozmetike, napríklad v šampónoch, kondicionéroch, stylingových géloch, balzamoch a vlasových
sprejoch, či v celotelových sprchových šampónoch.
Používajú sa viaceré povrchovoaktívne deriváty, ktoré
majú čistiace a peniace účinky, ako aj deriváty, ktoré
pôsobia kondicionačne alebo antistaticky na vlasy.
Významný podiel pšeničných a jačmenných
bielkovín môže byť aj vo výrobkoch s obsahom látky
Hydrolyzed Vegetable Protein.
Obilné deriváty (hydrolyzáty, múky, škroby a
olejové podiely) sa ojedinele vyskytujú aj v dekoratívnej
kozmetike na pleť (make-up, korektor, pleťový púder) a
dekoratívnej kozmetike na očné okolie (očné tiene, maskara). Obsahujú ich aj niektoré staršie typy absorpčných,
dezinfekčných alebo dezodoračných zásypov na pleť,
telo, nohy a ruky. Uplatňujú sa v nich najmä obilné škro-
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by, ktoré dobre absorbujú kožný maz a pot. Staršie typy
detského zásypu na plienkovú oblasť alebo tzv. suché
absorpčné zásypy na mastné vlasy môžu obsahovať až
20 % pšeničného škrobu (Triticum Vulgare Starch).
V peelingovej kozmetike sa používajú jemne
zomleté ovsené otruby (napr. Avena Sativa Meal) alebo
hrubšie múky (napr. Secale Cereale Flour), v prípravkoch proti celulitíde pšeničné bielkoviny, v preventívnych prípravkoch proti striám zasa oleje z pšeničných
klíčkov.
Je možné, aby sa látky rizikové pre celiatikov dostali
do organizmu absorpciou z topických kozmetických
prípravkov?
Odpoveď znie: NIE. Ako je známe, primárnou podstatou celiakie je škodlivé pôsobenie gluténu v tenkom čreve, pretože organizmus ho nedokáže správne
enzymaticky naštiepiť. V žiadnom prípade sa glutén,
či jeho zložky gliadín, hordeín a sekalín, nemôžu do
organizmu absorbovať cez zdravú kožu, hoci bežne
je rozšírený opačný názor. Kontaktná reakcia na glutén nejestvuje a tieto látky cez kožu z kozmetických
výrobkov do krvi nevstupujú. Vyššie uvedené topické
kozmetické prípravky obsahujúce celiaticky rizikové
zložky nie sú problémom, kým nie sú nejakou nehodou
prehltnuté.
Rizikové sú tie, ktoré sa nanášajú na pery a v ich okolí.
Teda pleťové krémy či make-up nanášaný pod rúž na
pery.
Ak na koži nastane reakcia na kozmetiku s obilnou bielkovinou, môže ísť o individuálnu reaktivitu prípadne až
kontaktnú alergiu na iné bielkoviny – globulíny a albumíny, ale nie na glutén. V takomto prípade je potrebné
vyšetrenie u kožného alergológa.
2. Potenciálne riziková kozmetika

Zubné pasty spolu s mydlami patria k najčastejšie používaným kozmetickým výrobkom, pretože ich používajú ženy i muži niekoľkokrát denne od ranného detstva.
Vzhľadom k veľkej frekvencii používania a charakteristickému spôsobu aplikácie, je potenciálne riziko príjmu gluténu, čo i v mikroskopickom množstve, veľké.
Našťastie, bežné zubné pasty na našom trhu (Colgate,
Signal, Elmex, Parexyl, Oral-B a pasty od výrobcu AB
Kozmetika), neobsahujú glutén ako látku pridávanú.
Z výrobcov ústnej hygieny, na ktorých sme sa obrátili,
však žiaden nemohol garantovať možné riziko krížovej kontaminácie niektorej použitej kozmetickej zložky
stopami gluténu v priebehu jej výroby či prepravy distribútorom. Opatrnosť výrobcov pri tvrdení o absolútne
bezgluténových zubných pastách, potvrdzuje i prieskum
uskutočnený v USA roku 2007 (Ambrose, 2007).
Určité riziko v zubných pastách predstavuje aj
látka sorbitol (Sorbitol), ktorý v nich býva zastúpený
v množstve až 20 %. Pre zníženie rizika plynúceho pre
celiatikov, by sorbitol nemal pochádzať z obilia, ale z kukurice. Pôvod sorbitolu sa však nedá zistiť z INCI zloženia výrobku uvedeného na obale.
Podobné riziko v ústnych vodách a dezodorantoch predstavuje alkohol (Alcohol), ktorý sa niekedy
získava z obilnín, najmä jačmeňa (rovnako ako lieh pre
niektoré sirupy proti kašľu). Tu je odporúčanie neľahké,
nakoľko kozmetickí výrobcovia zdroj liehu neuvádzajú,
neprezrádzajú resp. menia.
Preto pri testovaní nového prípravku ústnej hygieny odporúčame byť opatrný, a to aj v prípade, že v
zložení uvedenom na obale neobsahuje rizikové látky
(tab.1). Napríklad zubnou pastou sa odporúča prvé dni
umyť len dva predné zuby a ostatné zuby osvedčenou
pastou.
2.2. Dekoratívna a ochranná kozmetika na pery
• Rúže
• Kontúrovacie ceruzky na pery

Ako sme uviedli, žiaden kozmetický prípravok nie je
určený na prehĺtanie a ani na inú vnútornú aplikáciu.
Určité druhy kozmetiky však chtiac-nechtiac v malých
množstvách prehĺtame. Pre gluténsenzitívnych ľudí sú
tieto prípravky preto potenciálne rizikové. Sú to dve
skupiny kozmetických prípravkov: 1) kozmetika na hygienu ústnej dutiny, 2) dekoratívna a ochranná kozmetika na pery.
2.1. Kozmetické prípravky na hygienu ústnej dutiny
• Zubné pasty
• Ústne vody a ústne dezodoranty
• Protiparadentózne a antiseptické gély
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celiakiu riziko. Glutén, gliadín, hordeín a secalín nie sú
schopné prestúpiť cez zdravú kožu do krvi a ich topické
aplikácie sú pre celiatikov neškodné.

• Lesky na pery
• Balzamy a pomády na pery (pre všetky vekové skupiny
oboch pohlaví)
Z celého kozmetického sortimentu sú tieto výrobky pre
celiatikov najrizikovejšie, a to pre obe pohlavia. Pre celiatické ženy, ak si aplikujú prípravky s obsahom gluténu,
ale aj pre celiatických mužov, ak majú partnerky, ktoré
takéto výrobky používajú. Uvádza sa, že rúže na pery si
aplikuje až 90 % žien a že pravidelné používateľky rúžu
zjedia asi jeden exemplár za rok.
Celiatici by mali starostlivo čítať obaly na dekoratívnych a ochranných prípravkoch na pery a úplne
vylúčiť také, ktoré obsahujú akúkoľvek zložku uvedenú
v tab.1. Žiaľ, práve na rúžoch, ceruzkách, leskoch či balzamoch na pery neraz zoznam látok chýba. Je to preto,
že pre ich malú plochu je prakticky nemožné zverejniť zoznam všetkých použitých zložiek. I toto upravuje právo Európskej únie, vrátane slovenskej legislatívy.
V takomto prípade musia výrobcovia alebo dovozcovia uviesť zložky výrobku na priloženom letáku, štítku,
páske alebo kartičke, na ktoré sú zákazníci upozornení
na obale informáciou alebo piktogramom predstavujúcim otvorenú knihu. Znamená to, že v predajni má byť
dostupné zloženie takéhoto výrobku. Ak nie je, pýtajte si
ho alebo vyhľadajte inú, ktorá je celiatickým pacientom
priateľskejšia.
Ani tu však nie je možné vylúčiť krížovú kontamináciu stopami gluténu počas výroby alebo distribúcie
zložiek, z ktorých je finálny výrobok vyrobený. Opäť
neostáva zatiaľ nič iné, ako byť pri testovaní nového prípravku na pery veľmi opatrný.
Záver
1. Glutén sa nachádza v niektorých topických kozmetických prípravkoch na pleť, pokožku tela, vlasy a nechty.
Kým nie sú výrobky tohoto druhu nejakou nehodou prehltnuté, nepredstavujú pre pacientov s ochorením na

8

2. Potenciálne rizikové sú kozmetické výrobky na ústnu
hygienu (zubné pasty, ústne vody, protiparadentózne a
antiseptické gély), ako aj dekoratívne a ošetrujúce kozmetické prípravky na pery (rúže, kontúrovacie ceruzky,
lesky, balzamy a pomády na pery). Z charakteru aplikácie je zrejmé, že malé množstvá týchto kozmetických
výrobkov nechtiac prehĺtame. Celiatickí pacienti preto
nesmú používať výrobky, ktoré v svojom zložení obsahujú čo i jednu z potenciálne rizikových látok uvedených
v tabuľke 1. Zloženie výrobkov je možné identifikovať z
obalu alebo v prípade veľmi malých výrobkov, by malo
byť dostupné v predajni.
Napriek tomu, pri zavádzaní nových kozmetických výrobkov pre ústnu hygienu alebo na pery by mali byť
celiatici opatrní a prvé dni aplikovať len mininálne
množstvá prípravku. Kozmetickí výrobcovia finálnych
výrobkov totiž zatiaľ nesledujú pôvod niektorých zložiek
pre tieto výrobky. Takými sú napríklad sorbitol alebo
lieh, ktoré sa vyrábajú z viacerých surovinových zdrojov,
pričom jedny z nich môžu byť aj celiaticky rizikové obilniny. Kozmetickí výrobcovia taktiež nesledujú možnosť
krížovej kontaminácie použitých zložiek celiaticky rizikovými obilninami počas ich výroby, skladovania alebo
distribúcie.
Zdá sa, že kozmetický priemysel má ešte veľké rezervy v
podpore ľudí s celiakiou.

Doc. Ing. Jarmila Hojerová, PhD.
(prezidentka Slovenského kozmetologického zväzu
Ing. Ladislav Staruch, PhD.
(Predseda Potravinárskej sekcie SSVLPPV pri SAV)
Skrátená a upravená kapitola z pripravovanej knihy
Kuchta, M. a kol: Celiakia - choroba mnohých tvárí
Kontaktná adresa:
Doc. Ing. Jarmila Hojerová, PhD., FCHPT STU BA
jarmila.hojerová@stuba.sk, www.kozmetologia.sk
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Tab. 1: Zložky rizikové pre pacientov s ochorením celiakia v kozmetických prípravkoch
na hygienu ústnej dutiny, dekoráciu a ošetrenie pier (podľa medzinárodného názvoslovia kozmetických zložiek, tak ako sú uvedené na obale kozmetických výrobkov)
Deriváty pšenice
AMP-Isostearoyl Hydrolyzed Wheat Protein, Dextrin, Disodium Wheat Germamido PEG 2 Sulfosuccinate, Gliadin Triticum Vulgare Gluten, Hydrolyzed Vegetable Protein, Hydrolyzed Wheat Flour, Hydrolyzed Wheat Gluten, Hydrolyzed Wheat
Protein, Hydrolyzed Wheat Protein PG-Propylsilanetriol, Hydrolyzed Wheat Protein/PVP Crosspolymer, Hydrolyzed Wheat
Starch, Hydroxpropyltrimonium Hydrolyzed Wheat Protein, Modified Wheat Starch, Potasium Lauroyl Wheat Amino Acids,
Sodium C8-16 Isoalkylsuccinyl Wheat Protein Sulfonate, Sodium Lauroyl Wheat Amino Acids, Wheat Amino Acids, Triticum Vulgare Flour Lipids, Triticum Vulgare Germ Extract, Triticum Vulgare Germ Oil, Triticum Vulgare Gluten, Triticum
Vulgare Sprout Extract, Triticum Vulgare Powder, Triticum Vulgare Starch, Undecylenoyl Wheat Amino Acids, Wheat Amino Acids, Wheat Bran Extract, Wheat Germ Extracts, Wheat Germ Glycerides, Wheat Germ Oil, Wheat Germamidopropyl
Betaine, Wheat Germamidopropyl Dimethylamine, Wheat Germamidopropyl Dimethylamine Lactate, Wheat Germamidopropyl Dimethylamine Hydrolyzed Collagen, Wheat Germamidopropyl Epoxypropyldimonium Chloride, Wheat Germamidopropyl Oxide, Wheat Germamido-propyldimonium Hydroxypropyl Hydrolyzed Wheat Protein, Wheat Protein
Deriváty jačmeňa
Amino Peptide Complex, Hordeum Vulgare, Hordeum Vulgare Extract, Hordeum Vulgare Flour, Hordeum Vulgare Juice,
Hordeum Vulgare Leaf Juice, Hordeum Vulgare Root Extract, Hordeum Vulgare Vax, Hydrolyzed Vegetable Protein, Malt
Extract, Phytosphingosine Extract
Deriváty raže (žita)
Secale Cereale Extract, Secale Cereale Flour, Hydrolyzed Vegetable Protein
Deriváty ovsa
Avena Sativa Bran, Avena Sativa Bran Extract, Avena Sativa Extract, Avena Sativa Flour, Avena Sativa Kernel Extract, Avena Sativa Kernel Oil, Avena Sativa Meal, Avena Sativa, Meal Extract, Avena Sativa Protein, Avena Sativa Protein Extract,
Avena Sativa Starch, Colloidal Oatmeal, Hydrolyzed Oat Flour, Hydrolyzed Oat Protein, Hydrolyzed Oats, Hydrolyzed
Vegetable Protein, Oat Beta Glucan, Sodium Lauroyl Oat Amino Acids, Sodium Stearoyl Oat Protein
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VÝZNAMNÍ VÝROBCOVIA BEZLEPKOVÝCH POTRAVÍN >> Novalim
Vážení priatelia!
V mene celej našej firmy NOVALIM ® spol. s r.o. Vás chcem touto cestou pozdraviť a zároveň podeliť sa s Vami o naše postrehy,
skúsenosti a perspektívy.
Dovolil som si oslovenie „priatelia“, pretože za takmer 17
rokov našej existencie mnohých z Vás poznáme osobne zo stretnutí, telefonicky alebo cez internet. Tým, ktorí s nami začínali,
nemusím našu firmu zvlášť predstavovať. Spolu sme sa formovali a spolu prekonávali a riešili problémy. Rád by som preto krátko
oslovil tých, ktorí začínajú s bezlepkovou diétou a možno našu
firmu a naše výrobky ešte dostatočne nepoznajú a tiež nepoznajú
celkom históriu riešenia problémov celiakie na Slovensku.
Situácia, aká je dnes sa s rokom 1991, keď sme začínali,
nedá ani porovnávať. Na trhu bol jeden druh bezlepkovej múky
tzv.“pardubickej“ a pár druhov cestovín a oblátok z Nemecka a
pred rozdelením Česko-Slovenska hrozilo, že nebude ani to. Zhodou priaznivých faktorov sme vtedy začali s výrobou 4 druhov
bezlepkových cestovín PROCEL®, neskôr prvých múčnych zmesí
PROMIX® - CH a PK. Dnes vyrábame viac ako 50 druhov rôznych bezlepkových výrobkov , o ktorých sa podrobne dočítate na
našej internetovej stránke www.novalim.sk.
Nesmiernym úsilím mnohých ľudí, prevažne celiatikov
a „spriaznených duší “sa postupne vytváralo prostredie a všeobecné povedomie, naklonené problematike bezlepkovej výživy.
Treba spomenúť aspoň kluby a spoločnosti celiatikov v Košiciach,
Piešťanoch, Trnave a v Bratislave, zásadový postoj slovenských
gastroenterológov a veľmi realistický a pozitívny prístup konkrétnych pracovníkov štátnych orgánov – na začiatku Ministerstva hospodárstva a pôdohospodárstva, neskôr Ministerstva
zdravotníctva. Dnešný systém distribúcie bezlepkových potravín
prostredníctvom lekární, s úhradou cez zdravotné poisťovne, ako
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súčasť prioritnej liekovej politiky štátu, je významným krokom
vpred a zaraďuje Slovensko medzi najprogresívnejšie krajiny v
tejto oblasti.
Do Zoznamu dietetických výrobkov MZ SR pre bezlepkovú a nízkobielkovinovú diétu je zaradených 40 výrobkov
našej firmy, čo považujeme za istý druh ohodnotenia aj nášho
úsilia pri spoluvytváraní dnešnej priaznivej situácie a odraz kvality našich výrobkov a záujmu Vás, našich odberateľov.
Naša firma NOVALIM ®, spol. s r.o. sa od začiatku
špecializuje len na výrobu bezlepkových a nízkobielkovinových
výrobkov – bezpečnosť a zdravotná nezávadnosť je absolútnou
prioritou. Zásadne nepoužívame pšeničný škrob ani iné deriváty
pšenice, ktoré by mohli byť nositeľom zbytkového lepku. Máme
zavedený systém HACCP a všetky naše výrobky sú certifikované
spoločnosťou Bel – Novamann International. Veľkú pozornosť
venujeme aj chuťovému profilu našich výrobkov, na výrobu ktorých používame najkvalitnejšie prírodné suroviny.
Pripravujeme pre Vás ďalšie nové druhy produktov,
ktoré chceme uviesť na trh v priebehu budúceho roka – hlavne
zo sortimentu pečiva, sušienok a cereálnych raňajok. Radi Vás
privítame aj na niektorej z bohatých akcií, ktoré organizujú Vaše
združenia alebo na našej akcii „Upečme si sami“, ktorú chceme
znovu usporiadať.
Záverom mi dovoľte vysloviť presvedčenie, že aj naďalej
zostanete alebo sa stanete našimi priaznivcami a odberateľmi.
Prajeme všetkým celiatikom i ostatným zainteresovaným v tejto
problematike ako aj redakčnému kolektívu veľa pozitívnej energie, dobré zdravie a priaznivé okolnosti.
Ing. Jozef Poprac, CSc., riaditeľ Novalim spol. s r.o.
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ZDRAVÁ VÝŽIVA
ZÁKLADY POZNATKOV O VYŽIVE
ENERGETICKÁ A BIOLOGICKÁ HODNOTA
POTRAVÍN

Na zabezpečenie správnej výživy je nevyhnutné, aby
sa do organizmu dostávali všetky živiny v primeranom množstve. Živiny sa musia prijímať potravou v optimálnom, čiže vo
fyziologicky požadovanom množstve. Žiadna živina nemá v
potrave chýbať, ale ani sa vyskytovať v nadmernom množstve.
Potravu hodnotíme z hľadiska energetického (koľko obsahuje
energie) a biologického (aké živiny obsahuje a v akom sú pomere).
Energetická hodnota (využiteľná energia) je množstvo energie uvoľnenej z potraviny pri látkovej premene v
ľudskom organizme. Energia z prijatých živín sa využíva na
metabolické deje živých systémov. Jej príjem do organizmov
závisí od živočíšneho druhu, od faktorov vonkajšieho prostredia, od vývinového stupňa organizmov, od ich fyziologickej
aktivity a od ďalších sociálnych a behaviorálnych faktorov.
Energia sa udáva v kilojouloch (kJ) alebo kilokalóriách (kcal).
Potreba energie závisí od veku, pohlavia, druhu vykonávanej práce a fyziologického stavu. Človek využíva energiu na
prácu približne z jednej štvrtiny, zvyšok energie je využitý na
činnosť dôležitých orgánov (na bazálny metabolizmus) a na
udržiavanie telesnej teploty. Energetická hodnota potravín je
množstvo tepla, ktoré poskytujú potraviny pri dokonalej oxidácii.
Biologická hodnota potravín. Vo výžive organizmov
je dôležitá aj biologická hodnota potravy (z akých zložiek sa
potrava skladá). Biologická hodnota potravy je nevyhnutná
pre metabolické deje, rast a rozmnožovanie. Je to pomer živín
a ostatných výživových faktorov v potravine, ktoré zabezpečujú optimálne uchovanie a rozvíjanie všetkých fyziologických
funkcií v ľudskom organizme. Biologická hodnota je tvorená
pomerom bielkovín, tukov, sacharidov a zastúpením minerálnych látok, vitamínov a stopových prvkov v potravinách.

potreby, nazývame živinami alebo nutrientami. Za živiny v
potrave považujeme bielkoviny, tuky, sacharidy, vitamíny,
minerálne látky, stopové prvky a vodu.
Bielkoviny
Bielkoviny sú makromolekulové látky s osobitým postavením v živočíšnych systémoch. Sú štruktúrou, ktorá
podmieňuje základné prejavy života organizmov a sú základnou stavebnou jednotkou všetkých živých organizmov.
Základnou bazálnou jednotkou všetkých typov bielkovín
sú aminokyseliny.
Bielkoviny sú vysokomolekulové látky pozostávajúce z viac ako 100 aminokyselín spojených peptidovou
väzbou. Základnou jednotkou bielkovín teda sú aminokyseliny, tie sa viažu do dlhších reťazcov peptidov, ktoré
tvoria bielkoviny.
Funkcia bielkovín. Bielkoviny plnia v organizme
tieto základné funkcie:
• štruktúrne – tvorba buniek a tkanív organizmov
• katalytické – enzýmy
• transportné – prenos biologicky aktívnych látok
• pohybové – kontrakcia svalových vlákien
• obranné – vo forme protilátok
• nutričné – vo výžive
• regulačné – ako hormóny
• oporné
• ochranné a iné.
Bielkoviny môžu svoju biologickú funkciu plniť
len v určitej špecifickej štruktúre. Túto štruktúru určuje
presné poradie aminokyselín v polypeptidovom reťazci a
priestorové rozloženie jednotlivých atómov v makromolekule bielkoviny.
Bielkoviny môžu byť:
• jednoduché (zložené iba aminokyselinami)

ZLOŽKY VÝŽIVY
Chemické látky v potrave, ktoré telo vstrebáva a používa
k tvorbe buniek, ako zdroj energie, alebo uspokojuje iné
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• zložené (obsahujú iné naviazané zložky na aminokyseliny alebo peptidy zložky napr. kyselinu fosforečnú, molekulu cukru, pigment, lipidy)
Aminokyseliny
Aminokyseliny sú základnou stavebnou jednotkou všetkých
typov bielkovín. Aj keď je ich počet pomerne malý (doteraz poznáme 25) vzájomnou väzbovosťou môžu vytvoriť
množstvo kombinácii a rôzne druhy bielkovín.
Rozdelenie aminokyselín na esenciálne (nepostrádateľné) a neesenciálne (postrádateľné) je platné iba z hľadiska
výživy, pretože každá aminokyselina má svoju špecifickú
funkciu:
• nepostrádateľných esenciálnych aminokyselín je osem.
Organizmus si ich nedokáže sám syntetizovať, preto ich
musí prijímať potravou. Patria sem leucín, izoleucín, valín,
metionín, treonín, lyzín, fenylalanín, tryptofán. Pre deti je
esenciálnou aminokyselinou aj histidín. V potrave musia
byť zastúpené všetky a v správnom pomere, aby sa uskutočnila dostatočná syntéza bielkovín. Ak vzniká nedostatok jednej z aminokyselín, alebo aminokyselina v potrave
chýba, dochádza k spomaleniu až zástave syntézy bielkovín.
• postrádateľné neesenciálne aminokyseliny môžu vznikať
v organizme z medziproduktov pri katalýze a syntéze cukrov a lipidov.
Podľa pôvodu je možné deliť bielkoviny na živočíšne a
rastlinné. Bielkoviny prijímané stravou hodnotíme predovšetkým podľa toho, či obsahujú všetky esenciálne aminokyseliny. Takéto bielkoviny nazývame plnohodnotné a ich
zdrojom sú predovšetkým potraviny živočíšneho pôvodu a
vhodne volené kombinácie rastlinnej potravy.
Živočíšne bielkoviny – obsahujú všetky aminokyseliny,
hlavne esenciálne. Ich hlavnými zdrojmi sú: vajíčka, mäso,
mlieko, ryby a produkty z nich vyrábané. Z celkového príjmu bielkovín by mali bielkoviny živočíšneho pôvodu tvoriť
okolo 60 % všetkých prijímaných bielkovín.

Rastlinné bielkoviny. Ich hlavnými zdrojmi sú potraviny
ako sójové bôby, semená, obilniny, strukoviny, pšeničné
klíčky, ryža, cereálne výrobky. Potraviny rastlinného pôvodu neobsahujú plnohodnotné bielkoviny t.j. chýba im
niektorá z esenciálnych aminokyselín, ale ich vhodnou
kombináciou sa môžu dopĺňať, napr. obilniny, orechy a semená dopĺňame fazuľou, hrachom alebo šošovicou, zeleninu dopĺňame pšeničnými klíčkami či semenami. Rastlinné
bielkoviny by mali tvoriť 40 % z celkového príjmu bielkovín.
Odporúčaná denná dávka bielkovín je individuálna. Väčšina zdrojov uvádza ako optimálnu dennú dávku bielkovín
0,8 – 1 g bielkoviny na l kg telesnej váhy. Vyššie dávky sú
odporúčané u detí, mladistvých, športovcov, ťažko pracujúcich, tehotných a kojacich žien.
Sacharidy
Sú prírodné zlúčeniny tvorené fotosyntetickou asimiláciou
výlučne v zelených rastlinách. Skladajú sa z dusíka, vodíka
a kyslíka. Sú definované ako aldehydy alebo ketóny vyšších
viacsýtnych alkoholov – polyhydroxyalkoholy, polyhydroxyketóny, alebo sú to ich polykondenzáty.
Funkcia sacharidov. V živočíšnych bunkách sú dôležitým
zdrojom energie pre životné pochody, zásobné látky škrob
a glykogén slúžia ako zásobáreň energie pri vyčerpaní krvných zdrojov glukózy. Niektoré sacharidy majú štruktúrnu
a špecifickú funkciu (napr. deoxyribóza v nukleových kyselinách), v tkanivách sú prekurzormi lipidov, bielkovín a
iných zložiek živej hmoty).
Rozdelenie sacharidov:
1. jednoduché – monosacharidy
2. disacharidy (2 monosacharidové jednotky) a oligosacharidy (2 – 10 monosacharidových jednotiek)
3. polysacharidy (škroby, vláknina, celulóza, pektíny)
Sacharidy sú najdôležitejším a najpohotovejším zdrojom
energie, ktorý tvorí viac ako polovicu energetickej hodnoty našej potravy. Potraviny bohaté na sacharidy obsahujú
často aj sprievodné vitamíny, najmä vitamín C a niektoré vitamíny skupiny B. Nestráviteľné sacharidy – vlákniny – priaznivo ovplyvňujú činnosť čriev a majú význam
v prevencii pred niektorými metabolickými poruchami a
civilizačnými ochoreniami. Potraviny bohaté na sacharidy
ovplyvňujú v črevách rast niektorých potrebných mikroorganizmov.
Zdroje. Sacharidy sa nachádzajú predovšetkým v potravinách rastlinného pôvodu. Nevhodný a napriek tomu u nás
veľmi používaný je biely cukor, jeho základnou chemickou
podstatou je sacharóza. Nadbytok cukru sa z 30 – 40 %
mení na tuk a prispieva k obezite.

12

CELIAKIA

ZDRAVÁ VÝŽIVA
MONOSACHARIDY (jednoduché cukry)
Glukóza (hroznový cukor) – z metabolického hľadiska je základným sacharidom, pretože ho neprijímame v
čistej podobe, ale vzniká štiepením niektorých zložitejších cukrov – sacharózy, laktózy, škrobu, maltózy, glykogénu.
Glukóza je cukor s osobitnou funkciou v tele, je
to jediná forma sacharidov vyskytujúca sa vo vnútri organizmu a dodávajúca energiu spaľovaním. Glukóza sa
môže ukladať aj ako depotný – zásobný zdroj energie vo
forme glykogénu.
Hladina krvného cukru sa pohybuje medzi 80 – 120 mg/100. Pokles pod 80 mg vedie
ku zníženiu svalového výkonu. Glukóza sa v potravinách
vyskytuje spoločne s fruktózou v ovocí a mede. Vyrába
sa hydrolýzou trstinového cukru, škrobu alebo celulózy.
Fruktóza (ovocný cukor) – je sladšia ako glukóza, v tele sa rýchlo mení na neutrálne cukry (triglyceridy). Dôležitý je polysacharidový škrob inulín zložený z
molekúl fruktózy, ktorý sa nachádza v topinamburoch a
čakanke. Užívajú ho hlavne diabetici ako náhradu škrobu.
Galaktóza vzniká rozkladom mliečneho cukru laktózy. Biologický význam má v tom, že je súčasťou
mozgových lipoproteínov. Pri úplnej karencii galaktózy
sa pozoroval oneskorený vývoj dieťaťa, preto v umelej
detskej výžive by mala byť zdrojom cukru galaktóza alebo manóza.
DISACHARIDY (cukry zložené z dvoch molekúl monosacharidov)
Obsahujú 2 zvyšky molekúl monosacharidov viazaných
glykozidovou väzbou.
Patria sem:
Sacharóza (repný alebo trstinový cukor) sa v tele
štiepi na glukózu. Ide o najpoužívanejšiu formu cukru v
kulinárstve, je obľúbená pre svoju výrazne sladkú chuť.
Nadmerný príjem sacharózy je jednou z príčin obezity, ďalej sacharóza výrazne napomáha tvorbe zubného kazu. Z
hľadiska výživového sa teda odporúča konzumovať polysacharidy a uprednostňovať ich pred repným cukrom, lebo
do organizmu prinášajú aj iné potrebné látky, rozkladajú
sa pomalšie na glukózu, čím pozitívne ovplyvňujú „tzv. glykemický index“.
Laktóza (mliečny cukor) sa trávením štiepi na
glukózu a galaktózu. Pre dojčatá je niekoľko mesiacov jediným zdrojom sacharidov. Je sladká ako sacharóza. Jej špecifický význam je daný obsahom galaktózy. Vekom a pri
niektorých črevných ochoreniach klesá schopnosť črevnej
sliznice produkovať enzým laktázu, ktorá laktózu rozkladá, čo vedie k ochoreniu označovanému ako laktózová intolerancia.
Maltóza (sladový cukor) vzniká hydrolýzou škrobu, má veľký význam v pivovarníctve.
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POLYSACHARIDY
Z polysacharidov sú ako potravina najdôležitejšie
rastlinné škroby, patrí sem aj vláknina, pektíny, celulóza.
Do polysacharidov patrí aj zásobný humánny škrob glykogén a rastlinný zásobný škrob inulín.
Škrob – skladá sa z polysacharidu amylózy a amylopektínu, ktoré sú zložené z molekúl glukózy. Štiepenie
škrobu trvá dostatočne dlhú dobu, uvoľnené jednoduché
cukry vstupujú do látkovej premeny postupne, čo je z hľadiska zdravia a postupného stúpania glykémie výhodné,
pretože hladina krvného cukru príliš nekolíše. Škrob obvykle hradí asi 40 % prijímanej energetickej dávky.
Medzi najdôležitejšie škroby patrí škrob zo zemiakov, pšenice, kukurice, ryže, jačmeňa, ovsa, raže, prosa, pohánky alebo hrachu. Príjem potravín bohatých na škrob
poskytuje organizmu tiež bielkoviny, niektoré vitamíny,
nerastné látky, vláknimu, celulózu resp. iné látky.
Glykogén – živočíšny je zložený z veľkého množstva pospájaných molekúl glukózy, zásobná sacharidová
látka v ľudskom organizme. V ľudskom tele je obsiahnutých asi 380 g glykogénu, z toho 250 g vo svaloch, 110 g v
pečeni a zvyšok v krvi a iných orgánoch.
Celulóza – zložená z molekúl glukózy. Je to látka
pre človeka nestráviteľná (vláknina), ľudský organizmus
nemá žiaden enzým, ktorý by ju dokázal štiepiť. Je však pre
organizmus dôležitá pre peristaltiku čriev.
Vláknina. Je z chemického hľadiska tvorená z polysacharidov, celulózy, hemicelulózy, pektínu a ďalších
rastlinných látok ako je lignín, živica a vosky. Každá z týchto zložiek má rozdielnu úlohu pri trávení. Lignín je nerozpustná neuhľovodíková vláknina, pravdepodobne funguje
ako väzbový činiteľ. Zdrojmi v potravinách sú čerstvé
ovocie a zelenina, nemleté obilniny a strukoviny, orechy,
semená a otruby.
Vláknina a jej optimálny príjem majú význam v
prevencii zápchy, rakoviny hrubého čreva a konečníka a v
prevencii ostatných civilizačných ochorení. Vláknina, ktorá sa nachádza v zelenine a v ostatnej potrave musí byť poriadne rozžuvaná, inak namiesto podpory peristaltiky čriev
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môže mať úplne opačné účinky na hrubé črevo – tvorbu
plynov, zahnívanie potravy a nadúvanie.
Tuky
Sú organické látky vyskytujúce sa v živej hmote, ktoré sú
nerozpustné vo vode, ale rozpustné v organických rozpúšťadlách.
• z chemického hľadiska sú estery glycerolu a vyšších mastných kyselín
• vlastnosti tukov – lipidov sú závislé na dĺžke reťazca a na
stupni ich nasýtenia resp. nenasýtenia
Funkcia tukov:
• sú zdrojom energie (triacylglyceroly), pri spálení 1 g tuku
sa uvoľní energia 38 kJ
• sú najdôležitejším zdrojom vitamínov rozpustných v tukoch A, D, E, K
• sú zložkou membrán (fosfolipidy, glykolipidy)
• deriváty mastných kyselín slúžia ako hormóny a vnútrobunkové prenášače
Rozdelenie tukov. Podľa naviazaných skupín a štruktúry
tuky rozdeľujeme na:
• jednoduché (obsahujú len alkohol a karboxylovú kyselinu)
• zložené (okrem alkoholu a karboxylovej kyseliny obsahujú ešte inú zložku napr.: fosfolipidy obsahujú estericky
viazanú kyselinu fosforečnú, glykolipidy zasa sacharidovú
zložku galaktózu alebo glukózu)
Z hľadiska výživy tuky rozdeľujeme podľa pôvodu na:
• rastlinné – slnečnicový, repkový, podzemnicový, makový
olej, iné rastlinné oleje; rastlinné maslá (Rama, Veto, Perla,
Flora a iné)
• živočíšne – maslo, bravčová masť, hovädzí loj, iné druhy
živočíšnych mastí
Jednotlivé druhy jedlých tukov sa líšia predovšetkým zastúpením mastných kyselín.
Mastné kyseliny sú jednou zo základných stavebných súčastí tukov. Rozdeľujeme ich na nasýtené a nenasýtené mastné
kyseliny a sú významné tým, že môžu výrazne ovplyvňovať
niektoré základné parametre zdravia, resp. sa môžu spolupodieľať na výskyte niektorých ochorení.
Okrem toho môžeme rozdeľovať mastné kyseliny na esenciálne a neesenciálne. Esenciálne mastné kyseliny sú také,
ktoré si organizmus nevie sám vytvoriť, musí ich prijať potravou. Patria sem kyseliny linolová, linolénová a arachidová, ktoré sú nevyhnutnými zložkami buniek najaktívnejších
orgánov ľudského tela ako sú – srdce, mozog, nervy, pľúca.
Nenasýtené mastné kyseliny sú pre organizmus človeka prospešnejšie, niektoré druhy nenasýtených mastných
kyselín tzv. polynenasýtené majú veľký význam v zdravej
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výžive a prevencii kardiovaskulárnych ochorení. Platí pravidlo, že v živočíšnych tukoch sa vyskytuje viac nasýtených
mastných kyselín, preto z hľadiska zdravej výživy je odporúčané hlavne uprednostňovať tuky rastlinné s vyšším obsahom prospešných nenasýtených mastných kyselín pred
tukmi živočíšnymi.
Rastlinné oleje obsahujú väčší počet nenasýtených
mastných kyselín ako živočíšne.
Odporúčaná dávka tukov závisí od fyziologického
stavu organizmu, od výšky energetického výdaja aj od klimatických podmienok. U detí sa pohybuje okolo 3 – 5 g/kg
hmotnosti/deň, u dospelých by odporúčaná denná dávka
nemala prekročiť 30 % celkového energetického príjmu.
Slovenská kuchyňa a národné stravovacie zvyklosti na Slovensku prinášajú vo väčšine prípadov vyšší obsah tuku v
podávanej potrave.
Cholesterol
Patrí medzi zložité tuky, ide o výsostne živočíšny druh
tuku, v rastlinách a rastlinných produktoch sa nevyskytuje.
Zaraďujeme ho k zoosterolom – je to steroidný alkohol so
špecifickou štruktúrou. V ľudskom tele cholesterol spolu s
triacylglycerolmi (TAG) patrí k najdôležitejším lipidom.
Zvýšené hladiny triacylglycerolov zvyšujú riziko srdcovocievnych ochorení.
Cholesterol, ktorý sa nachádza v každej bunke
tela, je pre naše telo potrebný, pretože plní niekoľko dôležitých funkcií – je základným stavebným prvkom bunkových membrán a iných tkanív, je prekurzorom steroidných
hormónov a žlčových kyselín, podporuje vstrebávanie
vitamínov A, E, K, a je dôležitý pri premene vitamínu D.
Cholesterol je dôležitý pre zdravé fungovanie pečene. Väčšia časť cholesterolu sa tvorí v pečeni, len malú časť telo
prijíma potravou.
Cholesterol v ľudskom organizme a v potravinách.
Poznáme dva typy cholesterolu – jeden typ sa nachádza v
ľudskom tele, druhý v potrave živočíšneho pôvodu (napríklad živočíšne tuky, mäso, mlieko, vajíčka). Do krvi sa dostáva cholesterol dvoma cestami – priamo z pečene, kde sa
tvorí asi 70 % cholesterolu, a zvyšok z tráviaceho traktu.
Organizmus je teda schopný syntézy vnútorného endogénneho cholesterolu aj bez externého výživového prísunu tejto látky do organizmu (exogénny cholesterol).
Z tráviaceho traktu sa do krvi vstrebáva asi polovica – zo spomínanej živočíšnej potravy a z ďalších zdrojov,
druhá polovica je v žlči pri trávení vylúčená stolicou (jediná
cesta, ako sa organizmus zbavuje cholesterolu). Cholesterol
je krvou distribuovaný k jednotlivým bunkám v tele, ktoré
ho potrebujú na vyššie uvedené procesy.
Organizmus väčšinu svojej potreby cholesterolu
čerpá z krvi. Na druhej strane môže byť cholesterol škodlivý. Spôsobuje artériosklerózu – ukladá sa na vnútornej
strane tepien zásobujúcich sval srdca. Dochádza k zvyšo-
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vaniu hladiny cholesterolu v krvi. Túto hladinu však môže v určitej
miere ovplyvniť vhodným výberom potravín.
Krvný cholesterol. Tu sa stretávame s fenoménom „dobrého“
a „zlého“ cholesterolu. Keď sa hovorí o „zlom“ a „dobrom“ cholesterole, majú sa na mysli lipoproteíny, ktoré transportujú cholesterol v
krvi. Lipoproteíny s nízkou hustotou, označované ako LDL alebo spomínaný „zlý cholesterol“, prispievajú k rozvoju chorôb, to znamená,
čím je ich hladina nižšia, tým lepšie. Naopak lipoproteíny s vysokou
hustotou, označované ako HDL alebo „dobrý cholesterol“, chránia organizmus pred chorobami.
V zdravom organizme prevládajú lipoproteidy s vysokou hustotou (HDL), v chorom s nízkou hustotou (LDL), pričom lipoproteidové nosiče cholesterolu (LDL, HDL) sa tvoria v pečeni.
Práve zvýšené hladiny LDL cholesterolu často vedú k ateroskleróze,
teda kôrnateniu stien tepien. Následkom je vznik závažných srdcovo-cievnych ochorení, akými sú srdcový infarkt, cievna mozgová
príhoda, ischemická choroba srdca a ďalšie. Na Slovensku sú srdcovo-cievne ochorenia príčinou takmer až 56 % úmrtí, čo znamená, že
prekračujeme nielen európske, ale aj svetové údaje, pričom tieto ochorenia ohrozujú čoraz mladšie vekové skupiny.
Hladinu cholesterolu je možné regulovať správnou životosprávou, pohybom a prípadne aj liečbou. Táto stránka vám dá odpovede na otázky, poskytne dôležité informácie o cholesterole, rizikových
faktoroch, spôsobe liečby a takisto ponúka možnosť požiadať o radu
odborníka
Denná dávka. Prijaté množstvo cholesterolu z výživy by nemalo byť vyššie ako 300 mg/deň. Cholesterol sa z potravy vstrebáva v
tenkom čreve pričom jeho množstvo môže byť znížené prítomnosťou
vlákniny, pretože časť cholesterolu je viazaná na jej povrchu.
MUDr. Kvetoslava Rimárová, CSc.

Občianske združenia
pomáhajúce celiatikom
Občianske združenie celiatikov
PhDr. Katarína Hajtášová
Jégého 9, 821 08 Bratislava
Tel.: 02/556 42 718, Fax: 02/556 42 719,
e-mail: khajtasova@stonline .sk
Slovenská liga celiakov
Ing. Viera Hankovičová
Radlinského 1, 917 01 Trnava
Tel.: 033/551 28 12
e-mail: celiakia@golemtech.sk
Slovenská spoločnosť celiatikov
Ing. Igor Haberern
Pribinova 2, 921 01 Piešťany
Tel.: 033/762 19 94
e-mail: ssc@post.sk
Slovenská spoločnosť celiatikov
pobočka Trenčín
Duklianskych hrdinov 24, 911 01 Trenčín
Tel.: 0903/273 392
e-mail: ssc.tn@comtron.sk
Združenie rodičov a priateľov detí a
mladistvých s celiakiou
MUDr. Kvetoslava Rimárová,CSc.
Šrobárova 2, 040 08 Košice
Tel.: 055/622 26 10, kl.128, 0908/543 668
e-mail: rimarova@central.medic.upjs.sk
ZO CELIA
združuje celiatikov zo Žiliny a blízkeho okolia
Ján Jašek, predseda (0903/310 243)
MUDr. Bačinská Eva (041/511 02 73)
Hrinová Helena (0908/586 681)
OZ CELIASTRED
združuje celiatikov z Banskej Bystrice a okolia
sídlo: Nám. Ľ. Štúra 23, 974 05 Banská
Bystrica. Predseda: RNDr. Ondrušíková
Terézia, tel.: 0918 371 161, 048/414 1238
prac. dni 10.00 - 17.00,
e-mail: celiastred@zoznam.sk
Významnú pomoc poskytujú
celiatikom aj aktívne skupiny v
regióne:
Považská Bystrica
Bellayová Dagmar, tel.: 0918/968 998
Prievidza
MUDr. Maslenová, tel.: 046/543 02 16
a možno aj iní, o ktorých ešte
nevieme...
A preto dajte o sebe vedieť! Aj cez:
www.celiakia.sk.
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PEČENIE SA STANE HRAČKOU
Bezlepkové varenie bude ešte jednoduchšie. Pretože odteraz

naša múka „Mix-Pâtisserie“ (Mix C). No a kuchynský talent na

má náš osvedčený výber múk nové balenie a ešte príznačnej-

varenie sme nazvali „Farina“. Do každého receptu presne to, čo

šie pomenovania. Naša zmes múky na pečenie kysnutých ciest

treba - s múkami firmy Schär sa každý recept podarí celkom jed-

sa nazýva „Mix-Pan“ (Mix B). Odborníkom na sladké pečivo je

noducho!

Dr. Schär S.r.l., Winkelau 9, 39014 Postal (BZ), Taliansko, info@schaer.com, www.schaer.com

