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BACKGROUND: Recent studies indicate that persons de-

pendent on alcohol may show deficiencies in their intake of

specific vitamins and minerals. These deficits can subse-

quently be associated with other somatic, physiological,

and psychological problems. AIM: The aim of the study

was to identify dietary habits and nutrition among patients

in addiction treatment at the Bohnice Psychiatric Hospital in

Prague and the Opava Psychiatric Hospital. A pilot study

was conducted to examine whether the nutrition the pa-

tients receive meets the general dietary guidelines and look

for changes in dietary habits before and after the initiation

of the treatment. METHODS: The study sample included

49 patients. The test battery consisted of the Alcohol De-

pending Scale (ADS) and the Food Frequency Question-

naire (FFQ). RESULTS: The results indicate significant

changes in the patients’ dietary habits and nutritional pref-

erences before and after the institutional treatment was ini-

tiated. In the course of the treatment the quality of the

patients’ nutrition improved in some areas: their intake of

foods such as quality carbohydrates and vegetables, the

consumption of which was insufficient during their alcohol

consumption, increased. On the other hand, there was also

a major increase in their intake of monosaccharides and

disaccharides. CONCLUSION: Treatment for alcohol de-

pendence and abstinence affect patients’ dietary habits and

nutritional preferences. Attention being focused on the

quality of patients’ nutrition can significantly help them in

maintaining abstinence, complying with treatment, and im-

proving their psychological and physical conditions.
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KLÍÈOVÁ SLOVA: ALKOHOL – LÉÈBA ZÁVISLOSTI – STRAVOVACÍ NÁVYKY – NUTRIÈNÍ PREFERENCE

VÝCHODISKA: Recentní studie naznaèují, že osoby zá-

vislé na alkoholu mohou vykazovat deficienty jednotlivých

vitamínù a minerálních látek. Tyto deficity mohou být ná-

slednì spojeny s dalšími somatickými, fyziologickými

a psychickými problémy. CÍL: Cílem studie bylo zmapovat

nutrièní návyky a skladbu výživy u pacientù v léèbì závis-

losti na alkoholu v Psychiatrické nemocnici Bohnice v Pra-

ze a Psychiatrické nemocnici v Opavì. V rámci pilotní stu-

die bylo zkoumáno, zda strava, kterou zde pacienti bìhem

svého léèebného pobytu pøijímají, odpovídá obecným vý-

živovým doporuèením a zda vykazují zmìny ve výživì pøed

léèbou a po jejím zahájení. METODY: Výzkumný soubor

èinil 49 pacientù. Testová baterie se skládala z dotazníku

ADS (Škála závislosti na alkoholu) a Frekvenèního potravi-

nového dotazníku (FFQ). VÝSLEDKY: Výsledky naznaèují

signifikantní zmìny v nutrièních návycích a skladbì výživy

u pacientù pøed ústavní léèbou a po jejím zahájení. V rámci

léèby se zlepšila kvalita výživy u pacientù v nìkterých ob-

lastech – navýšil se pøíjem potravin, jako jsou kvalitní poly-

sacharidy a zelenina, které bìhem konzumace alkoholu

byly témìø u všech osob nedostateèné. Souèasnì se ale

také signifikantnì zvýšil pøíjem monosacharidù a disacha-

ridù. ZÁVÌR: Léèba závislosti na alkoholu a zahájení ab-

stinence ovlivòuje nutrièní návyky a preference pacientù.

Pozornost vìnovaná kvalitì výživy a nutrièní skladbì u pa-

cientù mùže významnì pomoci k udržení abstinence, com-

pliance v léèbì a zlepšení jejich psychického i fyzického

stavu.
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� 1 ÚVOD
Konzumace alkoholu s sebou pøináší øadu zdravotních kom-

plikací, které se projevují na somatické i psychické úrovni

jedince. Z biochemického hlediska má alkohol (ethanol èi

ethylalkohol) pøímý vliv na nutrièní stav èlovìka a jeho kon-

zumace významnì ovlivòuje základní fyziologické procesy.

Pøi dlouhodobém užívání, èi dokonce závislosti na alkoholu

je zde vysoká pravdìpodobnost rozvoje deficitu øady dùleži-

tých látek. Jedná se pøedevším o narušení metabolismu sa-

charidù, lipidù a bílkovin. Potencionálním problémem mù-

že být proteinová malnutrice. Svaèina et al. (2008) uvádìjí,

že u pacientù èasto dochází k èerpání energie z proteinových

zásob, z proteinù plazmatických, viscerálních a svalových.

Tuková zásoba zùstává nezmenšena a nemocný dìlá dojem

dobøe živeného i v situaci, kdy je tìžkou podvýživou vitálnì

ohrožen. Ve vztahu k lipidùm zvyšuje alkohol na jedné stra-

nì HDL-cholesterol, na stranì druhé však ve vyšších dáv-

kách a pøi dlouhodobé konzumaci pùsobí sekundární dysli-

poproteinémii (Ehrmann, Schneiderka & Ehrmann, 2006).

Z chemického hlediska se o alkoholu hovoøí nejèastìji jako

o ethanolu neboli ethylalkoholu (C2H5OH), pøièemž nutriè-

nì pøedstavuje zdroj tzv. prázdných kalorií – 1 g alkoholu

obsahuje prùmìrnì 26 kJ. Aktuální studie ukazují, že kli-

enti vykazují pøi abstinenci alkoholu tendenci preferovat

vyšší koncentrace sacharózy než kontrolní skupina (Kam-

pov-Polevoy et al., 2001). Velkým rizikem je zde skuteènost,

že jednoduché cukry následnì zvyšují chutì na alkohol. Ne-

gativní vliv zvýšeného pøíjmu glukózy a sacharózy ve vzta-

hu k závislosti na alkoholu je v souèasné literatuøe již ref-

lektován (Kampov-Polevoy et al., 2004; 2003). Ménì infor-

mací je o pùsobení a možných rizicích fruktózy. Lustig

(2010) uvádí, že fruktóza a ethanol jsou biochemicky obdob-

né. Pomocí volných reaktivních karbonylových skupin pro-

dukují fruktóza i etanol reaktivní formy kyslíku, což ná-

slednì zvyšuje riziko hepatocelulárního poškození. Sou-

èasnì se zde uplatòuje pùsobení neuroendokrinních

mechanismù – prostøednictvím blokování signalizace lep-

tinu a aktivování systému odmìn dochází k tomu, že fruk-

tóza zvyšuje pozitivní zpìtnou vazbu pøi pøijímání potra-

vy, a to nezávisle na kalorickém pøijmu, což je paralelní

proces jako pøi pøíjmu ethanolu.

Druhým rizikem je negativní vliv konzumace alkoholu

na vznik a rozvoj hypoglykémie. Hypoglykémie vzniká v dù-

sledku nerovnováhy mezi pøísunem glukózy do krve a jejím

transportem do bunìk v organismu. Tento stav mùže vznik-

nout pøi malnutrici, dále pak z dùvodù snížené glukoneoge-

neze a glykogenolýzy. Alkohol blokuje v játrech produkci

glukózy (glukoneogenezi), a mùže tak snadnìji vyvolat vý-

raznìjší pokles glykémie (Divišová, 2005). Další autoøi zjis-

tili, že nahrazení sacharidù s vysokým glykemickým inde-

xem a vysokou glykemickou zátìží sacharidy s nízkým gly-

kemickým indexem (jako jsou napøíklad celozrnné

obiloviny) mùže zlepšit kontrolu glykémie a snížit výskyt

epizod hypoglykémie (Willet et al., 2002). V nutrièních in-

tervencích je proto dùležité myslet na tato rizika, která mo-

hou negativnì ovlivnit proces léèby závislosti na alkoholu.

Z pohledu vitamínù vykazují pacienti závislí na alko-

holu, a to i bez poškození jater, trend klinických nebo labo-

ratorních nedostatkù nìkterých vitamínù, zejména vitamí-

nù B1 (thiamin), B2 (riboflavin), B6 (pyridoxin) a C (kyseli-

na askorbová), stejnì jako kyseliny listové (Lieber, 2003).

Dále se objevuje deficience niacinu, z liposolubilních vita-

mínù má ve vztahu ke konzumaci alkoholu nejvìtší význam

vitamín A. U dlouhodobých uživatelù alkoholu je deficit thi-

aminu témìø pravidlem a je spojen nejen se zvýšenou potøe-

bou thiaminu pøi alkoholovém abúzu, ale také se sníženým

pøíjmem a sníženou støevní absorpcí thiaminu u alkoholikù

(Zadák, 2008). Nedostatek thiaminu v plnì vyvinuté formì

je dnes vzácný a oznaèuje se jako onemocnìní ,,beri-beri“.

Projevuje se v tzv. ,,mokré formì“ kardiálními pøíznaky

(kardiomegalie, tachykardie, oboustranná srdeèní nedosta-

teènost s otoky) a v „suché formì“ neurologickými projevy.

Ty mohou být periferní (degenerace nervových vláken s mo-

torickými poruchami zejména na dolních konèetinách)

a centrální projevující se encefalopatií, poruchami koordi-

nace a zmateností. Komplexnì se oznaèují se jako

Wernickeùv-Korsakùv syndrom (Svaèina et al., 2008). Ne-

dostatek pyridoxinu je èasto výsledkem poruchy malabsor-

pce, alkoholismu, užívání drog, které poškozují vitamín B6

uložený v tìle (Johnson, 2013). Podle Hoffera a Saula (2009)

je typické, že uživatelé alkoholu obecnì a zejména lidé zá-

vislí na alkoholu mají obvykle nízkou èi velmi nízkou hladi-

nu vitamínu B6. Tento deficit mùže mít dopad na fungová-

ní NMDA receptorù, dùležitých glutamatergních receptorù

podílejících se na uèení a pamìti (Watson, Preedy & Zibadi,

2013). Alkohol mùže souèasnì být nejèastìjší pøíèinou mak-

rocytózy v souvislosti s deficitem kyseliny listové. Makrocy-

tóza je termín, který se užívá pro erytrocyty se zvýšeným

objemem nad 100 femtolitrù a zpùsobuje anémie, pøede-

vším z dùvodu nedostateèného pøíjmu folátu. Makrocytóza

je obvykle mírná a pacient nemusí být ani anemický (Car-

mel & Jacobsen, 2001). Odpovídající hladina kyseliny listo-

vé mùže být ve vìtšinì pøípadu dosažena bìžnou stravou,

pokud se nejeví její závažný nedostatek (Lieber, 2003). Vi-

tamín C je pøi nadmìrné konzumaci alkoholu taktéž defici-

entní, v dùsledku velkého množství volných radikálù pro-

dukovaných alkoholem a metabolismem acetaldehydu, kte-

rý je tøeba k tomu, aby je neutralizací uèinil neškodnými

(Petralli, 2004). Lehká hypovitaminóza vitamínu C se ma-

nifestuje anorexií, únavností, svalovou bolestí a zvýšenou

vnímavosti ke stresu a infekcím (Zadák, 2008). Interakce

alkoholismu a vitamínu A zahrnuje pøíjem a pøípadné

vstøebávání vitamínù a jeho metabolismus; dùkazy nazna-

èují, že alkohol mùže modulovat roli vitamínu A v hepatoto-

xicitì a karcinogenezi (Shils & Shike, 2006). Chronická

konzumace alkoholu mùže mít za následek vyèerpání jater-
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ních zásob vitamínu A a mùže významnì pøispìt k poškoze-

ní jater alkoholem. Nicménì, jaterní toxicita pøedem vytvo-

øeného vitamínu A (retinolu) je zesílena chronickou konzu-

mací alkoholu, zužuje proto terapeutické okno pro

dodateèný pøísun vitamínu A u tìch, kteøí zneužívají alko-

hol (Higdon & Drake, 2011). Proto je potøeba dodávat pouze

malé dávky vitamínu A pacientùm, kteøí mohou pokraèovat

v pití alkoholu. Pacienti se šeroslepostí, kteøí mají nízkou

hladinu vitamínu A v krvi, mohou dostávat 2 mg vitamínu

A dennì, po dobu nìkolika týdnù jako možnou léèbu (Lie-

ber, 2003). Dùležitá je však opatrnost pøi suplementaci vi-

tamínu A, neboť nadbyteèný pøíjem vitamínu A poškozuje

játra. Také je potøeba zvážit, že snížený pøíjem vitamínu

A je spojen s rizikem karcinogeneze. Z tohoto hlediska je te-

dy nutné velmi peèlivì zvažovat volbu vhodných nutrièních

intervencí a peèlivì hlídat množství pøijatého vitamínu A.

Kromì hypovitaminózy se vytváøí také pøevážnì dep-

lece minerálních látek a elektrolytù. Jedná se pøedevším

o hoøèík, vápník, fosfor, železo a zinek. U osob závislých na

alkoholu se v 30–80 % pøípadù vyskytuje hypomagnezémie.

McClatchey (2002) udává, že faktory, které mohou zpùsobit

hypomagnezémii u pacientù závislých na alkoholu, jsou di-

etní nedostatky, ketóza, zvracení, prùjem a hyperaldostero-

nismus. Osoby se zvýšenou konzumací alkoholu jsou také

ohroženy sníženou absorpcí vápníku, a tedy rizikem vzniku

osteoporózy. Nedostatek vápníku však ovlivòuje i psychiku

jedince a zvyšuje nervovou dráždivost. Poruchy rovnováhy

kalcia mohou dále facilitovat vznik epileptických køeèí

(Fraòková & Dvoøáková-Janù, 2003). Velký poèet dlouho-

dobì závislých na alkoholu podle Greenberga a Cheunga

(2005) trpí hypofosfatémií pøi pøijetí do léèebny nebo se sta-

ne hypofosfatemickým bìhem léèby. Pøíèina jejich hypofos-

fatémie je multifaktorální, ale do znaèné míry souvisí se

špatným perorálním pøíjmem. U osob závislých na alkoholu

se souèasnì se objevuje deficit zinku (Johnson, 2013). Dle

Hoffera & Saula (2009) mùže supplemetace zinku význam-

nì pomoci jedincùm v léèbì závislosti na alkoholu. Zinek po-

siluje alkoholem poškozený imunitní systém a zvyšuje

schopnost tìla správnì metabolizovat alkohol. Ve velmi re-

dukovaném množství se objevuje také akumulace živin v tì-

le, která je ovšem oproti depleci pomìrnì zanedbatelná, leè

mùže mít v pøípadì výskytu závažné dùsledky. Jedná se

pøedevším o železo. Akumulace železa pøi dlouhodobém po-

žívání alkoholu je zpùsobena ovlivnìním mechanismù regu-

lujících metabolismus železa, zejména pak potlaèením ex-

prese hepcidinu (Horák et al., 2010). Hepcidin je souèástí

systému proteinù regulujících železo. Regulaèní systém že-

leza øídí vstøebávání železa, transport v krvi, ukládání

v tkáni a mobilizaci pro využití zásob (Polin & Ditmar,

2015). Ehrmann, Schneiderka & Ehrmann (2006) uvádìjí,

že kumulace železa v játrech podporuje fibrotizaèní procesy

vedoucí k cirhóze. Mechanizmus spoèívá pravdìpodobnì

v tvorbì reaktivních radikálù, které katalyzují peroxidaci

lipidù, a v následném poškození bunìèných membrán. Zá-

kladním léèebným krokem je úplná abstinence, neboť v al-

koholu se nachází pomìrnì velké množství železa. Dále je

tøeba zredukovat pøíjem potravin, které mají vìtší obsah

železa.

Další studie popisují vztah a souvislosti mezi zdravot-

ním stavem, pøíjmem potravy a množstvím užívaného alko-

holu u zkoumaných osob. Alkohol obsahující tzv. prázdné

kalorie má èasto vliv na zmìnu nutrièního stavu u uživatelù

alkoholu (Gonzalez et al., 2008). Autoøi uvádí, že u daných

osob bylo zjištìno signifikantnì nižší množství svalové

hmoty, ale nikoli tìlesného tuku v porovnání s kontrolní

skupinou. Svalová hmota na obou pažích u daných pacientù

statisticky významnì souvisela s parametry fungování ja-

ter (albuminu, bilirubinu èi aktivitou protrombinu) a také

s pøíjmem etanolu. Liangpunsakul et al. (2010) zjistili, že

mladší, mírní a rizikoví uživatelé alkoholu vykazovali sig-

nifikantnì nižší BMI a tìlesnou váhu než abstinenti. Sou-

èasnì muži i ženy ze skupiny rizikových uživatelù alkoholu

popisovali nižší tìlesnou aktivitu ve srovnání s abstinenty

nebo mírnými konzumenty alkoholu. Z pohledu gendero-

vých analýz – ženy mìli vyšší procento tìlesného tuku v or-

ganismu než muži.

Kleiner et al. (2004) zjistili signifikantní vztah mezi

úrovní BMI a užíváním alkoholu. Autoøi naznaèují, že èím

více byl daný pacient obézní, tím ménì alkoholu konzumo-

val. Souèasnì, obézní pacienti vykazovali nižší míru pøijaté-

ho alkoholu, než byla zjištìna v obecné populaci. Autoøi

v závìru studie vysvìtlují, že pøejídání mùže u pacientù

fungovat jako kompenzace užívání alkoholu, neboť pùsobí

na centrum odmìny v mozku (reward system). Obdobnou

neurobiologickou spojitost mezi užíváním alkoholu a kon-

zumací jídla naznaèují i další autoøi, kteøí hovoøí v pøípadì

nadmìrného pøíjmu jídla o možných souvislostech se závis-

lostním chováním (Gearhardt & Corbin, 2009). V rámci sou-

èasné psychiatrické péèe v léèbì závislostí se ukazuje vzhle-

dem délce pobytu, vyškolenému zdravotnickému personálu

a možnosti zachytit zmìnu pøed léèbou a v léèbì – v rámci

abstinence, jako nejvíce vhodné zkoumat nutrièní stav osob

s problematikou závislosti na alkoholu pøímo v rezidenèním

psychiatrickém programu. Pro tento typ klinických studií

mohou být vhodné spíše kratší, sreeningové dotazníky, kte-

ré hodnotí danou problematiku a souèasnì zbyteènì nezatì-

žují pacienty èi personál. Vhodnou kombinací je realizace

sbìru dat nejen za úèelem statistického zpracování, ale

souèasnì jejich vyhodnocení a následná konzultace s da-

ným pacientem, napø. v rámci nutrièního a adiktologického

poradenství.

Cílem této pilotní studie je popsat nutrièní návyky

u pacientù závislých na alkoholu léèících se v psychiatric-

kých nemocnicích PN Opava a PN Bohnice Praha. Konkrét-

nì jsme zjišťovali a klasifikovali rozdíly ve skladbì pøijíma-

né výživy u pacientù pøed léèbou závislosti na alkoholu a po

2015/ 15 / 3

PÙVODNÍ PRÁCE

207NUTRIÈNÍ NÁVYKY A ZMÌNY VE SKLADBÌ VÝŽIVY U PACIENTÙ LÉÈÍCÍCH SE ZE ZÁVISLOSTI ADIKTOLOGIE



zahájení léèby – abstinence. Výsledky nutrièních zmìn – tj.

rozdílù mezi poètem porcí pøed léèbou a po zahájení léèby,

byly zjišťovány specificky ve vztahu k míøe závislosti na al-

koholu. Smyslem studie je na základì pilotního mapování

pøinést více informací ohlednì stravovacích návykù a nut-

rièních preferencí u osob léèících se ze závislosti na alkoho-

lu, pøispìt k integraci nutrièní terapie do oblasti adiktologie

a rozšíøit tak možnosti potencionální spolupráce mezi obì-

ma zdravotními obory.

� 2 METODOLOGIE

� 2 / 1 Design studie
Na základì stanovených cílù byl výzkum realizován pro-

spektivnì pomocí kvantitativních metod, a to dotazníkovou

formou s opakovaným sbìrem. Tento typ studie je vhodný

pro zjišťování rozdílù mezi dvìma skupinami respondentù

ve sledovaném èasovém období (Goodwin, 2009).

Realizace sbìru dat probíhala v Psychiatrické nemoc-

nici Opava a Psychiatrické nemocnici Bohnice v Praze.

Úèast respondentù ve výzkumu byla dobrovolná a anonym-

ní, v rámci studie byly naplnìny všechny etické aspekty.

Administrace dotazníkù probíhala na základì osobní úèasti

jednoho z autorù studie, který byl pøítomen po celou dobu

vyplòování dotazníkù, tak aby mohl odpovìdìt a vysvìtlit

pøípadnì dotazy pacientù. Sbìr dat probíhal v období bøe-

zen – èerven 2013.

� 2 / 2 Aplikovaná metodika
V rámci studie bylo použito dotazníkové šetøení mezi pa-

cienty v psychiatrických nemocnicích v Praze-Bohnicích

a v Opavì. Konkrétnì byl použit Frekvenèní potravinový

dotazník (Institut DANONE, 2000) a Škála závislosti na al-

koholu (ADS) (Skinner & Horn, 1984). Frekvenèní potravi-

nový dotazník byl pacientùm pøedložen dvakrát, neboť byla

sbírána data o výživì jak pøed léèbou, tak bìhem léèebného

pobytu. V dotazníku je celkem 6 hlavních skupin potravin,

které jsou uvedeny v potravinové pyramidì. Jedná se tedy

o skupinu obilovin, zeleniny, ovoce, luštìnin a masa, mléè-

ných výrobkù, sladkostí a jiných. Seøazeny jsou od potravin,

které by mìly být konzumovány nejvíce (obiloviny) až po

nejmenší pøíjem (sladkosti) (Svaèina et al., 2008). Škála zá-

vislosti na alkoholu (ADS) se používá k vyhodnocení závaž-

nosti závislosti na alkoholu (dle diagnostických kritérií

DSM-IV). Konkrétnì škála obsahuje 25 položek hodnotících

spektrum alkoholového odvykacího syndromu, narušenou

kontrolu nad pitím, uvìdomování si nutkání pít, zvýšenou

toleranci alkoholu a chování zamìøené na vyhledávání pøí-

ležitostí napít se (Skinner & Horn, 1984).

Data získaná pomocí frekvenèního potravinového do-

tazníku byla následnì vyhodnocena prostøednictvím nut-

rièního softwaru NUTRIFIA (Fiala, 2006). Statistická ana-

lýza dat získaných z obou dotazníkù byla provedena použi-

tím software SPSS, verze 16.0. Ze statistických metod byly

aplikovány dvouvýbìrový a párový t-test.

� 2 / 3 Výzkumný soubor
Výbìrový soubor tvoøilo celkem 60 respondentù z Psychiat-

rické nemocnice Bohnice v Praze a z protialkoholního oddì-

lení Psychiatrické nemocnice v Opavì. V rámci studie byly

naplnìny všechny etické aspekty a dodržena anonymita

respondentù i možnost odstoupit od úèasti v dotazníkovém

šetøení, kterou využilo celkem 11 pacientù z dùvodù nega-

tivních vzpomínek na užívání alkoholu. Celkem tedy vý-

zkumný soubor èinil 49 participantù. Prùmìrný vìk respon-

dentù byl 42,8 let. (Tabulka 1.)

V rámci studie jsme zjišťovali antropometrické údaje

pacientù – prùmìrnou váhu a výšku pacientù, a z tìchto

hodnot následnì stanovili BMI. Prùmìrná váha pacientù

Psychiatrické nemocnice v Opavì byla 77,4 kg a 76,5 kg

v PN Bohnice v Praze. Celkový prùmìrný souèet èinil 77 kg.

Prùmìrná výška pøi celkovém souètu byla 178,1 cm. Kon-

krétnì hodnocená prùmìrná výška èinila 178,2 cm v PN

Opava a 177,9 cm v PN Bohnice. Hodnota BMI u pacientù

v PN Opava dosahovala hodnoty 24,3 a v PN Bohnice v Pra-

ze 24,2. Celková hodnota BMI byla 24,2. Znamená to tedy, že

v obou nemocnicích jsou pacienti, již mají optimální (normál-

ní) váhu.

U pacientù jsme dále zkoumali jejich subjektivní hod-

nocení závislosti na alkoholu (dle dotazníku ADS). Tabulka

2 prezentuje výsledky pro skupinu pacientù z PN Opava

a PN Bohnice.

Z tabulky 2 je patrné, že nejvyšší poèet pacientù, a to

11 z PN Opavy a 10 z PN Bohnice, se øadí do skupiny, která

pøedstavuje nízkou úroveò závislosti na alkoholu. Druhou

nejvíce poèetnou skupinu pøedstavují pacienti ze skupiny

støední úrovnì závislosti, konkrétnì se jednalo o 7 pacientù

z PN Opava a 6 pacientù PN Bohnice. Celkem 5 pacientù
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Tabulka 1 / Table 1

Charakteristiky výzkumného souboru

Characteristics of the study sample

PN Celkem

Opava Bohnice

poèet respondentù 25 24 49

prùmìrný vìk (roky)* 46,6 38,8 42,8

prùmìrná výška (cm) 178,2 177,9 178,1

prùmìrná hmotnost (kg) 77,4 76,5 77,0

prùmìrný BMI 24,31 24,16 24,23

prùmìrný skór ADS 16,52 15,21 15,88

* statisticky významný rozdíl ve vìku mezi nemocnicemi (dvouvýbìrový t-test

s rovností rozptylù, p=0,007)

* statistically significant age difference between the hospitals (two-sample t-test

with equal variances, p=0.007)



z Opavy a 4 z Bohnic dosáhlo hodnot, jež je øadí do skupiny,

která pøedstavuje závažnou úroveò závislosti. Nejmenší po-

èet pacientù se poté objevuje ve skupinì, která pøedstavuje

tìžkou závislost na alkoholu – v PN Bohnice se jednalo

o 2 pacienty, v PN Opava o 1 pacienta. Do skupiny, která je

urèena pro osoby, jež nejsou závislé, se zaøadil 1 pacient

z Opavy a 2 z PN Bohnice. Tyto zjištìné údaje jsou velmi zají-

mavé zejména z pohledu vlastního pojetí závislosti u pa-

cientù a souèasnì jejich pøístupu k léèbì.

� 3 VÝSLEDKY
Na základì dotazníkového šetøení byly zkoumány tyto ob-

lasti: kvalita výživy, nutrièní skladba a množství pøijatých

porcí pomocí Frekvenèního potravinového dotazníku. Ta-

bulka 2 ukazuje údaje o nutrièní skladbì a poètech pøija-

tých porcí dle jednotlivých typù potravin u pacientù pøed

léèbou (souhrnná data pro obì PN).

Tabulka 3 ukazuje, že k statisticky významným zmì-

nám ve frekvenci a složení výživy došlo u pacientù v obou

psychiatrických nemocnicích. Relativním poètem se rozumí

podíl deklarovaného poètu dennì zkonzumovaných porcí

a normami doporuèeného denního poètu porcí ve sledova-

ných skupinách potravin. Poèet pøijatých obilovin pøed léè-

bou byl v obou zaøízeních nižší než bìhem léèebného poby-

tu. Prùmìrnì se pak jejich pøíjem zvýšil o 15 %. Konzumace

zeleniny se taktéž zvýšila v prùmìru o 5 %. Konzumace ovoce

byla dosti nízká již pøed léèbou a bìhem léèby taktéž nedošlo

k signifikantnímu navýšení pøíjmu. V pøípadì konzumace

mléèných produktù nedošlo taktéž ke zmìnì, pøíjem zùstal

stejný jako pøed léèbou. Prùmìrná konzumace masa se u res-

pondentù snížila bìhem léèby o 17 %. Naopak u všech res-

pondentù došlo k razantnímu zvýšení pøíjmu sladkostí. Prù-

mìrnì se jejich konzumace navýšila o 112 %. (Tabulka 4 zob-

razuje nutrièní normy dle nutrièního softwaru NUTRIFIA.)
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Tabulka 2 / Table 2

Výsledky subjektivního hodnocení míry závislosti u pacientù

Self-reported levels of addiction severity

Celkem PN

Opava Bohnice

abs. rel. abs. rel. abs. rel.

bez závislosti 3 6,1 % 1 4,0 % 2 8,3 %

nízká závislost 21 42,9 % 11 44,0 % 10 41,7 %

støední závislost 13 26,5 % 7 28,0 % 6 25,0 %

závažná závislost 9 18,4 % 5 20,0 % 4 16,7 %

tìžká závislost 3 6,1 % 1 4,0 % 2 8,3 %

Tabulka 3 / Table 3

Prùmìrný poèet porcí pøed a po, absolutnì a relativnì vzhledem k doporuèené normì a rozdíl mezi relativními hodnotami

Average numbers of portions prior to and after the initiation of the treatment, in absolute and relative figures, versus the recommended norm, and the

difference between the relative levels

Pøed léèbou Bìhem léèby Rozdíl mezi rel.

abs. rel. abs. rel.

Obiloviny 1,78 36 % 2,53 51 % 15 %

Zelenina 0,62 16 % 0,83 21 % 5 %

Ovoce 0,32 11 % 0,31 11 % 0 %

Mléko 0,24 12 % 0,24 12 % 0 %

Maso 2,19 146 % 1,93 129 % -17 %

Sladkosti 0,68 68 % 1,80 180 % 112%

Tabulka 4 / Table 4

Nutrièní normy dle nutrièního softwaru NUTRIFIA

Nutritional norms according to the NUTRIFIA nutrition software

Skupina potravin Doporuèený poèet porcí

Obiloviny a obilné výrobky 5

Zelenina 4

Ovoce 3

Mléko a mléèné výrobky 2

Maso, ryby, vejce, luštìniny 1,5

Ostatní 1

(Zdroj: Fiala, 2006)

(Source: Fiala, 2006)



Graf 1 pøehlednì ukazuje pomìr mezi relativním poè-

tem porcí vzhledem k nornì (nutrièním normám doporuèe-

ným dle softwaru NUTRIFIA).

Graf 2 ukazuje vzájemný podíl poètu porcí doporuèe-

ných normou a deklarovaných pacienty pøed léèbou a bì-

hem ní. Vnitøní kruh pøedstavuje normu, prostøední kruh

zobrazuje stav pøed léèbou a vnìjší kruh ukazuje nutrièní

skladbu pacientù bìhem léèby – po zahájení abstinence

alkoholu. Statisticky nejvýznamnìjší rozdíly jsou patrny

v pøíjmu masa (pøed léèbou 38 % – bìhem léèby 25 % oproti

normì – 9 %) a sladkostí (pøed léèbou 12 % – bìhem léèby

24 % oproti normì – 6 %).

Tabulka 5 ukazuje výsledky párového t-testu – kon-

krétnì prùmìr rozdílù mezi poètem porcí pøed léèbou a po

zahájení léèby u pacientù. Výsledky naznaèují statisticky

významný rozdíl v pøíjmu obilovin, zeleniny a sladkostí (na

hladinì významnosti p < 0,001) a v pøíjmu masa a masných

výrobkù (na hladinì významnosti p < 0,05).

Tabulka 6 ukazuje prùmìr rozdílù mezi poètem porcí

pøed léèbou a po zahájení léèby ve vztahu k míøe reflektova-

né závislosti na alkoholu. Signifikantní rozdíly mezi skupi-

nami dle míry závislosti v prùmìrném poètu porcí jsou patr-

né u sladkostí na 5% hladinì významnosti, a to jak pøed

léèbou, tak bìhem ní (dvouvýbìrový t-test pro nerovné roz-

ptyly, pøed léèbou t=28,839, p=0,014; bìhem léèby t=35,752,

p=0,016). Zajímavostí je, že nárùst konzumace sladkostí je

u støednì až tìžce závislých témìø pìtinásobný (o 371 %)

oproti pacientùm s lehèí závislostí, kde není ani dvojnásob-

ný (pouze o 55 %).

� 4 DISKUZE
V rámci studie byly zkoumány nutrièní preference a kvalita

výživy pacientù pøed zahájením léèby závislosti na alkoholu

a sledovány nutrièní zmìny po nástupu do psychiatrické

léèby a zahájení abstinence. Data byla sledována u celkem

49 pacientù Psychiatrické nemocnice Bohnice v Praze a pro-

tialkoholního oddìlení Psychiatrické nemocnice v Opavì.

První èást studie byla zamìøena na subjektivní hodnocení

míry závislosti na alkoholu u pacientù. Pøekvapivé bylo

zjištìní, že nejvìtší poèet osob, a to jak v PN Opavì, tak

v PN Bohnice, se dle škály závislosti na alkoholu ADS

(Skinner & Horn, 1984) øadí mezi osoby s nízkou úrovní zá-

vislosti – celkem 21 osob. Naproti tomu osob s tìžkou závis-
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Relativní poèet porcí vzhledem k normì pøed léèbou a bìhem ní
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Vzájemný podíl poètu porcí doporuèených normou a reflektovaných pøed

léèbou a bìhem ní

Relative rates of the numbers of portions recommended by the norm and

those reported prior to treatment and during treatment



lostí na alkoholu bylo nejménì – pouze 3 jedinci. Tyto vý-

sledky jsou zajímavé zejména ve vztahu k akceptaci své

problematiky u pacientù a jejich potencionální compliance

k léèbì. Zajímavým doplnìním studie by bylo použití ještì

dalšího – objektivního nástroje na hodnocení závislosti pa-

cientù – napø. z pohledu lékaøe èi psychologa. Díky porovná-

ní obou úhlù pohledu by bylo možné pøesnìji stanovit závaž-

nost závislosti na alkoholu u daných pacientù a spolehlivìji

vylouèit možnou tendenci snižovat závažnost své závislosti.

Autoøi dalších studií zkoumají tyto faktory prizmatem pøe-

kážek v léèbì a uvádìjí jako nejèastìjší limity na stranì pa-

cienta: neschopnost akceptace své závislosti, nepøiprave-

nost, mechanismus popøení èi obavu ze stigmatizace (Appel

& Oldak, 2007), pøièemž aktuální výzkumy doporuèují za-

mìøit se v léèbì pacienta se závislostí na celkový životní styl

(Toft et al., 2009; Watson et al., 2013).

Analýza nutrièních návykù a skladby výživy pacientù

byla realizována pomocí Frekvenèního potravinového

dotazníku (Institut DANONE, 2000). Zjištìné výsledky

naznaèují signifikantní zmìny ve stravovacích návycích –

konkrétnì v množství a kvalitì pøijatých sacharidù a bílko-

vin. U konzumace obilovin bylo zjištìno, že bìhem léèby se

u pacientù navýšil jejich pøíjem o 15 %. Souèasnì u vìtšiny

pacientù nedosáhla konzumace požadovaného denního pøíj-

mu obilovin, který by mìl být okolo 5 porcí. Jak v Opavì, tak

také v Praze-Bohnicích pacienti konzumují okolo 2,5 porce za

den. Pacienti však mají bìžnì v nemocnici dostatek polysa-

charidù, avšak zjevnì nemají chuť pøímo na obiloviny, a tak

poèet nedosahuje optimálních hodnot. V rámci nutrièní inter-

vence je užiteèné zohlednit, že pøi metabolizaci alkoholu se re-

dukuje množství minerálních látek, jež mohou být obilovina-

mi dodány, ale také není vhodné pøesahovat jejich dopo-
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Tabulka 5 / Table 5

Párový t-test – prùmìr rozdílù mezi poètem porcí pøed léèbou a po zahájení léèby

Paired t-test – average of differences between the number of portions prior to and after the initiation of the treatment

Prùmìrný poèet denních dávek Prùmìr rozdílù p

pøed po

Obiloviny 1,78 2,53 0,751 ,000**

Zelenina 0,62 0,83 0,208 ,000**

Ovoce 0,32 0,31 -0,010 ,761

Mléko 0,24 0,24 0,006 ,769

Maso 2,19 1,93 -0,257 ,018*

Sladkosti 0,68 1,80 1,120 ,000**

* statisticky významná zmìna na 5 % hl. významnosti

** statisticky významná zmìna na 1 % hl. významnosti

* statistically significant variation at the 5% significance level

** statistically significant variation at the 1% significance level

Tabulka 6 / Table 6

Párový t-test – prùmìr rozdílù mezi poètem porcí pøed léèbou a po zahájení léèby ve vztahu k míøe reflektované závislosti na alkoholu

Paired t-test – average of differences between the number of portions prior to and after the initiation of the treatment relative to the perceived severity of

alcohol addiction

Prùmìrný poèet porcí dennì Relativní zmìna v poètu porcí

pøed léèbou bìhem léèby

bez závislosti

nebo nízká

závislost

støední až tìžká

závislost

bez závislosti

nebo nízká

závislost

støední až tìžká

závislost

bez závislosti

nebo nízká

závislost

støední až tìžká

závislost

Obiloviny 2,07 1,49 2,59 2,46 +25 % +65 %

Zelenina 0,62 0,62 0,85 0,81 +37 % +30 %

Ovoce 0,34 0,31 0,32 0,31 -6 % 0 %

Mléko 0,22 0,26 0,22 0,27 0 % +5 %

Maso 2,21 2,17 1,92 1,95 -13 % -10 %

Sladkosti 0,90* 0,46* 1,39* 2,18* +55 % +371 %

* statisticky významný rozdíl (p < 0,05)

* statistically significant difference (p < 0.05)



ruèenou konzumaci, neboť obsahují železo, které ve

zvýšeném množství v kombinaci s užívaným alkoholem má

toxické úèinky na játra a mùže urychlit vznik jaterních cho-

rob (Do et al., 2013). Program NUTRIFIA (Fiala, 2006), kte-

rý byl použit k vyhodnocení výsledkù, porovnává výsledky

s doporuèenými výživovými normami, jež jsou adekvátní

k naší cílové skupinì.

Pøíjem zeleniny pøed léèbou byl znaènì nízký. Vìtšina

pacientù nekonzumovala zeleninu vùbec, èi jen ve velmi

malých dávkách, a to 0,5 porce. Bìhem léèby došlo k èásteè-

nému zlepšení pøíjmu zeleniny, ale jen o velmi malou hod-

notu – 5 %, která nedosahuje potøebný doporuèený denní

pøíjem. Klienti bìhem léèby konzumovali 0,9 porce zeleni-

ny, což je dle WHO (2003) pomìrnì nedostaèující pøíjem.

Adekvátní denní pøíjem zeleniny se má pohybovat dle no-

rem ve výši 4 porcí. Na základì tohoto výsledku mùžeme

konstatovat, že u této skupiny pacientù není optimálnì øe-

šena možná deplece vitamínu a minerálních látek. V pøípa-

dì, že není klientovi podána adekvátní náhrada potøebných

mikronutrientù stravou, je potøebné pøistoupit k doplnìní

pomocí suplementace.

Konzumace ovoce a jeho podíl ve stravì byl již pøed léè-

bou stejnì jako u zeleniny velmi nízký. Bìhem léèby se u øa-

dy pacientù zmìnila stavba jídelníèku a u nìkterých, kteøí

nekonzumovali ovoce, se nyní v jídelníèku objevilo. Avšak

pøíjem stoupl pouze o 0,1 porci na 0,4 porce, což není zcela

adekvátní z hlediska doporuèené dávky 3 porcí. Statisticky

významný rozdíl v pøíjmu ovoce se neprokázal. Tyto výsled-

ky korespondují se závìry jiných studií (Oliveira, Maia &

Lopes, 2014; Ruf et al., 2005), které popisují nižší pøíjem

ovoce a zeleniny u jedincù konzumujících alkohol v porov-

nání s abstinenty.

Pøíjem mléèných produktù byl pøed léèbou také reduko-

ván. Mléko a mléèné výrobky byly pøijímány minimálnì, což

mùže poukazovat na nedostateèný pøíjem pøedevším kalcia

a možný rozvoj hypokalcémie. Tuto skuteènost rovnìž popi-

suje další studie (Fawehinmi, Ilomaki, Voutilainen & Kau-

hanen, 2012). V naší studii bylo zjištìno, že bìhem léèby ne-

došlo u pacientù k navýšení pøíjmu mléèných výrobkù a den-

ní pøíjem pøedstavoval 0,3 porce, což je vzhledem k podílu

vápníku ve výživì nedostaèující. Optimální pøíjem mléka

a mléèných výrobkù by mìl pøedstavovat 2 porce dennì.

Maso, ryby, vejce a luštìniny jsou významným zdrojem

bílkovin. Jak se ukázalo, pøíjem masa pøed léèbou byl u vìt-

šiny klientù vyšší, nežli je doporuèená denní dávka. Tento

výsledek lze diskutovat v souvislosti s celkovì vyšším ener-

getickým pøíjmem pacientù pøed zahájením léèby.

Llyod-Richardson et al. (2009) popisují zvýšení chuti k jídlu

u mírnì rizikových pijákù po konzumaci alkoholu. Souèas-

nì uvádìjí, že tito uživatelé mají vyšší tendenci preferovat

nezdravá jídla (typu „junk-food“) a celkovì vykazují ménì

zdravé nutrièní návyky. Sieri et al. (2009) zjistili v meziná-

rodní studii 10 zemí, že osoby užívající alkohol vykazují

v porovnání s abstinenty vyšší pøíjem energie z tukù a bíl-

kovin než ze sacharidù. Vyšší pøíjem živoèišných bílkovin

u mírného a rizikového pití alkoholu popisují také Fawehin-

mi, Ilomaki, Voutilainen & Kauhanen (2012). V naší studii

konzumovali v obou nemocnicích pacienti pøed léèbou

2,3 porce, což je zvýšení o 0,8 porce od doporuèené bìžné

denní porce. Velmi pøekvapivì se však bìhem léèby pøíjem

masa aj. zmenšil, avšak prùmìrnì je stále pøijímáno

o 0,4 porce více, než je doporuèováno. Tuto skuteènost mù-

žeme interpretovat pomocí navýšení pøíjmu bílkovin z ji-

ných zdrojù – napø. rostlinných proteinù. Souèasnì se mùže

ukazovat vliv celkového životního stylu spojeného s pøí-

jmem alkoholu a závislostí na nìm (tj. kombinace alkoholu

a pøíjmem masa a masných výrobkù).

Další analyzovanou skupinou byla tzv. skupina ostat-

ních potravin, mezi které patøí pøedevším sladkosti a ne-

vhodné tuky. V této skupinì se ukázal signifikantní rozdíl

pøed nástupem na léèbu a samotnou léèbou v obou nemocni-

cích. Statisticky významné zmìny nastaly bìhem léèby, kdy

se u 85,7 % pacientù zvýšil tento pøíjem o 112 %. Pouze

u jednoho pacienta došlo ke snížení pøíjmu jednoduchých

cukrù bìhem hospitalizace. Tyto výsledky korespondují ta-

ké s øadou dalších studií, které naznaèují souvislosti mezi

pøíjmem cukrù a závislostí na alkoholu (Èablová, Veselá,

Harsa, in press; Fortuna, 2010; Kampov et al., 2001). For-

tuna (2010) dokonce hovoøí o biochemicky jednotném prin-

cipu mezi závislostí na cukru a alkoholu. Tento princip vy-

svìtlují na základì serotoninového metabolismu z prekur-

zoru tryptofanu. Sacharidový craving mùže být de facto

craving po tryptofanu – esenciální aminokyselinì, jež je

prekurzorem serotoninu. Klíèovým mechanismem v této

syntéze je fakt, že produkce tryptofanu je ovlivnìna pøítom-

ností dalších aminokyselin z bílkovin, a tak je nezbytné, aby

pacient konzumoval tzv. kompletní jídla, v nichž bude vyvá-

žen doporuèený pomìr 60 % sacharidù a 30 % bílkovin

(WHO, 2003). V rámci dalších výzkumù by bylo užiteèné

tento mechanismus více prozkoumat a zohlednit také

v komplexním pøístupu k terapii závislostí. Souèasnì by by-

lo užiteèné se zamìøit na vytvoøení vhodné nutrièní inter-

vence pro pacienty v léèbì závislosti na alkoholu a kompen-

zovat jejich vyšší potøebu sacharidù komplexními polysa-

charidy – tak aby u pacientù nedocházelo k výraznému

navýšení pøíjmu jednoduchých cukrù a minimalizovala se

zdravotní rizika spojená s jejich konzumací.

� 5 LIMITY
Limitem studie byl relativnì menší poèet participantù a po-

užití sebeposuzovacích metod, které mohou významnì pøi-

spívat ke snížení validity výsledkù. Tyto limity souèasnì

omezují možnost generalizace závìrù studie. Další vliv na

výsledné zjištìní studie mohla mít skladba podávané stravy

v nemocnicích, kterou pacienti nemohli do znaèné míry

ovlivnit. Vzhledem k porovnání jejich deklarovaného pøíj-
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mu potravin (zejména co se týèe konzumace sladkostí) se

skladbou jídelníèku podávaného v daných zaøízeních vidí-

me tendenci doplòovat si urèité zdroje látek nad rámec ne-

mocnièní stravy. Tato tendence odráží a koresponduje s vý-

sledky studie. V neposlední øadì mùže být limitem také re-

lativnì krátká abstinence, v rámci níž byla data získávána.

I pøes tyto nedostatky se jedná o první studii u nás v oblasti

výživy a nutrièních preferencí pacientù závislých na alko-

holu s cílem pøispìt k integraci nutrièní terapie do komplex-

ní psychiatrické léèby.

� 6 ZÁVÌR

Výsledky studie naznaèují statistickou významnost zmìn

v nutrièních návycích a skladbì výživy u pacientù pøed za-

hájením léèby a bìhem pobytu v psychiatrické nemocnici.

Dle zjištìných výsledkù mùžeme konstatovat, že se kvalita

a frekvence výživy u sledovaných osob bìhem léèby v urèi-

tých aspektech zlepšila. Pøedevším se navýšil pøíjem potra-

vin – obilovin (o 15 %) a zeleniny (o 5 %), které bìhem užívá-

ní alkoholu byly témìø u všech osob nedostateèné. Souèasnì

se snížil pøíjem konzumace masa a dalších živoèišných bíl-

kovin, jejichž konzumace pøed léèbou pøesahovala doporu-

èené dávky – avšak i po zahájení abstinence neodpovídala

normì. Významné zmìny nastaly u pacientù v pøíjmu jed-

noduchého cukru a sladkostí, kdy se po zahájení procesu ab-

stinence a vylouèení konzumace alkoholu u 85,7 % pacientù

zvýšil pøíjem jednoduchých cukrù o 112 %. Také bìhem léè-

by nebyl signifikantnì navýšen pøíjem zeleniny a ovoce. Ty-

to výsledky považujeme za velmi zajímavé podnìty, které

by bylo užiteèné v rámci navazujícího výzkumu rozpracovat

a vhodnì nutriènì-terapeuticky aplikovat do adiktologické

léèby. Cílem naší práce bylo otevøít nové téma v rámci psy-

chiatrické péèe o adiktologické pacienty a pøispìt tak k roz-

šíøení možností komplexní léèby.
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