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Souhrn: 

Tématem bakalářské práce je vliv výţivy na těhotenství a vývoj plodu. Výţiva je 

důleţitým prvkem pro udrţení zdraví a pohody kaţdého z nás. Správná výţiva a stravovací 

návyky jsou obzvláště důleţité u těhotných ţen, tím spíš pokud trpí diabetem. Jelikoţ jsou 

organismy matky a plodu propojeny, je velmi důleţité, aby těhotná ţena dbala na kvalitu 

jejího stravování. To platí pro ţenu jak zdravou, tak s diabetem.  

V teoretické části práce definuji těhotenství a krátce se věnuji vývoji samotného plodu. 

Dále se věnuji jednotlivým výţivovým sloţkám a jejich významu v těhotenství. Zmiňuji se o 

prekoncepční přípravě, obecné charakteristice výţivy v graviditě a výţivových omezeních pro 

těhotné ţeny. V tomto bloku mé práce jsem se dále zmínila o typech diabetu a jejich vztahu 

k těhotenství.  

V praktické části byl pouţit rozhovor se dvěma ţenami. Zde jsem vycházela 

především z teoretické části práce týkající se diabetu. V závěru shrnuji získané poznatky o 

jednotlivých obdobích dvou ţen, které se během těhotenství potýkaly s různým 

typem diabetu. Informace jsem získávala z rozhovorů s respondentkami, z lékařských zpráv a 

z rozhovorů s odborníky, kteří se problematikou těhotných diabetiček zabývají.  
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Summary: 

 The theme of bachelor thesis is the influence of nutrition on pregnancy and fetal 

development. Nutrition is important for maintaining health and well-being of each of us. 

Correct nutrition and eating habits are especially important for pregnant women, especially 

for those that suffer from diabetes. Since the organisms maternal and fetal interface, it is very 

important that the pregnant woman took care to the quality of its food. Because organisms of 

mother and fetus are interconnected, is very important for a pregnant woman to be careful to 

the quality of her food. This is true for a woman both healthy and diabetic. 

 

 In the theoretical part I define pregnancy and shortly I follow the development of the 

fetus. Further I deal with different nutritional components and their importance in pregnancy. 

I mention about preconception preparation, general characteristics of nutrition in pregnancy 

and dietary restrictions for pregnant women. In this block of my work, I also mentioned about 

the types of diabetes and their relationship to pregnancy. 

 

 In the practical part  was used interwiev with two women. Here I relied primarily on 

the theoretical part related to diabetes. The conclusion summarizes the findings about the 

different periods of two women, who had during pregnancy different types of diabetes. The 

information I gained from interviews with respondents, medical reports and interviews with 

experts, who deal with problems of pregnant women with diabetes.  
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ÚVOD 

Výţiva je jedna ze základních lidských potřeb. Je podmínkou pro naše bytí a kaţdý 

z nás by měl dbát na její kvalitu. Obzvláště to platí v některých obdobích ţivota. 

Těhotenství je jedním z nich. Organismy matky a plodu jsou propojeny a navzájem na sebe 

reagují. To znamená, ţe zdraví či naopak nepohoda jednoho z nich, ovlivňuje toho 

druhého. Co se týče výţivy, měl by být kladen důraz na správnou výţivu ţeny, která můţe 

výţivou ovlivnit zdraví nejen své, ale také plodu.  

V teoretické části se chci zabývat prekoncepční přípravou, výţivou v těhotenství a 

diabetem v těhotenství. Ráda bych se zaměřila na základní výţivové sloţky a na jejich 

vztah k těhotenství, dále na obecná výţivová omezení pro těhotné. Zmíním se, v čem 

spočívá a jaký má význam prekoncepční příprava. Posledním tématem je diabetes v ţivotě 

těhotné ţeny.  

V části praktické budu vycházet především z kapitol věnovaných diabetu. Tato část 

práce bude zpracována kvalitativní metodou, tedy rozhovorem, obohacena o cenné 

informace od odborníků zabývající se touto problematikou. Budu se věnovat dvěma 

ţenám, které trpěly v průběhu těhotenství diabetem, ale kaţdá jiným typem. Vţdy se 

zaměřím na jednotlivá období – prekoncepční období, těhotenství a porod, šestinedělí. 

Ráda bych je porovnala u ţeny, které diagnostikovali diabetes uţ v dětství, s ţenou, které 

ho diagnostikovali aţ v průběhu těhotenství. Zde mě budou zajímat rozdíly v proţívání 

respondentek a zdravotnické péči. Dále budu pátrat o náplni péče porodní asistentky o 

takové ţeny. 
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1  TĚHOTENSTVÍ 

 Těhotenství neboli gravidita je pro ţenu jedno z nejvýznamnějších období v jejím 

ţivotě, které je provázeno změnami v mnoha oblastech, včetně té psychické. Adaptuje se 

na novou roli – roli matky. Gravidita je vymezena obdobím od oplodnění vajíčka do 

porodu dítěte. Délka fyziologického těhotenství je stanovena na 280 dní, tj. 40 ukončených 

týdnů. Zároveň to odpovídá deseti lunárním měsícům, nebo devíti kalendářním. Je to dáno 

tím, ţe lunární měsíc má 28 dní a kalendářní 30 nebo 31. Tato délka je stanovena od 

prvního dne poslední menstruace ţeny. (Čech, aj. 1999, str. 44; Pařízek 2009, str. 65) 

1.1 Vývoj embrya a plodu 

K fertilizaci neboli oplodnění dochází nejčastěji v ampulární části vejcovodu, kde 

se spojí jádro vajíčka a spermie. Vzniká zygota, která nese genetický základ. Ta se dále 

intenzivně dělí, putuje a postupně prochází stádiem moruly, blastocysty. Dělením a 

pohybem zárodku do dělohy vzniká embryo. Po implantační a nidační fázi, tedy po 

uhnízdění embrya do sliznice děloţní dutiny, dochází ke dvěma hlavním vývojovým 

obdobím. Prvním je embryonální, druhým fetální. (Roztočil, a kol. 2008, str. 92; Čech, aj. 

1999, str. 37) 

1.1.1 Embryonální vývoj 

Embryonální období je typické vývojem orgánů, tedy organogenezí. Časově ho 

můţeme vymezit od 3. do 12. týdne těhotenství. Ve třetím týdnu gravidity se vytváří 

hlavový a kaudální konec embrya. Tvoří se zárodky očí, dvojité srdce a čtrnáct 

mezodermálních somitů (párových oblastí). Ve čtvrtém týdnu hlava embrya svírá s tělem 

pravý úhel, jsou vyvinuty zárodky končetin, dominantní částí je kaudální konec embrya. 

Byl započat počáteční vývoj většiny orgánů. V osmém týdnu jsou rozeznatelná ústa, nos i 

oči. Jsou vytvořeny prsty, dominantní kaudální konec embrya mizí. Senzorické orgány se 

rozvíjejí, počíná osifikace na záhlaví, dolní čelisti a humeru. Gonády jsou v pokročilém 

vývoji, ale prozatím bez diferenciace. Embryo ve dvanáctém týdnu má růţovou jemnou 

kůţi a uţ lidskou podobu. Dominantní částí je hlava. Vnitřní pohlavní orgány jsou jiţ 

diferenciovány, konfigurace mozku je zhruba dokončena. Začínají se tvořit krevní 

elementy v kostní dřeni, obratlová těla v páteři osifikují. (Roztočil, a kol. 2008, str. 94) 
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1.1.2 Fetální vývoj 

Na embryonální vývoj plynně navazuje vývoj fetální. Období je typické růstem 

plodu a zdokonalování stávajících struktur. Funkce orgánů jsou kvalitnější. U ţeny začíná 

příprava děloţní činnosti. V šestnáctém týdnu gravidity plod dělá aktivní pohyby a lze určit 

jeho pohlaví. Vývoj ledvin je ukončen, avšak vývoj myokardu stále pokračuje. Ve střevě 

plodu je mekonium (stolice). Pochva a konečník jsou otevřeny. Sedací kosti podléhají 

osifikaci. Dvacátý týden je typický růstem dolních končetin a osifikací sterna. Ve 

dvacátém čtvrtém týdnu má plod vrásčitou načervenalou kůţi, na které je mázek, podkoţní 

tuk je v tenké vrstvě. Viditelné jsou jiţ primitivní dechové pohyby. Méně vrásčitá kůţe je 

aţ v dvacátém osmém týdnu. Tehdy se uţ také tvoří nehty, obličej má definitivní tvar, 

víčka se rozpojují a u chlapců sestupují varlata. O čtyři týdny déle se hmotnost plodu 

zvyšuje rychleji neţ jeho délka, tukové zásoby a svalová hmota jsou větší. V třicátém 

šestém týdnu začínají růst vlásky, mizí lanugo (ochmýření), kůţe je bledá, tělo zaoblené. 

Pupečník je ve středu těla plodu. Ve čtyřicátém týdnu je kůţe plodu opět růţová a hladká, 

lanugo je pouze na ramenech a zádech, ušní boltce jsou zpevněné chrupavkou. (Roztočil, a 

kol. 2008, str. 95) 

Na závěr gravidity dochází k samotnému porodu a plod opouští intrauterinní 

(děloţní) prostředí. Toto období je pro novorozence velmi náročné, protoţe se musí 

adaptovat na nové, cizí prostředí. 

1.2 Funkce placenty 

Placenta je orgán kulovitého tvaru umoţňující komunikaci mezi plodem a matkou.  

Zajišťuje transport kyslíku a ţivin k plodu a zároveň odvádí zplodiny jeho metabolismu. 

Další placentární funkce je endokrinní, produkuje hormony jako je např. hCG (lidský 

choriový placentární gonadotropin), hPL (lidský placentární laktogen), 17- beta estradiol a 

progesteron.  

Lidský placentární laktogen je detekovatelný od 5. týdne těhotenství. Jeho hladiny 

rostou především v prvním a druhém trimestru. Ovlivňuje hladinu glykemie, čímţ zvyšuje 

sekreci inzulinu. Dále působí na lipolýzu, zvýšení cirkulujících volných mastných kyselin 

a má také laktogenní efekt. 17 – beta estradiol je zodpovědný za zvětšení dělohy, mléčné 

ţlázy a pohlavních orgánů. Způsobuje hematologické a cévní změny, ovlivňuje trávicí 

metabolismus. Stimuluje produkci melanin stimulujícího hormonu vyvolávající 
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hyperpigmentaci v graviditě. Lidský choriový gonadotropin je produkován jiţ pár dní po 

implantaci blastocysty, detekovatelný je ve třetím týdnu těhotenství. Vrcholu dosahuje 

v týdnu osmém. Udrţuje existenci ţlutého tělíska, které produkuje progesteron. Vyvolává 

tvorbu testosteronu ve varlatech u muţských plodů. Další sloţkou, kterou produkuje 

placenta, je progesteron, který graviditu hormonálně zabezpečuje. V prvním trimestru je 

syntetizován ţlutým tělískem, poté tuto funkci přebírá právě placenta. Je nezbytný pro 

správnou implantaci blastocysty, zvyšuje ukládání tuků a retenci sodíku. Sniţuje motilitu 

myometria a gastrointestinálního traktu. (Roztočil, a kol. 2008, str. 97)  
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2 ZÁKLADNÍ VÝŽIVOVÉ SLOŽKY 

 Ţiviny můţeme rozdělit do dvou hlavních skupin. Jednou je skupina 

makronutrientů, coţ jsou ţiviny nesoucí energii. Do této skupiny patří sacharidy (cukry a 

škroby), lipidy (tuky) a proteiny (bílkoviny). Jejich příjem by mě být vyváţený. 

V celkovém příjmu by mělo být 12 – 15% bílkovin, 25 – 30% tuků a 55 – 65% sacharidů. 

Vyplývající poměr je 1 g proteinů k 1 g lipidů a 4 g sacharidů. Druhou skupinou jsou 

mikronutrienty. Sem patří vitaminy a minerální látky, které dále dělíme do tří skupin – 

makroelementy, mikroelementy a stopové prvky. Makroelementy přijímá člověk 

v dávkách větších neţ 100 mg za den. Přijímané mnoţství u mikroelementů se pohybuje od 

1 – 100 mg za den. Stopové prvky jsou v mikrogramových dávkách. V graviditě jsou 

nejdůleţitějšími mikronutrienty kyselina listová, vápník, vitamin D, jód, zinek a ţelezo. 

(Plíšková, 2014, str. 31) 

2.1 Proteiny 

Proteiny neboli bílkoviny dodávají tělu ţivotně důleţité aminokyseliny. Ty jsou 

třeba pro výstavbu tělu vlastních bílkovin, k imunitní obraně a téţ určují dědičnou 

informaci. Podílejí se na stavbě nových buněk a na jejich obnově. Jsou důleţité pro tvorbu 

trávicích enzymů a šťáv, mají transportní funkci. V případě dlouhého hladovění mohou být 

zdrojem energie. Jsou nepostradatelné pro správnou výţivu mozku. Stavební jednotkou 

bílkovin jsou aminokyseliny. Ty se do těla dostávají z rostlinných nebo ţivočišných zdrojů. 

Dle aktuální potřeby organismu si tělo díky aminokyselinám vytvoří ty bílkoviny, které 

momentálně potřebuje. Určité aminokyseliny si tělo ale vytvořit neumí, nazýváme je 

esenciálními. Plnohodnotnější jsou bílkoviny ţivočišné, které se nacházejí v mase, rybách, 

mléce a vejci. Neplnohodnotné jsou bílkoviny rostlinného původu, především bílkoviny 

obilovin a luštěnin. I přesto by měl být zachován poměr ţivočišných a rostlinných bílkovin 

1 : 1.  (Pokorná, aj. 2008, str. 18; Sabersky, 2009, str. 18)  

2.1.1 Doporučené denní množství a jejich zdroj 

 Příjem proteinů u zdravé gravidní ţeny je zhruba 50 - 60 g denně, nikdy by to 

nemělo být více neţ dvojnásobek doporučené hodnoty. Od druhého trimestru je vhodné 

příjem navýšit o 10 – 16 g bílkovin denně. Existují skupiny ţen, které mohou být ohroţeny 

nedostatkem bílkovin. Patří sem ţeny přísně alternativně se stravující (veganky, 
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makrobiotičky), dále ţeny drogově závislé, s těţkým celkovým onemocněním a ţeny 

s nízkým socioekonomickým statutem. Ty by měly obzvláště dbát na dostatečný příjem. 

Zdrojem proteinů je maso (v graviditě upřednostňujeme libové), mléčné výrobky, 

luštěniny, ryby, vejce, ořechy a semena, zelenina, sója, brambory a obiloviny. (Műllerová 

2004, str. 26; Pokorná, aj. 2008, str. 19) 

2.1.2 Vliv na těhotenství a vývoj plodu 

 V těhotenství mají nezastupitelnou roli. Podporují růst plodu, dělohy, placenty ale i 

ţenských prsů. Jejich nedostatek můţe zapříčinit nízkou hmotnost placenty a tím pádem i 

sníţení její funkce. To znamená, ţe nebude moci dostatečně přivádět ţiviny a dýchací 

plyny z těla matky do těla plodu, čímţ hrozí nízká porodní hmotnost. Dále proteiny 

ovlivňují tvorbu krevních buněk, svalové tkáně a hormonů. Důleţité je, aby ţena měla 

zároveň dostatečný příjem kalorií z jiné potravy. Tělo by totiţ v případě potřeby pouţilo 

proteiny jako zdroj energie, místo aby byly pouţity na stavbu tkání atd. (Swineová, 2011, 

str. 61). 

2.2 Sacharidy 

 Cukry neboli sacharidy jsou základním zdrojem energie. Tvoří aţ z 60% celkový 

energetický příjem. Můţeme je rozdělit na jednoduché sacharidy a polysacharidy. Rozdíl 

mezi nimi je v rychlosti vstřebávání, přičemţ ty jednoduché se vstřebávají rychleji. 

Polysacharidy musejí nedříve podlehnout štěpení. Zástupci jednoduchých sacharidů jsou 

glukóza, bez které by se netvořily sloučeniny jako např. DNA a RNA. Dále sem patří 

fruktóza (ovocný cukr), galaktóza, maltóza, sacharóza (řepný cukr) a laktóza (mléčný 

cukr). Do polysacharidů řadíme škroby, celulózu, pektin, inulin aj. Největší část 

konzumovaných sacharidů by měly tvořit škroby obsaţené v obilovinách, bramborech a 

kořenové zelenině. Společně s ovocem a dalšími druhy zeleniny obsahují vlákninu.   

Vláknina je nestravitelný sacharid, který sniţuje moţnost vstřebávání toxických a 

karcinogenních látek střevem a sniţuje tak riziko vzniku nádoru tlustého střeva. 

Doporučená denní dávka pro těhotnou ţenu je 25 – 30 g. (Pokorná, 2008, str. 21; 

Műllerová, 2004, str. 30) 

 Gravidní ţeny by měly věnovat pozornost hodnotě glykemickému indexu. Ten nám 

říká, jak rychle po konzumaci daná potravina zvyšuje hladinu krevního cukru. Čím rychleji 

a více hladinu zvýší, tím je i vyšší glykemický index. Pro postupný a niţší vzestup cukru 
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v krvi, je vhodnější konzumovat zdroje cukrů s niţším glykemickým indexem, protoţe se 

energie uvolňuje pozvolna. Dlouhodobá konzumace potravin s vysokým glykemickým 

indexem zvyšuje riziko vzniku kardiovaskulárních chorob, diabetu II. typu, vede 

k nadměrnému ukládání tukových zásob - obezitě. Sniţuje výskyt HDL cholesterolu a 

naopak stoupá tendence k tvorbě krevních sraţenin. Toto všechno můţe negativně ovlivnit 

těhotenství a tím pádem i vyvíjející se plod. (Kunová, 2011, str. 36; Pokorná, aj. 2008, str. 

21) 

2.2.1 Denní doporučené množství a jejich zdroj 

 Denní doporučené mnoţství sacharidů se odvíjí od energetické potřeby ţeny, kterou 

má kaţdá do určité míry individuální. U netěhotné ţeny se denní příjem pohybuje okolo 

100 – 300 g za den. U ţeny gravidní je denní příjem o něco vyšší. Velikost příjmu se také 

upravuje podle váhového přírůstku. Je-li menší neţ optimální, je třeba příjem navýšit a 

naopak. (Műllerová, 2004, str. 31; Kunová, 2011, str. 29) 

      V minimálním zastoupení jsou sacharidy obsaţeny v mase, drůbeţi, houbách, vejci, 

sýru, tvarohu a zelenině. O něco více jich je v ořechách, mléku, jogurtu a ovoci. V pečivu, 

obilovinách a rýţi je jejich koncentrace ještě vyšší. Většinu z příjmu sacharidů by měly 

tvořit sacharidy sloţité (tzn. obiloviny, luštěniny, zelenina, ovoce a brambory), které se 

štěpí pomaleji a tím napomáhají udrţovat stálou hladinu cukru v krvi. (Kunová, 2011, str. 

29)  

2.2.2 Vliv na těhotenství a vývoj plodu 

 Dominantní funkcí sacharidů je zdroj energie. Při nedostatečném příjmu můţe ţena 

pociťovat únavu, v extrémních případech aţ upadnout do hypoglykemického kómatu. 

Těhotenství samo o sobě představuje pro organismus ţeny větší zátěţ, dostatek energie je 

tedy na místě. Nadměrný příjem můţe způsobit velký příbytek na váze ţeny, který můţe 

zapříčinit větší zátěţ pro klouby a vznik obezity. Obezita zvyšuje riziko onemocnění cév, 

srdce a také zvyšuje pravděpodobnost vzniku diabetu II. stupně a diabetu gestačního. 

(Kunová, 2011, str. 28.) 

2.3 Lipidy 

 Tuky neboli lipidy jsou sloučeniny mastných kyselin a glycerolu. Ve své čisté 

podobě jsou nejbohatším zdrojem energie. Obecně by měly lipidy tvořit zhruba 30 % 
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celkového denního energetického příjmu. Mastné kyseliny se dále dělí na nenasycené a 

nasycené. Nenasycené dále na mononenasycené a polynenasycené. Samostatnou sloţkou 

jsou tzv. transkyseliny, které mohou vznikat při ztuţování z oleje na pevnější konzistenci. 

(Pokorná, aj. 2008, str. 23; Kunová, 2011, str. 21) 

 Nasycené mastné kyseliny působí obvykle nepříznivě, protoţe zvyšují obsah 

cholesterolu v krvi. Mononenasycené mastné kyseliny na zdraví působí příznivě. Sniţují 

nebezpečnou frakci cholesterolu – LDL a zvyšují tu prospěšnou – HDL. Polynenasycené 

mastné kyseliny musíme do těla dodávat sami, protoţe si je tělo neumí vytvořit. Většina 

z nich sniţuje hladinu cholesterolu v krvi, některé zabraňují vzniku trombů. (Kunová, 

2011, str. 20) 

2.3.1 Doporučené denní množství a jejich zdroj 

 Zdrojem nasycených mastných kyselin jsou ţivočišné tuky, jako je máslo, sádlo, 

hovězí tuk, ale také mléčné výrobky, kokosový a palmový olej. Doporučené denní 

mnoţství je asi 20 – 30g. Mononenasycené mastné kyseliny bychom našli v olivovém 

oleji, olivách, avokádu, řepce olejce, vejci a ořechách. Doporučené denní mnoţství je asi 

28 – 42 g. Zdroji polynenasycených mastných kyselin jsou rostlinné oleje, kvalitní 

margaríny, tuk obsaţený v rybím mase a sója. Doporučené denní mnoţství je asi 12 – 18g. 

Poměr mezi těmito třemi sloţkami – nasycenými, mononenasycenými, polynenasycenými 

mastnými kyselinami je 1 : 1,4 : 0,6. V celkovém mnoţství asi 60 - 80 g. (Kunová, 2011, 

str. 20; Pokorná, aj. 2008, str. 24) 

2.3.2 Vliv na těhotenství a vývoj plodu 

 Kromě toho, ţe jsou lipidy zdrojem energie, jsou nezbytné pro tvorbu a dobrou 

funkci buněčných membrán. Specificky vyţivují mozek. Bez tuků se v těle nedokáţou 

vstřebávat, ukládat a ani vyuţívat některé vitaminy (A, D, E, K a karoteny). Tuky působí 

v zánětlivých reakcích a v krvi ovlivňují hladinu cholesterolu. Uplatňují se při 

termoregulaci a jsou ochrannými obaly vnitřních orgánů. Jsou to prekurzory ţenských 

hormonů! V graviditě je nutné přijímat tuky s obsahem esenciálních nenasycených 

mastných kyselin, které si tělo neumí samo vytvořit. Patří sem kyselina linolová, 

linolenová. Do esenciálních kyselin se řadí také omega – 3 a omega – 6 polynenasycené 

mastné kyseliny. Důraz by měl být kladen na omega – 3 mastné kyseliny, které jsou 

důleţité pro vývoj mozkových struktur a duševních schopností plodu. Jejich zdrojem jsou 



  17 

 

ryby, které by měli být v jídelníčku 1x – 2x týdně. Transkyseliny přecházejí přes placentu 

k plodu a jsou spojovány s předčasnými porody. Gravidní ţeny by se jim měly raději 

vyhýbat. (Pokorná, aj. 2008, str. 22; Plíšková, 2014, str. 32) 

2.4 Vitaminy 

 Vitaminy jsou látky zdraví nezbytné. Působí v řadě biochemických přeměn, během 

kterých vzniká energie ze základních ţivin (sacharidy, lipidy, proteiny). Díky nim se 

syntetizují tkáně nové a pracují různé tělesné funkce. Aţ na výjimky si je tělo neumí 

vytvořit samo. Výjimkou je vitamin A, vitamin D a vitamin K. Ostatní musejí být do těla 

dodávány. Aby potraviny ztratily co nejméně vitaminů, je vhodné potraviny omývat celé, 

ne rozkrájené. Nevhodné je i dlouhodobé namáčení nakrájených kusů potravin ve vodě. 

Likvidačně působí i nadměrná tepelná úprava nebo opakované ohřívání. Vitaminy můţeme 

obecně rozdělit na dvě skupiny na základně jejich propustnosti buď ve vodě (vitamin C a 

většina vitaminů skupiny B) nebo v tucích (vitaminy A, D, E, K). (Pokorná, aj, 2008, str. 

26) 

 Zde jsem uvedla několik nejdůleţitějších zástupců vitaminů, na jejichţ dostatek by 

měla těhotná ţena dbát.  

   Kyselina listová, neboli vitamin B9, je rozpustný ve vodě. Své místo má v 

prekoncepční přípravě i během gravidity. Její dostatečný příjem sniţuje riziko defektu 

neurální trubice plodu a je částečnou prevencí spontánního potratu. Nedostatek se můţe 

projevit zpomalením růstu plodu, předčasným porodem nebo únavou ţeny. Našli bychom 

ji v játrech, kvasnicích, luštěninách, ţloutku a listové zelenině.  Více o kyselině listové píši 

v kapitole 3.2 Ochranné a prospěšné látky. (Plíšková, 2014, str. 34)  

Vitamin C neboli kyselina askorbová, je zástupcem vitaminů rozpustných ve vodě. 

U těhotné ţeny je doporučené mnoţství 50 mg na den. Vitamin stimuluje činnost krevní 

dřeně, ve které se syntetizují erytrocyty, dále napomáhá vstřebávání ţeleza. Jeho 

nedostatek se můţe projevit větší krvácivostí, např. z dásní. Jeho nadměrný příjem můţe 

mít laxativní účinek. Bohatým zdrojem kyseliny askorbové je šípek, rakytník, dále např. 

citrusy, ovoce a zelenina. (Stadelmann, 2004, str. 79) 

 Vitamin A podporuje imunitu a vidění, ovlivňuje buněčný růst a částečně 

předchází RDS(Syndrom dechové tísně) plodu. Při jeho nedostatku je negativně ovlivněna 

imunita plodu, zvyšuje se riziko IUGR (intrauterinní růstová retardace plodu) nebo 

předčasného porodu. Jeho doporučená denní dávka je 700μg. Je nutné doporučené denní 
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mnoţství nepřekračovat. Při přebytku má teratogenní vliv na plod (vývojové vady 

končetin)! Je obsaţen v mléčných výrobcích, ţloutku, játrech a barevné zelenině. 

(Plíšková, 2014, str. 35; Swinneyová, Andersonová, 2011, str. 42)  

 Vitamin D je jeden z vitaminů rozpustných v tucích. Tělo si ho dokáţe vytvořit 

samo, po oslunění. Mimo jiné je obsaţen v rybím tuku a kvasnici. Ovlivňuje hospodaření 

s vápníkem a fosforem. Jeho nedostatek se můţe projevit měknutím kostí, křivicí, 

novorozeneckou hypokalcemií a křečemi. Doporučené denní mnoţství je 5μg. 

(Swinneyová, Andersonová, 2011, str. 43) 

 Vitamin E neboli tokoferol, je dalším ze skupiny vitaminů rozpustných v tucích. Je 

to silný antioxidant. Podporuje činnost pohlavních ţláz a sniţuje riziko pohlavních infekcí. 

Dále podporuje růst plodu, vývoj tuku u plodu v posledním trimestru, sniţuje riziko potratu 

a předčasného porodu. Jeho nedostatek zvyšuje riziko vzniku preeklampsie a nízké porodní 

hmotnosti plodu. Denní doporučené mnoţství je 10 - 13 mg. Zdrojem je olej z obilných 

klíčků, mandle a mandlový olej, lískové oříšky, ovesné vločky, pohanka a zelenina - 

brokolice, špenát, fazole. (Swinneyová, a kol., 2011, str. 45; Plíšková, 2014, str. 35) 

   

2.5 Minerální látky 

Zde jsem uvedla několik nejdůleţitějších zástupců minerálních látek, na jejichţ 

dostatek by měla těhotná ţena dbát. 

 Vápník patří do skupiny makroelementů. Je důleţitý pro správnou stavbu kostí a 

zubů. Dále pro kontrakci svalů, činnost nervů, sráţlivost krve a imunitu. Jeho dostatečný 

příjem je částečnou prevencí předčasného porodu a odvápňování kostry ţeny. Pokud není 

příjem dostatečně pokryt, je vápník pro plod brán od ţeny, která poté sama strádá.  

Zdrojem kalcia je mléko, mléčné výrobky, mák, sardinky, zelená listová zelenina, 

luštěniny a vlašské ořechy. Doporučené denní mnoţství je 100mg. (Plíšková, 2014, str. 36; 

Swinneyová, Andersonová, 2011, str. 41.)  

 Železo je součástí hemoglobinu v červených krvinkách. Těhotenství klade vyšší 

nároky jeho spotřebu – pro plod, placentu a zvýšený objem cévního řečiště ţeny. Má – li 

ho ţena dostatek před těhotenstvím a její strava je na něj bohatá, obvykle si tělo poradí se 

zvýšenými nároky samo. Hranici, kdy se ţelezo bude do těla dodávat, určuje lékař. Tato 

hranice je obvykle při poklesu hemoglobinu pod 100g/l plazmy. Mělo by však být zároveň 

doprovázeno podáváním zinku, protoţe jeho vstřebávání se sniţuje v důsledku zvýšeného 
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příjmu ţeleza. Nedostatek ţeleza je doprovázen neprospíváním plodu a nízkou porodní 

hmotností. Ţena po porodu hůře snáší velkou krevní ztrátu. Ţelezo se nejlépe vstřebává 

spolu s vitaminem C a ţivočišnými proteiny. Obsaţeno je ve vejcích, sardinkách, libovém 

masu a celozrnných obilovinách. Vstřebávání brání vysoká konzumace kávy a čaje. 

(Műllerová, 2004, str. 37)  

 Jód je základní sloţkou hormonu štítné ţlázy – tyroxinu. Je nesmírně důleţitý pro 

optimální vývoj mozku plodu. Jeho nedostatek v České republice, projevující se 

závaţnými poruchami, je naštěstí vzácný. Můţe se ale projevit i nízkou porodní hmotností 

spojenou s vyšší úmrtností po porodu. Nepříznivě s trvalými následky se projevuje u plodu 

jiţ v 8. týdnu. Zdrojem jódu jsou pokrmy z ryb, mořských plodů a sůl obohacená jódem. 

Doporučené denní mnoţství je 130 - 200μg. (Plíšková, 2014, str. 36; Swinneyová, 

Andersonová, 2011, str. 46; Műllerová, 2004, str. 41) 

 Zinek se podílí na metabolismu proteinů a sacharidů. Je důleţitý pro tvorbu 

inzulinu, správnou funkci imunitního systému a tvorbu buněk. Při jeho deficitu dochází 

k retardaci plodu, potratům, sníţení odolnosti proti infekcím, předčasným porodům dětí 

s nízkou porodní váhou. Dokonce někdy aţ k zastavení růstu plodu. Zinek je přijímám a 

lépe vstřebávám z masa, mořských ryb, mléka, mléčných výrobků a vajec. Doporučuje se 

v prvním trimestru přijímat 7, 3 mg/den, ve druhém trimestru 9, 3 mg/den a ve třetím 13, 3 

mg/den. (Plíšková, 2014, str. 37) 

 Hořčík je minerál, který je společně s vápníkem a fosforem důleţitou stavební 

sloţkou dětských kostí. Účastní se na přenosu signálů na nervových zakončeních ke 

svalům. Jedním z prvních příznaků nedostatku u ţeny je křeč v lýtkách. V případě 

dlouhodobého nedostatku hrozí riziko předčasných děloţních stahů a vzniku onemocnění 

související s vysokým krevním tlakem. Dále se můţe deficit projevit pálením ţáhy, 

nespavostí, migrénou a úzkostlivostí. Přirozenými zdroji hořčíku jsou luštěniny, celozrnné 

pečivo, listová zelenina, brambory, pohanka nebo banány. Doporučené denní mnoţství je 

zhruba 300 – 400 mg. Pokud by ho ţena dlouhodobě uţívala ve větší míře, můţe to 

zapříčinit niţší senzibilitu dělohy ke spuštění porodu, zhoršenou retrakci dělohy ve třetí 

době porodní aţ hypotonii dítěte. (Sabersky, 2009, str. 47) 

 Je nutné, aby těhotná ţena konzumovala potravinové doplňky? Pokud má pestrý 

vyváţený jídelníček a je zdravá, většinou to není třeba. Pokud se ţena domnívá, ţe trpí 

deficitem nějakého prvku, je vhodné, aby se poradila se svým lékařem. Ten jí v případě 

potřeby doporučí vhodný preparát a poradí s dávkováním. (Deansová, 2004, str. 109) 
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3  PREKONCEPČNÍ OBDOBÍ 

 Ideální je, kdyţ ţena své otěhotnění plánuje. Má moţnost se na své těhotenství 

připravit a udělat co moţná nejvíce proto, aby do těhotenství vkročila v co největší fyzické 

i psychické pohodě. Měla by si předem uvědomit všechny případné negativní vlivy a snaţit 

se je odstranit nebo alespoň eliminovat. Napomůţe tím zdravému začátku ţivota dítěte. 

Cílem prekoncepční přípravy je zmenšit moţná rizika, která by mohla graviditu negativně 

ovlivnit. V prvopočátku však napomoci i samotnému otěhotnění. Je třeba komplexní 

přístup a neopomenout hned několik oblastí. Odstranit špatné stravovací návyky, stres, 

kouření, konzumaci alkoholu, zoptimalizovat hmotnost a naopak navýšit přísun některých 

nutrientů. Ideální je, věnovat se prekoncepční přípravě alespoň tři měsíce před plánovaným 

otěhotněním. V tomto období se můţe ţena obrátit na svého lékaře nebo porodní 

asistentku. (Pařízek, 2009, str. 240) 

3.1 Hmotnost 

Cílem je, aby ţena zoptimalizovala svou hmotnost ještě před otěhotněním. V 

graviditě se nedoporučuje váhu rapidně měnit. Příliš vysoká, nebo naopak příliš nízká 

hmotnost není ideální (více v kapitole 4. 1 Váhový přírůstek v těhotenství). Ţeny 

podvyţivené a obézní mají sníţenou schopnost fertility. Obézní ţeny mají zvýšené riziko 

vzniku hypertenze 2,2 – 21,4 krát, zároveň 1,2 – 9,7 krát vyšší riziko vzniku eklampsie. 

Negativní vliv mohou mít i časté jo-jo efekty před nebo mezi graviditami. Vzniká vyšší 

riziko vzniku diabetu mellitu, hypertenze, nadváhy novorozence nebo předčasného porodu. 

(Pokorná, aj, 2008, str. 47; Műllerová, 2004, str. 80) 

3.2 Ochranné a prospěšné látky 

Nenasycené mastné kyseliny jsou součástí kaţdé buňky. Esenciální mastné kyseliny 

jsou tvořeny malým mnoţstvím polynenasycených mastných kyselin. Esenciální mastné 

kyseliny si tělo neumí vytvořit samo, proto je musíme do těla sami dodávat. Můţeme je 

rozdělit na dvě skupiny a to na omega-3 a omega-6. Příjem těchto nenasycených mastných 

kyselin je důleţitý pro správný vývoj nervové soustavy plodu, která se tvoří na začátku 

těhotenství. Důraz je kladen především na omega-3 mastné kyseliny, které bychom našli 

v mořských rybách, lněném semínku nebo vlašských ořechách. Aby byl dostatečně pokryt 
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příjem nenasycených mastných kyselin, je vhodné do jídelníčku zařadit dvě jídla z ryby 

týdně. (Plíšková, 2014, str.. 23) 

Další důleţitou sloţkou výţivy, v rámci prekoncepční přípravy, je kyselina listová 

patřící mezi vitaminy skupiny B. Její dostatečný přísun sniţuje riziko vzniku především 

rozštěpu neurální trubice plodu, coţ je vrozená vývojová vada. Jejím dostatečným 

přísunem se riziko vzniku malformací sniţuje aţ o 75%. Hraje roli při dělení buněk, je 

důleţitá pro metabolismus a částečně se podílí na tvorbě červených krvinek. Doporučené 

denní mnoţství před otěhotněním a v prvním trimestru, kde má také své místo, je 600μg. O 

něco větší příjem by měly mít kuřačky a ţeny, které uţívaly hormonální antikoncepci. U 

nich je spotřeba kyseliny listové vyšší. U ţen, kde se v rodinné anamnéze vyskytly vady 

neurální trubice, je doporučován denní příjem kyseliny listové 4 mg denně. Zdroji jsou 

zelená zelenina -  zelí, kapusta, špenát nebo brokolice. Dále je v celozrnných výrobcích, 

luštěninách, tofu, mléce, citrusových plodech. Alternativou jsou na trzích dostupné 

preparáty, avšak příjem z přirozené potravy je pro těhotnou ţenu vhodnější. (Sabersky, 

2009, str. 74; Sinclair, 2009, str. 3) 

Nedostatek ţeleza v těhotenství bývá odrazem nedostatku jiţ před ním. Ţena ho 

ztrácí hlavně během menstruace, obzvláště pokud je intenzivnějšího charakteru a v častém 

intervalu. Pokud ho má ale ţena dostatek před graviditou, není třeba ho prozatím navíc 

dodávat. Aţ v druhé polovině gravidity se zvyšuje spotřeba červených krvinek a tím i 

ţeleza. Je potřeba dbát na jeho dostatek a to ideálně z přirozených zdrojů. Tím jsou např. 

třtinová melasa, dýňová semínka, pšeničné klíčky, otruby, luštěniny, zelená listová 

zelenina, datle, fíky, mořské řasy nebo hovězí játra. Pokud hladina hemoglobinu je niţší 

neţ 110g/l a zejména klesne-li pod 100g/l, většinou lékař doporučí ţeně doplnit ţelezo 

vhodnými preparáty. (Pokorná, aj. 2008, str. 48; Pařízek, 2009, str. 244) 

3.3 Kouření a alkohol 

Alkohol i kouření mají na plod, ostatně i na matku, silně negativní vliv. Je nutné, 

aby se ţeny plánující otěhotnět, zaměřily na jejich odstranění. Ideální je, pokud vyhledají 

odbornou pomoc, kde se na tuto problematiku specializují. Zde je příprava na místě dříve 

neţ zmiňované tři měsíce. O konkrétních účincích se zmíním v kapitole 6. Výţivová 

omezení v graviditě. 
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4 VÝŽIVA V GRAVIDITĚ 

4.1 Váhový přírůstek v graviditě 

Nároky na výţivu těhotných jsou odlišné od ţen negravidních. Je třeba brát v potaz 

výţivový stav ţeny před graviditou a podle toho hodnotit a směřovat hmotnostní přírůstek 

během celého těhotenství. Ten se liší u ţen podvyţivených, s optimální váhou a u ţen 

obézních. Jedním způsobem, jak zhodnotit nutriční stav ţeny, je výpočet tzv. body mass 

indexu. Jeho hodnoty by se měly pohybovat v rozmezí 20 – 24,9 kg/m
2
.
 
Hodnoty pod 

20kg/m
2
 jsou známkou podvýţivy, hodnoty od 25 – 29,9kg/m

2
 jsou známkou nadváhy a 

hodnoty nad 30kg/m
2
 známkou obezity.  

 

Výpočet BMI = tělesná hmotnost (kg) / [tělesná výška (m)]
2 

 

U ţen podvyţivených je optimální přírůstek za celé těhotenství zhruba 12,5 – 19kg. 

V prvním trimestru u plodů podvyţivených ţen mohou vznikat kongenitální malformace, 

zejména CNS. Riziko perinatální mortality, morbidity a předčasného porodu je vyšší. Je-li 

podvýţiva hlavně v druhém a třetím trimestru, můţe být výsledkem nízká porodní 

hmotnost, nezralost plodu a vysoká mortalita. Riziková je pro matku a plod i nadváha a 

obezita ţeny. V tomto případě je optimální přírůstek na váze za celé těhotenství zhruba 7 – 

11,5kg. Ţeně s nadváhou či obezitou hrozí vznik hypertenze, diabetu mellituu, 

tromboembolické příhody nebo sníţené produkci mléka. Nedoporučuje se váhu rapidně 

sniţovat, ale zabránit jejímu velkému vzestupu. Měl by být zachován přívod energie 

1600kcal, který by neměl být překračován. Ţena s optimální výchozí váhou by měla za 

celé těhotenství zvýšit svou hmotnost zhruba o 11,5 – 16kg. (Műllerová, 2004, str. 22; 

Pařízek, 2009, str. 244; Grofová, 2007, str. 103) 

V prvních třech měsících gravidity je přírůstek na váze poměrně malý, cca 125g 

týdně. Od čtvrtého měsíce zhruba 300 – 400g týdně. U ţen podvyţivených je o něco vyšší, 

tedy cca 500g za týden. U obézních ţen naopak niţší, zhruba 300g za týden. ( Műllerová, 

2004, str. 22)  

4.2 Obecné zásady výživy v graviditě 

Pokud je to moţné, ţena by se měla svému stravování věnovat alespoň tři měsíce 

před plánovanou koncepcí. Mít optimální tělesnou váhu a pestrý jídelníček z kvalitních 
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potravin. Gravidita, hlavně na začátku, je občas doprovázena nevolnostmi aţ zvracením. Je 

třeba zdůraznit, ţe do určité míry, je to fyziologické.  

Při manipulaci s potravinami je nutné dbát hygienických zásad z důvodu prevence 

nákazy např. listeriózou nebo toxoplazmózou, která můţe negativně ovlivnit vývoj plodu. 

Tzn. maso dostatečně tepelně upravovat, zeleninu a ovoce omývat. A samozřejmě 

dodrţovat hygienu rukou. V ţádném případě není vhodné konzumovat potraviny, které 

jsou zkaţené. Také nestačí odstranit pouze okem viditelnou postiţenou část potraviny. 

Jídelníček gravidní ţeny by měl být vyváţený a obsahovat všechny důleţité elementy. Tím 

jsou bílkoviny, tuky, cukry, vitamíny a minerální látky. Jejich rozloţení se věnuji 

v kapitole 2 Základní výţivové sloţky. Vhodné není přejídání, nýbrţ konzumovat více 

menších porcí během dne. Jako kontrola dobrého energetického příjmu je za optimálních 

podmínek odpovídající váhový přírůstek během gravidity.(Műllerová, 2004, str. 14) 

Těhotná ţena by neměla v ţádném případě hladovět. Ţiviny z těla matky nejsou pro 

správný vývoj plodu dostatečné. Naopak, výţiva by měla být pravidelná. Jedna izraelská 

studie poukázala na významný nárůst porodů po tradičním postním dni Jom kipur (Den 

pokání). Coţ naznačuje, ţe půst v pokročilé fázi gravidity se můţe podílet na předčasném 

porodu. (Murkoffová, aj. 2004, str. 87)  

Neplatí přísloví, ţe těhotná ţena by měla jíst za dva. Měla by jíst dvakrát zdravěji! 

4.3 Pitný režim v graviditě 

Lidské tělo je z 50 - 60% tvořeno vodou. Ta se podílí na přenosu energie, tepla a 

krevních plynů. Uplatňuje se při chemických reakcích, má ochrannou a termoregulační 

funkci. Těhotenství vyţaduje její zvýšený příjem – pro plodovou vodu, placentu, plod a 

zvětšené cévní řečiště ţeny. Obecně se doporučuje přijímat 30 – 35ml tekutin na jeden 

kilogram tělesné hmotnosti. Zjednodušeně řečeno asi 2- 3 litry tekutin denně. V horkém 

počasí je třeba příjem o něco navýšit. Do pitného reţimu počítáme nejen vypité tekutiny, 

ale i polévky nebo jiné potraviny bohaté na vodu. (Pokorná, aj. 2008, str. 38) 

Největší podíl poţitých tekutin by měla tvořit samotná voda. Ve velké většině je 

voda z vodovodu nezávadná, tudíţ lze pít kaţdý den. V případě balených vod, obzvláště 

ochucených, je třeba dbát na sloţení, ne vţdy jsou kvalitnější neţ voda z vodovodu. 

Nevhodné jsou vody s obsahem přídatných látek, tzv. aditiv. Jako jsou barviva apod. U 

dţusů a ovocných šťáv je třeba sledovat opravdový podíl ovocné sloţky (minimálně 50%) 

a opět přítomnost neţádoucích aditiv. Výhodou dţusů je obsah antioxidantů, kyseliny 
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listové a někdy i vlákniny. Nevýhodou dţusů je větší mnoţství rychlých cukrů a vyšší 

energetická hodnota. U čajů je nutné se řídit pokyny na balení a pít je s mírou. Např. jeden 

šálek denně. Vyhnout by se měla gravidní ţena nadměrnému pití černého čaje, který 

podporuje obstipaci. Rovněţ obsahuje látku thein, který není vhodný pro vyvíjející se plod. 

Mléko se neřadí mezi nápoje, ale mezi potraviny. Můţe se však počítat do pitného reţimu. 

Pití kávy v těhotenství vhodné není, měla by se stát pouze výjimečnou sloţkou pitného 

reţimu. (Pokorná, aj. 2008, str. 39; Mikulandová, 2004, str. 51) 

4.4 Charakteristika hlavních výživových skupin 

4.4.1 Ovoce a zelenina 

Ovoce i zelenina jsou rostlinného původu a z velké části tvořeny vodou. Obsahují 

také velké mnoţství vlákniny, vitamínů – zvláště vitaminu C, dále obsahují minerální 

látky, kyselinu listovou, karotenoidy a flavonoidy. Zelenina, hlavně zelená listová, 

košťálová a kořenová, jsou výborným zdrojem kyseliny listové. Pro těhotenství se stávají 

nepostradatelnou sloţkou. Doporučuje se konzumovat alespoň 3 porce zeleniny denně po 

100 – 125g, z toho alespoň dvě porce v syrovém stavu. Ovoce stačí dvě porce denně po 

100g, z toho jedna porce v syrovém stavu. Do jídelníčku je třeba zařazovat různé druhy 

ovoce i zeleniny a získat tak větší spektrum prospěšných látek. Před konzumací je nutné 

syrovou zeleninu a ovoce důkladně omýt vodou. (Műllerová, 2004, str. 18) 

4.4.2 Obiloviny 

Cereálie neboli obiloviny by měly tvořit objemově největší část jídelníčku. Jsou to 

nejčastěji výrobky z pšeničné a ţitné mouky, rýţe, ovsa, kukuřice nebo ječmene. Výjimkou 

uţ dnes není ani proso, pohanka a amarant. Nutričně je dominantní sloţkou škrob a 

bílkovina. Obiloviny jsou bohaté na skupinu vitaminů B, minerální látky a vlákninu. 

Naopak neobsahují vitamin C, B12 a vitamin A. Z pečiva je lépe upřednostňovat to 

celozrnné. Obsahuje totiţ vlákninu, tuky, vitaminy skupiny B a E, minerální látky – hořčík, 

zinek, ţelezo a jód. Doporučují se alespoň 3 – 6 porcí obilovin denně (1porce = rohlík, 

125g přílohy nebo plátek chleba). (Műllerová, 2004, str. 17) 

4.4.3 Mléko, mléčné výrobky 

Obě sloţky jsou zdrojem vápníku a laktózy – plnohodnotné bílkoviny, vitaminů a 

tuků. Mléko se podle mnoţství obsaţeného tuku rozděluje do několika skupin. Pro těhotné 
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ţeny jsou vhodné nízkotučné varianty mléka, které by mělo projít pasterizací. Mléčné 

výrobky by měly být vyrobeny výlučně z mléka a ne z látek jej nahrazující. Do mléčných 

výrobků patří kysané mléčné výrobky, jogurty, kefíry a sýry. V případě sýrů, by se měla 

ţena vyvarovat čerstvým zrajícím sýrům, protoţe neprošly tepelnou úpravou. Co se týká 

mléka a mléčných výrobků, doporučuje se konzumovat 3 porce denně. Jedna porce 

představuje 200ml mléka, 200ml jogurtu nebo 55g sýra. (Műllerová, 2004, str. 19) 

4.4.4 Maso, vejce, ryby, luštěniny a ořechy 

Tato skupina je bohatá především na proteiny a lipidy. Maso, ryby a vejce obsahují 

bílkoviny, ţelezo, zinek, fosfor a vitaminy skupiny B. Neobsahují vlákninu a kromě vajec 

ani sacharidy. Zvláštní skupinou jsou vnitřnosti. Mají sice vyšší obsah vitaminů, 

minerálních látek ale zároveň se v nich ve větší míře mohou vyskytnout kontaminující 

látky. Zvláště játra by ţena měla jíst příleţitostně, protoţe obsahují vitamin A, který je při 

vysoké hladině teratogenní. Naopak výrobky z krve (jelita, tlačenka, apod.) mohou 

napomoct při hrozící chudokrevnosti z nedostatku ţeleza. Masné výrobky nejsou pro 

gravidní ţenu velkým zdrojem prospěšných látek. Naopak bývají zdrojem konzervačních 

látek. Luštěniny (sója, fazole, čočka, hrách, podzemnice olejná) mají vysoký obsah 

bílkovin. Nevýhodou je, ţe postrádají aminokyseliny methionin a lysin. Mají však vysoký 

obsah vlákniny, vitaminů skupiny B, vitamin E. Ořechy a semena mají vysoký podíl tuků, 

dále obsahují bílkoviny a sacharidy. Jsou energeticky bohaté ale cenné pro sloţení tuků a 

zdroj minerálních látek jako je vápník, zinek, hořčík, draslík, ţelezo a zejména vitamin E. 

Pro skupinu mas, ryb, vajec, luštěnin a ořechů je doporučení takové: 1 – 2 porce denně 

(tozn. 80 - 100g syrového masa jako zdroj ţeleza), nebo 1 porce luštěnin či 2 vejce. 

Optimální je konzumovat týdně 1 - 2 porce masa z mořských ryb. (Műllerová, 2004, str. 

20) 

4.5 Potřeba energie v graviditě 

„V prvním trimestru není nutné zvyšovat energetický příjem, jelikoţ plod v této 

době neklade na organismus matky velké nároky na energii. V období druhé a třetí třetiny 

těhotenství se jiţ potřeba zvýšeného příjmu energie dostavuje a to přibliţně o 200 – 300 

kcal za den, coţ představuje 830 – 1250 kJ. Celkový doporučovaný denní energetický 

příjem pro těhotné ţeny je 2400kcal (10MJ).” (Plíšková, 2014, str. 31) 
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5 DIABETES MELLITUS 

Diabetes mellitus (dále jen DM), tzv. cukrovku, můţeme ve vztahu k těhotenství 

rozdělit na dvě skupiny. Na pregestační diabetes, který vznikl uţ před graviditou. Jeho 

nejdůleţitějšími zástupci jsou diabetes I. a II. typu. Druhou skupinou je diabetes gestační 

(dále jen GDM). Nedostatečně kompensovaný DM představuje rizikový faktor, který 

nepříznivě ovlivňuje graviditu i osud novorozence. Dobrá kompenzace onemocnění rizika 

značně sniţuje. Uspokojivá kompenzace není však zásluhou pouze diabetické diety, 

inzulinoterapie atd., ale i dobrou organizací péče o diabetické ţeny. Počet gravidit 

s pregestačním diabetem stoupá v důsledku narůstající incidence DM I. a II. typu. Diabetes 

obecně přináší několik rizik jak maternálních, tak neonatálních. Pro ţenu to je riziko 

vzniku preeklampsie, hypertenze nebo vyšší pravděpodobnost nutnosti císařského řezu. U 

ţen s diabetickou nefropatií nebo retinopatií hrozí ireverzibilní poškození. Mezi neonatální 

rizika patří vyšší pravděpodobnost vzniku vrozených vývojových vad, které jsou 

spojovány s dekompenzací v prvním trimestru. Dále akcelerace růstu plodu, makrosomie 

orgánů. Vysoká porodní hmotnost je spojována s porodním poraněním matky i 

novorozence. (Čechurová, aj. 2014, str. 1; Hájek, a kol. 2004, str. 31; Pařízek, 2009, str. 

248) 

GDM se vyskytuje zhruba v 2 - 6% všech gravidit. Z celkového výskytu diabetu 

v graviditě je v 10% diabetes přítomen jiţ před těhotenstvím, zbývajících 90% připadá na 

diabetes gestační. DM. I. typu se vyskytuje zhruba v 1% u všech těhotných ţen. 

Pravděpodobnost vzniku GDM pro matku do 25let věku bez rizikových faktorů je do 1%, 

výskyt GDM pro matku nad 30let bez přítomnosti rizikových faktorů jiţ stoupá na 8,5%! 

Čím více rizikových faktorů je přítomno, tím více stoupá riziko vzniku gestačního diabetu. 

(Anděl, aj. 2001, str. 74; Čechurová, aj. 2014, str. 2) 

Diabetes mellitus I. typu je charakteristický pro nedostatek inzulinu. Buňky 

Langerhansových ostrůvků, které ho produkují, jsou zničeny nejčastěji autoimunitní reakcí. 

Onemocnění obvykle začíná v dětství nebo v období dospívání. Rozvoj onemocnění bývá 

rychlý. Diabetik musí dodrţovat dietu, kde je příjem sacharidů rozloţen během celého dne 

a je omezen přísun ţivočišných tuků. Pro kompenzaci je nutná aplikace inzulinu. První 

zmínky o inzulinoterapii u těhotné ţeny s diabetem I. typu mají původ ve dvacátých letech 

minulého století. (Machová, Kubátová, 2009, str. 214; Jirkovská a kol. 2013, str. 138) 

Diabetes II. typu je způsoben inzulinovou rezistencí, která vede k poruše 

vyměšování inzulinu. To následně vede ke zvýšení hladiny cukru v krvi. Tento typ vzniká 
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obvykle ve věku nad 40let, rozvíjí se pomaleji a bývá spojen s obezitou. Trpí jím asi 20% 

populace ve věku nad 60let. Obvykle není nutné aplikovat inzulin, ale postačí dietní 

opatření a kroky ke sníţení nadváhy. Eventuálně lze podávat perorální antidiabetika. 

(Machová, Kubátová, 2009, str. 214) 

Gestační diabetes je definován jako porucha glukózové tolerance různého stupně. 

Porucha je poprvé diagnostikována v graviditě. Většinou odezní po porodu, ale můţe se 

jednat o prvozáchyt diabetu pregestačního. Perinatální morbidita a mortalita dětí matek 

s gestačním diabetem je vyšší, neţ u zdravých ţen. Neléčený přináší několik rizik pro 

matku i plod. Např. riziko vzniku preeklampsie, předčasného porodu, nutnosti porodu 

císařským řezem, makrosomie plodu, hyperbilirubinémie, hypoglykémie novorozence, 

dystokie ramének nebo nutnost intenzivní neonatální péče. Pro novorozence jsou to i rizika 

dlouhodobá jako je obezita, metabolický syndrom, DM I. a II. typu a riziko intelektuálního 

poškození. Ţena s GDM má zároveň vyšší riziko vzniku DM v dalším průběhu ţivota. 

Rizikovými faktory pro vznik GDM jsou nadváha a obezita, kterou trpí asi 50% ţen 

s GDM. Dalším rizikovým faktorem je věk matky nad 30 let, předchozí porod dítěte 

s váhou přes 4000g a rizika během těhotenství (nevysvětlitelný polyhydramnion, větší váha 

plodu neodpovídající gestačnímu stáří). Péči o ţeny s GDM je doporučeno provádět 

v perinatologickém a diabetologickém centru. (Čechurová, aj. 2014, str. 1; Hájek, a kol. 

2004, str. 31) 

Je – li třeba, aby byla ţena léčena inzulinem, je nutné dbát na fyziologické změny 

senzitivity k inzulinu během gravidity. Pro těhotenství je charakteristická stoupající 

inzulinová rezistence objevující se ve druhém a třetím trimestru. První trimestr a začátek 

druhého trimestru je spojen s lepším působením inzulinu. Inzulinová rezistence v průběhu 

těhotenství postupně stoupá, maxima dosahuje mezi 24. – 34. týdnem gravidity.  Poslední 

týdny před porodem dochází k pozvolnému poklesu inzulinové rezistence a v jiţ v prvních 

hodinách po porodu dochází ke zlepšení senzitivity vůči inzulinu. (Jirkovská, 2013, str. 

140) 

5.1 Diabetes mellitus I. typu 

Hlavním doporučením je graviditu plánovat. Ţena je lékařem poučena o rizicích 

přinášející diabetes a také o tom, proč a jak je eliminovat. Snaha je o co nejlepší 

metabolickou kompenzaci. Cílem je dosáhnutí hodnot glykémie nalačno 3, 5 – 5 (5,5) 

mmol/l, po jídle 5 – 7,8 mmol/l.  Hodnoty glykovaného hemoglobinu by měly být ideálně 
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tři měsíce před koncepcí do 45mmol/l, není to však hodnota podmiňující otěhotnění. Pokud 

ţena trpí onemocněním déle neţ 5 let, jsou doporučována další vyšetření. Jedná se o 

vyšetření renálních funkcí., oční vyšetření a znalost hodnot krevního tlaku. Pokud není 

diabetes uspokojivě kompensován, není gravidita lékařem doporučena. Při hodnotách 

glykovaného hemoglobinu nad 65mmol/l stoupá riziko vrozených vývojových vad 

dvojnásobně, riziko perinatální mortality trojnásobně ve srovnání s výbornou kompenzací. 

Také se otěhotnění nedoporučuje při pokročilém onemocnění ledvin. Před plánovanou 

koncepcí je také indikovaný screening tyreopatie, dále se pátrá po celiakii, neléčené 

depresi a poruchách příjmu potravy. Před plánovanou koncepcí se vţdy zahajuje 

konzumace kyseliny listové a vysazuje se riziková medikace (statiny, ACE inhibitory, 

sartany). Ne vţdy ţena s DM I. typu otěhotní plánovaně. Zde by byly vhodné edukační 

programy směřované mladým diabetičkám. Ty by byly informované o smyslu 

prekoncepční přípravy a nutnosti plánování gravidity.  

Mezi komplikace DM I. typu, které mohou diabetičku postihnout, patří diabetická 

nefropatie, diabetická retinopatie a diabetická neuropatie. Dále diabetická mikroangiopatie, 

hypertenze a preeklampsie. Do akutních metabolických komplikací patří hypoglykémie a 

diabetická ketoacidóza. Hypoglykémie je pokles hladiny krevní glukózy pod 3,4mmol/l. 

Incidence u těhotných se pohybuje kolem 19%. Vyvolána můţe být zvýšenou senzitivitou 

na inzulin, abnormální protiregulační odpovědí, nechutenstvím spojeným s poruchou 

příjmem potravy, těhotenským zvracením nebo vegetativní neuropatií. Příznaky 

hypoglykémie jsou různorodé. Můţe se jednat o autonomní dysfunkce – pocení, třes, 

úzkost, palpitace, slabost. Dále příznaky dysfunkce CNS – rozmazané vidění, zmatenost, 

bezvědomí, křeče. Při těţké hypoglykemii je nutné podat intramuskulárně glukagon. 

Opakující se závaţné hypoglykémie mohou vést k poškození mozku matky. 

Hyperglykémie na začátku gravidity má teratogenní vliv, na konci těhotenství je rizikovým 

faktorem pro rychlý růst plodu a perinatální morbiditu. (Čechurová, aj. 2014 str. 3; Hájek, 

a kol. 2004, str. 155)  

Pro dobrou kompenzaci je nezbytný tzv. selfmonitoring. Ţeny jsou vybaveny 

glukometrem, kterým by si měly sledovat hodnotu glykémie 6 – 7krát denně. Cílem jsou 

hodnoty jako v prekoncepční přípravě. Naměřené hodnoty jsou důleţitá data, podle kterých 

se přizpůsobují dávky inzulinu. Všechny ţeny jsou léčeny inzulinem s nejméně čtyřmi 

denními dávkami nebo za pomoci inzulinových pump. Důleţité je reagovat na změny 
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potřeby inzulinu během těhotenství. Během celého těhotenství je ţena vystavena riziku 

vzniku těţké hypoglykémie. Dle zahraničních literárních zdrojů 20 – 40% ţen s DM I. typu 

prodělá těţkou hypoglykémii v prvním trimestru. Extrémně vysoké a nízké glykémie 

zvyšují riziko spontánního potratu. (Čechurová, aj. 2014, str. 4) 

Dietní reţim není třeba nijak výrazně měnit. Ve druhém a třetím trimestru se 

eventuálně zvyšuje energetický příjem o 300kcal/den. Cílem je optimální váhový přírůstek 

dle BMI před graviditou. Po dobu první třetiny těhotenství je doporučena konzumace 

kyseliny listové. Fyzická aktivita je vhodná, ale je třeba se vyhnout poloze na zádech, 

nestabilitě a riziku pádu. Vhodná je chůze, minimálně 30minut denně. Frekvenci 

ambulantních kontrol udává diabetolog individuálně dle stavu matky a gestačního stáří 

plodu. Obvykle stačí kontrola po 1 - 3 týdnech. Mezi tím by měla proběhnout konzultace 

po telefonu pro sdělení hodnot glykémií. Při kaţdé kontrole u lékaře je třeba ţeně změřit 

krevní tlak, hmotnost, váhový přírůstek a identifikovat přítomnost edémů. Dále je nutný 

rozbor hodnot glykémií z deníčku - glukometru či inzulínové pumpy. Podle výsledků se 

dále upravuje následná péče. Z laboratorních a specializovaných vyšetření se zjišťuje 

hodnota glykovaného hemoglobinu v intervalu 4 – 8 týdnů. Dále se posuzují renální 

funkce, provádí se screening tyreopatie, jaterní testy a mineralogram. V prvním a třetím 

trimestru je indikované vyšetření očního pozadí.  

V průběhu porodu se podává inzulin společně s glukózou, aby byla dosaţena 

normoglykémie. Kojení je těmto ţenám doporučováno. (Čechurová, aj. 2014, str. 4) 

5.2 Diabetes mellitus II. typu 

Pro gravidní ţeny s DM II. typu platí stejná pravidla jako u diabetu I. typu.  Cílové 

hodnoty se obvykle dosahují lépe. Selfmonitoring je doporučován ve frekvenci 4 - 7 krát 

denně. Rizika jsou však u obou typů srovnatelná. Prekoncepčně se ţeny připravují 

inzulinoterapií, při neplánovaném těhotenství se zahajuje co nejdříve po zjištění gravidity. 

Pacientce s BMI nad 30kg/m
2 

je moţné doporučit mírnou redukční dietu. Obezita samotná 

je rizikový faktor pro graviditu a plod.  Pokud trpí tímto druhem diabetu jeden z rodičů, 

riziko vzniku tohoto typu diabetu u dítěte v pozdějším věku je 30%. Jsou-li nemocní oba, 

je toto riziko aţ 75%. (Čechurová, aj. 2014, str. 6; Hájek, a kol. 2004, str. 155) 
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5.3 Gestační diabetes 

Screening GDM zajišťuje ošetřující gynekolog. Indikovaný je u všech těhotných 

ţen. Probíhá ve dvou fázích. Na začátku těhotenství a mezi 24. – 28. týdnem gravidity. Na 

začátku těhotenství se doporučuje vyšetřit glykémii nalačno v ţilní plazmě standardní 

laboratorní metodou. Při hodnotách glykémie nalačno ≥ 7mmol/l se jedná o zjevný 

diabetes mellitus. Diagnózu DM či GDM lze stanovit na základě vyšetření glykémie na 

lačno s dvěma pozitivními nálezy. V případě jednoho pozitivního a jednoho negativního je 

indikován tříbodový orální glukózový toleranční test – oGTT, kdy ţena zkonzumuje 75g 

glukózy. U ţen, kdy byl screening na začátku těhotenství negativní, provádíme také 

tříbodový oGTT. Podmínkou je osmihodinové lačnění. Vzorek krve musí být ze ţilní 

plazmy a výsledná hodnota stanovena v laboratoři.  

Fyziologická hodnota glykémie v ţilní plazmě při oGTT: 

Nalačno: <5,1mmol/l  

Za 1 hodinu po zátěži 75g glukózy:  <10mmol/l 

Za 2 hodiny po zátěži 75g glukózy:  <8,5mmol/l 

Diagnóza GDM je stanovena, pokud je alespoň jedna hodnota v testu patologická. 

Základem léčby je diabetická dieta a pravidelná pohybová aktivita. Pouze změna ţivotního 

stylu stačí zhruba ¾ ţen k docílení výborné kompenzace GDM. Dieta je individuální, 

přizpůsobena BMI před graviditou, fyzické aktivitě a váhovému přírůstku. Obvykle dieta 

zahrnuje omezení sacharidů na 250g (2150kcal/den), event. 300g za den (2400kcal/den). U 

obézních pacientek jsou hodnoty o něco niţší. Cílem je přiměřený váhový přírůstek. U ţen 

s normálním BMI je ţádoucí přírůstek na váze 11,5 – 16kg, při nadváze 7 - 11,5kg, při 

obezitě 7 - 9kg za celé těhotenství. Důleţité jsou pravidelné USG kontroly pro zjištění 

růstu plodu. Doporučuje se ţenu vybavit glukometrem. Měření by mělo proběhnout jednou 

nalačno a pak za jednu aţ dvě hodiny po hlavních jídlech. Cílovými hodnotami glykémie 

nalačno jsou do 5,1mmol/l. Za hodinu po jídle do 7,8mmol/l. Při výborných hodnotách lze 

frekvenci měření sníţit. (Čechurová, aj. 2014, str. 6 -7) 

Farmakoterapie je indikovaná při opakovaných nálezech vyšších hodnot glykémie. 

Vyšší hodnoty musí být zjištěny alespoň třikrát ve vyšetřovaných glykemických profilech. 

Při farmakoterapii se bere ohled na gestační stáří, váhový přírůstek a ostatní glykémie 
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v deníčku. Mezi moţnosti farmakoterapie připadá v úvahu inzulin nebo jeho analoga, po 

24. týdnu Metformin a Glibenklamid. Výhodou Metforminu je menší váhový přírůstek a 

ţádné riziko hypoglykémie, avšak u více neţ 40 % ţen je stejně třeba přidat inzulin. 

Metformin přechází placentou k plodu, ale nevykazuje větší rizika pro plod ve srovnání se 

samotným inzulinem. Ţena by měla podepsat informovaný souhlas, pokud se rozhodne 

Metformin uţívat. Glibenklamid neprochází významně placentou, nevýhoda je jeho 

poměrně častá nesnášenlivost těhotnými a riziko hypoglykémie. Také má menší účinnost a 

nemoţnost rychlé úpravy dávky jako u inzulinu. V naší populaci se ale nepředpokládá jeho 

pouţití v léčbě GDM. Frekvence ambulantních kontrol si upravuje diabetolog po 2 – 4 

týdnech. Mimo kontroly je vhodná telefonická konzultace. Při kaţdé kontrole u lékaře je 

nutné změřit krevní tlak, hmotnost, váhový přírůstek, provést rozbor glykemických profilů 

a odhalit případné edémy. Dle potřeby lze upravit dietní reţim či farmakoterapii. Mezi 

laboratorní a specializovaná vyšetření patří zjištění hodnoty glykovaného hemoglobinu, 

kreatininu, jaterních testů a screening tyreopatie. V intervalu tří týdnů se dělá USG 

vyšetření pro zjištění vývoje plodu.  

Po porodu se doporučuje inzulin event. Metformin vysadit a zahájit racionální 

stravu. U ţen s farmakoterapií lze provést kontrolu glykemických profilů za 1 – 3 dny po 

vysazení. V 30 – 60 % procentech se manifestuje DM v dalším průběhu ţivota ţeny. Proto 

by měla být kaţdá ţena dispenzarizována u svého praktického lékaře nebo diabetologa. Za 

3 - 6  měsíců a za rok od porodu se provádí oGTT. Dále jednou ročně se zjišťuje hodnota 

glykémie nalačno. Kaţdé tři roky by se měl provádět oGTT. Interval je moţno dle rizik 

upravit. Signály pro výskyt trvalého DM jsou: GDM s vyšší glykémií nalačno, GDM 

s potřebou inzulinoterapie, vyšší BMI před i během gravidity. Častěji se v průběhu ţivota 

objeví DM II. typu, neţ DM. I. typu. (Čechurová, aj. 2014, str. 8 - 9) 

5.4 Novorozenec diabetické matky 

U novorozence dobře kompenzované diabetičky se obvykle ţádné následky diabetu 

neprojeví. Pokud však dojde v těhotenství k dekompenzaci, nebo nekompenzovaná ţena 

otěhotní neplánovaně, obvykle se to nějakým způsobem podepíše na zdravotním stavu 

novorozence. Takový novorozenec je obvykle obézní, má tučnou tvář a napnutou lesklou 

kůţi. Příčinou je větší mnoţství podkoţního tuku a glykogenu v podkoţní tkáni. I přesto, 

ţe je dítě velké, chová se jako nezralé. Mohou se u něj projevit poruchy dýchání aţ 

apnoické pauzy, RDS(Syndrom dechové tísně), pokles svalového tonu, akrální cyanóza a 
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zvýšená neuromuskulární dráţdivost. Dalšími závaţnějšími komplikacemi jsou orgánová 

makrosomie, která postihuje svaly a vnitřní orgány jako jsou játra a srdce. Postiţení srdce 

se projevuje arytmií. Orgánová makrosomie zvyšuje neonatální mortalitu a morbiditu. 

Dalšími moţnými komplikacemi jsou hypoglykémie, polycytémie, hyperbilirubinémie, 

novorozenecká hypokalcémie. Poměrně častá velká porodní hmotnost je spojována 

s traumatem matky i plodu při porodu. Obecně u diabetiků trvá hojení ran déle, tudíţ 

porodní poranění matky je o to víc neţádoucí. (Hájek, a kol. 2004 str. 160; Jirkovská a kol. 

2013, str. 139)  

Cílem péče o ţenu i novorozence je sníţit rizika vzniku komplikací, nebo alespoň 

minimalizovat jejich následky. Na místě je spolupráce zejména mezi porodníky, 

neonatology, diabetology, porodními asistentkami a novorozeneckými sestrami.  
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6 VÝŽIVOVÁ OMEZENÍ V GRAVIDITĚ 

Výţiva i ţivotní styl ovlivňují nejen kvalitu ţivota matky, ale i plodu v děloze. 

Proto by měla ţena vědět, čemu se během gravidity vyvarovat a naopak čemu dát přednost. 

Ovlivněn můţe být i ţivot dítěte dlouho po porodu. V dospělosti můţe potomek inklinovat 

k některým onemocněním jako je např. hypertenze, diabetes mellitus a obezita. Zde 

uvádím několik nejdůleţitějších omezení, která by měla ţena plánující otěhotnět, nebo jiţ 

gravidní, znát a respektovat. 

 Alkohol je nejrozšířenější společností tolerovanou návykovou látkou. Není bohuţel 

výjimkou ani u těhotných ţen. Prostupuje placentou a působí toxicky na plod. Souhrn 

poruch a anomálií, které způsobuje, se nazývá Fetální alkoholový syndrom. Postihuje 

kolem 10 % dětí matek, které konzumovaly během týdne 1,5 – 8 sklenek alkoholických 

nápojů. Ve 30 – 40 % se objevuje u dětí matek, které konzumovaly alkohol ve vyšších 

dávkách. Syndrom má typické projevy. Opoţděný růst, mentální opoţdění, obličejové 

deformity, poruchy nervového systému. Je tedy na místě alkohol úplně vyřadit. Porodní 

asistentka či lékař by měli vědět, kde se nacházejí specializovaná pracoviště zaměřující se 

na odstranění závislostí a ţenu na ně odkázat. Zde se jí dostaví specializované péče. 

(Pokorná, aj. 2008, str. 116; Műllerová, 2004, str. 70) 

 Ani kouření není bohuţel u těhotných ţen výjimečností. Asi jedna pětina 

gravidních ţen kouří. Negativní účinky má nejen na plod, ale i na matku. 

Nejnebezpečnější je zejména oxid uhelnatý a nikotin. Kuřačka podporuje riziko vzniku 

spontánního abortu a Syndromu náhlého úmrtí novorozence. K plodu se dostává méně 

ţivin, především kyslíku. Plod strádá, coţ můţe vést aţ k IUGR (intrauterinní růstové 

retardaci plodu). Na místě je individuální přístup a opět nabídnout ţeně odbornou péči. Je 

na místě, aby se ţena věnovala odstranění kouření několik měsíců před otěhotněním. 

(Pokorná, aj. 2008, str. 117) 

 Je vhodné, aby ţena zkonzultovala uţívání svých dosavadních léků ještě před 

otěhotněním. Není vhodné, aby během gravidity začala uţívat jakékoli léky bez 

uvědomění lékaře, i kdyţ nejsou vázány na předpis. Je vhodné vyřadit ty, které nejsou 

nezbytné, protoţe mohou přestupovat přes placentu k plodu a následně narušit jeho 

správný vývoj. U léků, které vysadit nelze, je nutné zváţit výměnu za jiné, bezpečnější, 

nebo alespoň zmenšit terapeutické dávky na co nejkratší nutnou dobu. (Plíšková, 2014, 

str. 37; Čech, aj. 1999 str. 67) 
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 Kofein prochází transplacentární bariérou k plodu. Jeho příjem z kávy, čaje ale i 

čokolády je nutné omezit. Ve vysokých dávkách můţe způsobit niţší porodní hmotnost 

novorozence nebo dokonce potrat. Vysokou spotřebou kofeinu se rozumí mnoţství nad 

300mg za den – více neţ 3 šálky kávy, 4 šálky silného čaje nebo 6 sklenek nápoje typu 

coly. (Plíšková, 2014, str. 38; Pařízek, 2009, str. 245) 

 Uzeniny nejsou vhodné pro obsah látek zlepšujících chuť, látek karcinogenních a 

pro vysoký obsah tuku. Jsou ovšem také hůře stravitelné a mohou způsobit trávicí obtíţe.  

 Syrové či nedostatečně tepelně opracované maso, syrová vejce nebo domácí 

majonéza mohou být zdrojem salmonelózy. Je tedy třeba přípravě věnovat dostatek času 

a raději se vyhnout domácí majonéze. (Plíšková, 2014, str. 38; Parker - Littler, 2010, str. 

47) 

 Potraviny s konzervačními látkami obsahují nitráty sniţující přenos kyslíku 

hemoglobinem. Proto by se jim těhotná ţeny měla úplně vyvarovat. Patří sem uzené sýry, 

uzené maso, uzené ryby a nakládané potraviny. (Plíšková, 2014, str. 38) 

 Vhodnější pro gravidní ţenu jsou tuky rostlinného původu. Lepší volbou je také 

mléko, které prošlo pasterizací a výrobky z něj. Sniţuje se tím riziko nákazy bakteriemi 

způsobující listeriózu. (Plíšková, 2014, str. 38) 

 Procesu smaţení by se měla gravidní ţena téţ vyhýbat. Vznikají při něm totiţ 

karcinogenní látky. Ideální je potraviny dusit, vařit a péct s minimálním mnoţstvím tuků. 

(Plíšková, 2014, str. 38; Mikulandová, 2004, str. 51) 

 Ideálně vůbec nebo jen v malém mnoţství (1 porce týdně) je vhodné konzumovat 

ryby v zamořených oblastech, ryby dlouhoţijící a dravé. Tím se myslí bílý tuňák, 

makrela, ţralok, mečoun, štika, candát a bolen. Mohou obsahovat rtuť a další organické 

škodliviny. (Pařízek, 2009, str. 245) 

 

Pokud ţena výjimečně upustí od správného stravování a zkonzumuje něco sladkého 

nebo tučného, neměla by trpět velkými výčitkami. Stres a pocit viny není nic, co by ţeně 

v očekávání prospělo. Měla by mít však na mysli, ţe to má být pouze výjimečná záleţitost! 
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7 PRAKTICKÁ ČÁST 

7.1 Formulace problému 

Svou bakalářskou práci jsem zaměřila na téma Vliv výţivy na těhotenství a vývoj 

plodu. V práci bych se ráda věnovala charakteristice výţivy v graviditě, jejímu významu a 

problematice gravidních diabetiček. V práci si kladu hlavní otázku: „Jaké je prekoncepční 

období, těhotenství, porod a šestinedělí gravidní diabetičky?“ 

Toto téma jsem si zvolila, protoţe se domnívám, ţe se edukaci o výţivě těhotným 

ţenám nevěnuje dostatek času. Jakýsi úvod do výţivy v graviditě by měl být nedílnou 

součástí přípravy na těhotenství. Do něho by měly ţeny vstupovat alespoň se základními 

znalostmi o specifikách výţivy v tomto citlivém období. V případě, ţe otěhotnění není 

plánované, není to bohuţel tak úplně moţné. Ráda bych se zaměřila na ţeny, které se 

v těhotenství potýkaly s diabetem mellitem. U těchto ţen hraje výţiva důleţitou roli 

v kompenzaci onemocnění. Správná kompenzace je nesmírně důleţitá pro dobrou 

prognózu gravidity a pro správný vývoj plodu. Zajímám se o jejich proţívání, průběh 

těhotenství, vývoj plodu a zdravotnickou péči. V této části práce vycházím z teoretického 

bloku týkající se diabetu. Ráda bych také zjistila roli porodní asistentky v péči o těhotnou 

diabetičku.  

7.2 Cíle výzkumu 

Hlavním cílem výzkumu je zmapovat prekoncepční období, těhotenství, porod a 

šestinedělí ţeny s diabetem. V tomto bloku výzkumu se zaměřuji retrospektivně na 

jednotlivé časové oblasti. Soustředím se kompenzaci diabetu, vývoj plodu, výţivu a 

kontakt s porodní asistentkou. Důraz je kladen i na psychický stav ţeny.   

Dílčí cíle 

Vzhledem k rozsáhlosti hlavního cíle jsem zformulovala následující 4 dílčí cíle. To 

mi umoţní důkladnější rozbor problému a rovněţ popis hlavního cíle. Současně mi 

stanovení těchto dílčích cílů umoţňuje optimální rozvrţení výzkumu do zkoumaných 

oblastí. 

 Analýza průběhu těhotenství a vývoje plodu ţeny s diabetem. 

 Analýza pocitů a proţitků ţeny.  



  36 

 

 Identifikace úlohy porodní asistentky v péči o těhotnou ţenu s diabetem.   

 Identifikace zdravotnické péče o ţeny s gestačním diabetem v diabetologické 

ambulanci. 

Výzkumné otázky 

Pro zpracování výzkumné části bylo důleţité vyuţití výzkumných otázek, které mi 

umoţnily bliţší rozbor dílčích cílů. 

 Jaký je průběh těhotenství a vývoj plodu ţeny s diabetem? 

 Jaké je emocionální proţívání těhotné ţeny s diabetem?  

 Jak je vnímána ţenou úloha porodní asistentky? 

 Jak probíhají kontroly gestačních diabetiček v diabetologické ambulanci? 

7.3 Metodika výzkumu 

S ohledem na definované cíle jsem si vybrala kvalitativní formu výzkumného 

šetření. Nejvhodnější metodou pro kvalitativní šetření jsem si stanovila metodu zpracování 

rozhovorem, konkrétně jsem volila polostandardizovaný rozhovor. 

Rozhovor mi umoţňuje se zaměřit na konkrétní cíl mé práce. Dovoluje mi získat 

informace pomocí pozorování a neverbální komunikace. Pro lepší orientaci ve výzkumu 

jsem pracovala s lékařskými zprávami a těhotenskými průkazkami, které ţenám zůstaly po 

porodu. Také jsem oslovila zdravotníky, kteří s těhotnými diabetičkami pracují. 

7.4 Vzorek respondentů 

Protoţe jsem se rozhodla v praktické části věnovat ţenám s diabetem, 

nejpodstatnějším kritériem bylo oslovit ţenu právě s tímto onemocněním. Další 

podmínkou bylo, aby respondentka byla alespoň dva měsíce po porodu, aby mi bylo 

umoţněno retrospektivně zkoumat jednotlivé oblasti. Další podmínkou bylo mít moţnost 

zkoumat dva typy diabetu mellitu. Proto jsem oslovila respondentky dvě.  Záměrně jsem 

hledala ţenu s diabetem mellitem prvního typu, která s onemocněním ţije několik let a 

druhou ţenu s gestačním diabetem, která se musela na změny související s onemocněním 

adaptovat aţ v průběhu gravidity.    
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7.5 Organizace průzkumu 

Rozhovory s respondentkami proběhly na neutrální půdě s dostatkem intimity a 

soukromí, coţ otevřený rozhovor určitě vyţaduje. Obě ţeny rodily v listopadu minulého 

roku ve stejném nemocničním zařízení a navštěvovaly stejnou diabetologickou poradnu. 

Rozhovor proběhl v únoru letošního roku. Záměrně jsem chtěla ţeny oslovit s odstupem 

času, abych mohla retrospektivně zkoumat jednotlivá období. Zaměřuji se na období 

prekoncepční, na těhotenství a porod a poté na období poporodní – šestinedělí. Budu 

kombinovat informace od respondentek a informace získané z lékařské dokumentace, která 

ţenám zůstala po porodu. Dále vyuţiju cenných informací od oslovených zdravotníků. Obě 

ţeny podepsaly souhlas s rozhovorem a jeho nahráním. Nevyplněný Informovaný souhlas 

jsem zařadila do Příloh.  
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8 ZPRACOVÁNÍ VÝSLEDKŮ 

8.1 Rozhovor č. 1: respondentka A 

Iniciály respondentky: P. B., vdaná, 33let, středoškolské vzdělání, nyní na RD 

 porod 11/2014 ♀ 1930g/ 43cm per sectio caesarea  

 

Anamnéza diabetu: Paní B. diagnostikovali diabetes mellitus I. typu v deseti letech 

ţivota. Zhruba rok stačila ke kompenzaci pouze diabetická dieta a antidiabetika. Po dvou 

letech bylo nutné, aby si začala aplikovat inzulin inzulinovými pery. Na tuto změnu se dle 

svých slov adaptovala bez problémů. Její otec trpěl diabetem I. typu také, tudíţ spoustu 

informací jiţ věděla ze společného souţití s ním. Kaţdý rok jezdila do lázní se skupinou 

diabetiků, kde byla v kontaktu s edukační sestrou. Ţivot s diabetem bere uţ jako 

samozřejmost a necítí ho jako handicap. Problém nastal v období, kdy paní B. chtěla 

otěhotnět. Nedařilo se diabetes kompenzovat a tehdejší lékařka - diabetoloţka si 

z neznámého důvodu nepřála, aby si paní B. zaţádala o inzulinovou pumpu. Špatná 

kompenzace byla dle slov respondentky zapříčiněna stresem a potřebou kontinuálního 

podání inzulinu, který by umoţnila právě inzulinová pumpa. To znamenalo, ţe pokus o 

otěhotnění v tuto chvíli nepřipadal v úvahu. S tím se však nechtěla smířit. Proto změnila 

svého diabetologa. Její nová lékařka v jiném městě jí napomohla k inzulinové pumpě a 

provázela jí na cestě k otěhotnění. Jako komplikace diabetu se u ní projevily diabetická 

neuropatie a diabetická retinopatie, kvůli které musela rodit císařským řezem. 

 

Předpokládám, že jste vzhledem k diabetu těhotenství plánovala, že ano? 

„Ano, plánovali jsme těhotenství. Vlastně já jsem předtím chodila k doktorce X a 

chtěla jsem být těhotná a ona mi tenkrát v tý době řekla, ţe to nehrozí. Tak jsem se přes 

edukační sestru z lázní, kam jsem dojíţděla, dostala sem. Tady mi vlastně dali tu 

inzulinovou pumpu. Kdyţ jsem přešla sem, tak jsem měla glykovanej hemoglobin asi 9%. A 

tady mi to stáhli na takových 6-7%” 

 

V čem spočívala Vaše příprava na otěhotnění? 

„Tak hlavně šlo o to, dát dolu ten glykovanej hemoglobin. Jinak vlastně ani o nic 

víc nešlo. Taky jsem mohla otěhotnět, aţ budu mít tu inzulinovou pumpu a tu mi dali aţ 

tady.  Kdyţ vlastně chcete inzulinovou pumpu, tak přijdete k panu profesorovi X a ten to 
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musí schválit, jestli jí váţně potřebujete. Jenţe já jsem měla ty glykémie tak vysoký a 

glykovanej hemoglobin, ţe v tom nebyl problém.” 

 

Když se ohlédnete zpět, co bylo v tomto období (prekoncepčním) pro Vás 

nejnáročnější? 

„Nejnáročnější? Pro mě bylo asi nejtěţší, kdyţ jsem byla na té inseminaci, jak to 

dopadne. To bylo asi jediný. Navíc po těch hormonech, co jsem dostávala, tak mi bylo zle. 

A čím víc se člověk snaţil, aby to vyšlo, tak tím spíš nám to nešlo, i ty glykémie kolísaly. My 

jsme se s paní doktorkou snaţily dostat s tím glykovaným hemoglobinem na 6,5%. Coţ se 

furt nevedlo. Jednou jo, podruhé ne. Tak jsme si řekly, ţe to uţ zkusíme, protoţe u mě je to 

způsobený psychikou to kolísání. Pak jsem šla na tu kliniku. Jelikoţ normální cestou jsme 

se snaţili o miminko přes tři roky. Asi všem ţenám, co půjdou jako já na tu kliniku 

asistovaný reprodukce, bych ráda vzkázala, ať nezkouší plánovaný styk. Je to k ničemu 

(smích). Je náročný něco tak intimního plánovat a soustředit se na to, ztrácí to svý kouzlo. 

Ale kdyţ ţena to dítě chce, asi udělá cokoli.” 

 

Jak jste vnímala rizika spojená s diabetem a těhotenstvím? 

„Tak to já uţ jsem o nich věděla, já nevim, od nějakých 18 let. Akorát dřív to bylo 

tak, ţe to bylo 50 : 50, teď to bylo nějakých 5%, ţe to miminko můţe mít cukrovku. U 

zdravé ţeny to jsou asi 3%. Takţe jsem to teď nějak neřešila, to je úplně minimum proti 

tomu, co bylo dřív. Oproti tomu, čím mě strašili dřív. Akorát s těma očima, ty jsem měla 

špatný ještě předtím, neţ jsem sem šla. Nemohla jsem rodit normálně, musela jsem 

císařem. Protoţe kdyby mi ty ţíly popraskaly a zakrvácely, tak bych na to oko neviděla, uţ 

by to bylo nenávratný. Na ostatní rizika jsem se nesoustředila, byla jsem plná hlavně toho, 

abych otěhotněla a zároveň se na to snaţila nemyslet.”  

 

Probíhalo těhotenství bez komplikací? 

„No ta kompenzace před otěhotněním uţ tam byla. Jen se čekalo, kdy otěhotním. 

Pak bylo všechno úplně v pořádku. Na malý se vůbec nic neprojevilo, byla přesně velká 

podle tich jejich tabulek (smích). Některý holky, ani nebyly diabetičky, měly miminko větší 

třeba o tři týdny napřed a my ne, měly jsme to furt přesně. Já jsem celý těhotenství měla 

snad nejlepší glykovanej hemoglobin vůbec. Já měla 6,5%. Ono to začalo vlastně fungovat 
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obráceně. Všichni čekali, ţe se to zhorší a já měla úplně suprový glykémie. Byla jsem za to 

moc šťastná.” 

 

Kdo se zajímal o Vaší výživu před těhotenstvím a během něj? 

„Kdyţ jsem změnila tu doktorku, tak tady na diabetologický klinice byly přímo 

edukační sestry. A kdyţ jsem leţela těhotná na oddělení, tak tam za mnou byly nutriční 

terapeutky. Tak já jsem tohle všechno znala za ty leta, ještě jsem jezdila taky do těch lázní. 

Samozřejmě člověk se tím zabývá. Ne ţe bych to vţdy na 100% dodrţovala, ale věděla 

jsem, kde jsou hranice. Já jím vlastně furt stejně ty sacharidový jednotky.” 

 

Jak jste se stravovala před a během těhotenství? 

„Tak musela jsem teda dodrţovat klasickou diabetickou dietu. Za ty roky se v tom 

člověk orientuje, čeho kolik můţe sníst. V těhotenství jsem se snaţila jíst úplně všechno, 

aby měla malá vše, co potřebuje. Hodně jsem jedla zeleninu, to byla moje obvyklá 

dopolední svačina – mísa salátu. Všechno bylo úplně stejný. Akorát je fakt, ţe já jsem 

v těhotenství měla hrozně ráda smaţený sýr a tuňák. Hlavně mi to ulevilo, kdyţ jsem 

zvracela na začátku těhotenství (smích). Naopak jsem se nemohla ani podívat na jogurt a 

mléčný výrobky.” 

 

Působíte na mě, že jste nepotřebovala téměř žádnou edukaci o výživě nebo se pletu?  

„Nepletete. Je fakt, ţe po několika letech uţ se takový věci stanou automatický a uţ 

se snad ani nedají zapomenout. A ţádný změny nebyly třeba.” 

 

Na co jste se v těhotenství nejvíce soustředila? 

„Tak určitě na to, abych vydrţela být co nejdýl těhotná. Protoţe malá byla celý 

těhotenství hlavičkou hodně natlačená dole a hrdlo jsem měla hodně zkrácený. Proto jsem 

byla potom hospitalizovaná na měsíc a půl. Pak mi sama praskla voda a musela jsem na 

císaře, protoţe jsem se rychle otvírala.” 

 

Jaká pro Vás byla ta dlouhodobá hospitalizace? 

„No bylo to strašně dlouhý, člověk nevěděl co s časem. Hlavně já nechtěla nikoho 

obtěţovat, protoţe jsem si měřila glykémie i v noci a navíc se tam ty ţenský na pokoji, kde 

jsem byla, hrozně střídaly. Z toho jsem byla psychicky na dně. Chtěla jsem svůj klid. Tak 
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jsem si řekla po deseti dnech o nadstandardní pokoj, tam jsem měla klid. Byla jsem tam 

vlastně aţ do konce tý hospitalizace. Já jsem typ člověka, co je radši sám. I kdyţ jsem byla 

ještě doma, tak jsem byla radši sama.”  

 

Jak se dařilo miminku po porodu? 

„Tak relativně v pohodě. Ona dýchala sama, jediný co, tak má šelest na srdíčku. Po 

porodu měla na mozku cystu, coţ prý ty nedonošenci mívají, ale později na kontrole uţ jí 

tam neměla. A ten šelest, to má tak 60% členů naší rodiny. V půl roce nás teprve čeká oční 

vyšetření a pak s tim srdíčkem. Takţe ţádný následky toho, ţe jsem měla cukrovku. Vlastně 

byla jen nedonošená, narodila se v 32. týdnu.” 

 

Jak jste emocionálně prožívala poporodní období? 

„No úplně po porodu to bylo šílený, protoţe jsem byla 24 hodin na tom 

pooperačním pokoji, malou mi nepřivezli, protoţe byla nedonošená. A viděla jsem jí aţ 

druhý den po porodu. Nejhorší na tom je, ţe kdyţ partner zavolal, ţe mu nic neřekli. Ani ţe 

je malá v pořádku, vůbec nic. I kdyţ jsme hodně z daleka, no tak sem hned jel, aby věděl, 

jestli jsme v pořádku. No a pak doma, katastrofa!(smích) Copa v nemocnici, ale jak jsem se 

dostala domů. Hormony začaly pracovat. Po těch dvou měsících hormony nastartovaly, 

teď nemáte na nic čas, furt okolo miminka skáčete, ze začátku mi nechtěla malá spát. Takţe 

jsem třeba do tří hodin do rána okolo ní skákala, pak jsem na tři hodiny usnula. To bylo 

šílený. Takţe glykémie katastrofa. Pro diabetika je hrozně důleţitý odpočinek v noci a ten 

jsem neměla. Dávala jsem přednost malý a sebe odsunula vedle. Pak jsem zjistila, ţe bylo 

třeba se sehrát s malou.”  

 

Napadlo Vás někdy kontaktovat soukromou porodní asistentku? 

„Ne, ani mě to nenapadlo, abych pravdu řekla. Porodní asistentku mám asi 

vsugerovanou jako osobu co je jenom u porodu a tam pomáhá. Upřímně jsem ani 

nevěděla, ţe je moţnost nějakou vyhledat a sejít se s ní i mimo nemocnici Já teda musím 

říct, ţe můj gynekolog je úplně úţasnej. Cokoli jsem potřebovala, on mi poradil. Mohla 

jsem s ním mluvit o čemkoli. Je asi jeden z mála. Aţ tady se to nedalo, protoţe mě pokaţdý 

vyšetřoval někdo jiný. Tak to mi asi chyběl někdo, na koho bych se mohla s klidem obrátit. 

Třeba jen ten pocit, ţe někdo někde pro mě je.” 
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Vzpomenete si na situaci, kdy Vám porodní asistentka pomohla? 

„Kdyţ slyším slovo porodní asistentka, tak si asi vybavím člověka, který asistuje při 

porodu (smích). Ale je fakt, kdyţ jsem leţela na tom oddělení, ţe tam byla jedna, nejspíš 

porodní asistentka. Ta byla teda úplně úţasná. Chodila za mnou, kontrolovala mě, 

povídala si se mnou. Fakt člověk, taková lidská.” 

 

Dá se říct, že Vám to v něčem pomohlo? 

„Určitě. Hrozně se mi ulevilo. Spíš po psychický stránce, neţ po fyzický. Těšila 

jsem se, aţ si popovídáme, někdo mě vyslechne. Jelikoţ bydlíme daleko, můj muţ za mnou 

nemohl jezdit často. S těma ţenskýma, co byly na pokoji se mnou, jsem si nestihla utvořit 

nějaký vztah. Koneckonců jsem chtěla svý soukromí a pak byla na pokoji sama.” 

 

Myslíte, že kdybyste neměla diabetes, prožívala byste těhotenství jinak? 

„Těţko říct. (nějakou dobu přemýšlí) Samotný těhotenství asi ne. Ale po porodu by 

to bylo asi pro mě jednodušší. Bylo těţký skloubit péči o malou, a abych měla glykémie 

v pořádku. A samozřejmě by bylo lehčí otěhotnět si myslím. Tam se čekalo, neţ mi spadnou 

glykémie a pak to nakonec ani přirozeně nešlo. Ale nelituju ničeho, máme krásnou 

holčičku, to je nejdůleţitější.” 

 

 

Souhrn: 

Paní P. B. v roce 1992 diagnostikovali diabetes I. typu, díky kterému měla v 

dospělosti problémy otěhotnět. Bylo třeba zajistit inzulinovou pumpu, která by napomohla 

k dobré kompenzaci diabetu, coţ by pro respondentku znamenalo, ţe se mohou 

s manţelem snaţit o otěhotnění. Byla donucena najít lékaře, který by byl ochoten jí pomoci 

k inzulinové pumpě. Snaha o otěhotnění trvala něco přes tři roky, bohuţel se to nepodařilo 

přirozenou cestou a  paní B. podstoupila inseminaci. Ta byla úspěšná hned na první pokus. 

Těhotenství probíhalo bez komplikací aţ do šestého měsíce těhotenství. V tu dobu se paní 

B. začalo předčasně zkracovat děloţní hrdlo a musela být hospitalizována na oddělení pro 

riziková těhotenství. Porodila ve 32. týdnu těhotenství kvůli předčasnému odtoku plodové 

vody a otevírání hrdla děloţního. K porodu došlo ve 32. týdnu gravidity. Apgar skóre 

narozené dcery bylo 10 – 10 - 10, hodnota acidobazické rovnováhy (astrupu) byla 7, 33. To 

naznačuje, ţe se adaptovala na předčasné narození dobře. Během těhotenství ani po porodu 
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se u dcery neobjevily ţádné následky diabetu matky. Ta byla po celou dobu těhotenství 

výborně kompensována, s největší pravděpodobností díky inzulinové pumpě. Setkala jsem 

se s ní čtyři měsíce po porodu, krátce po její hospitalizaci na oční klinice. Problémy se 

zrakem byly i důvodem nutnosti provedení císařského řezu. Působila na mě klidným 

dojmem, svěřila se mi, ţe poporodní období bylo náročné, ale ţe nyní je vše tak, jak má 

být.  
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8.2 Rozhovor č. 2: Respondentka B  

Iniciály ţeny: M. R., 35let, středoškolské vzdělání, ţije s partnerem a tchýní, nyní na RD 

 porod 9/2009 ♂ 4050g/54cm per vias naturales 

 porod 11/2014 ♀ 3620g/50cm per sectio caesarea  

 

Rizikové faktory pro vznik GDM v anamnéze:  

 BMI 30 - obezita 

 předchozí porod dítěte s váhou větší neţ 4000g 

 věk 35let 

 

Plánovala jste otěhotnění? 

„Ano plánovali, rozhodli jsme se a měsíc na to jsem otěhotněla. Nijak jsem se na to 

nepřipravovala. Přišlo to nějak spontánně a povedlo se.” 

 

Věděla jste něco o gestačním diabetu dřív, než jste otěhotněla? 

„Nevěděla. Já jsem u prvního dítěte měla obavu, ţe ho budu mít, ale bylo to 

v pořádku. Teď s Verunkou (nynější gravidita) jsem tak nějak tušila, ţe to nedopadne 

dobře. Nějaký vnitřní pocit. Vzhledem k tomu, ţe jsem předtím měla bulimii, tak jsem se 

s Vámi nechtěla sejít u nás doma, protoţe se tam o tom neradi baví a já mám s jídlem 

problém. Mám problém, kdyţ se mi něco zakáţe. Takţe kdyţ mi potom řekli, ţe nemůţu 

sladký a celkově, ţe to bylo celý nařádkovaný a já musela jet podle toho, bylo to pro mě 

hrozně těţký.” 

 

Kdy Vám gestační diabetes diagnostikovali? 

„Ta glykémie na začátku těhotenství byla v pořádku. Aţ po tom dvacátém týdnu 

byla vysoká a to natolik, ţe nebylo třeba, zátěţového testu.(myšleno oGTT) Pak jsem tam 

byla znova na ten samý odběr, pro případ jestli to nebylo předtím kvůli jídlu, ale bylo to 

opět vysoký. Pak uţ nebylo pochyb.” 

 

Musela jste docházet do diabetologické poradny? 

„Ano, tady do fakultní nemocnice a nebyl to pro mě hezký záţitek. Nechovali se ke 

mně dobře, sestřičky byly hodně odměřený. Pak jsem vlastně chodila do výţivové poradny, 
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kde mi řekli vše o výţivě. Třeba ráno jsem nemohla mléčný výrobky a vůbec ţádný sladký. 

Nastal problém, kdy jsem začala mít vysoký noční glykémie a tak jsem přestala jíst. Měla 

jsem strach, ţe ohrozím miminko. A tak jsem nejedla. Jídlem to ale nebylo, musela se mi 

upravit dávka inzulinu. Ten to způsoboval. Takţe týden dva jsem nic nejedla, protoţe jsem 

si myslela, ţe je to moje vina a bála jsem se o miminko.” 

 

To muselo být asi hodně stresující… 

„Jo hodně. A bylo to stresující i z toho důvodu, ţe jsem nemohla jíst to, na co jsem 

byla zvyklá. Navíc jsem si přečetla, jaký můţe mít cukrovka vliv na miminko, dostala jsem 

strach a prostě jsem nejedla. Ale jako jen do tý doby, neţ se zjistilo, ţe je to inzulinem.” 

 

Snažili se Vám upravit jídelníček se zřetelem na ten dosavadní? 

„Ta dietní setra se ptala, co jsem jedla dřív a snaţila se, abych tu snídani měla 

stejnou, jak jsem byla zvyklá. Pro mě byl ale problém to sladký. Za prvé todle a za druhé já 

jsem věděla, ţe to nesmim. A to pro mě byl ještě větší problém. Jako kdybych si teď řekla, 

ţe nebudu jíst sladký, tak to pro mě takový problém nebude. Jako to, ţe ho prostě nesmim. 

Po kaţdém jídle jsem si měřila a zapisovala glykémie, takţe to ani nešlo obejít. A kdybych 

to porušila, tak zase ohrozim to mimčo. Takţe to byl takový začarovaný kruh, dost 

nepříjemný no.” 

 

Jak se Vám adaptovalo na nový režim? 

„No já vlastně nedělala nic jinýho, neţ jsem si hlídala čas, jedla, potom jsem si 

hlídala čas, abych si píchla inzulin a takhle to šlo furt dokola. Já jsem ještě chodila do 

práce, ale to jsem pak přestala, nedalo se to skloubit. A hlavně, člověk má taky hodně 

práce doma, my máme hospodářství. Nevěděla jsem na co se mám soustředit dřív. A do 

toho věci okolo druhýho prcka. On ten reţim nebyl zas tak hrozný. Hodně to bylo tou 

dietou.” 

 

Myslíte, že by to bylo v něčem jednodušší, kdybyste o gestačním diabetu měla nějaké 

informace už před těhotenstvím? 

„(přemýšlí)…Myslím, ţe ne. Protoţe to jídlo je pro mě problém celkově. Je to 

stresující, ţe nejde jen o Vás, ale i to miminko.” 
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Jak probíhalo Vaše těhotenství, objevily se nějaké komplikace? 

„Bylo to v pořádku. Já jsem si ani těhotenství nestihla všímat, protoţe jsem chodila 

do práce aţ do osmýho měsíce, pak mi to pozakazovali. V prvním těhotenství mi nebylo 

vůbec špatně, cítila jsem se dobře.  U tohodle těhotenství mi bylo často špatně. Celkově 

jsem ho vnímala jako horší a cukrovka k tomu jen přispěla. Malá byla v pořádku, váhový 

přírůstky byly v pořádku. Akorát v jedný chvíli začala prosakovat plodová voda do 

hlavičky malý. A to je následek toho diabetu. Nebylo ani nutný to nějak řešit, protoţe to 

bylo minimální. Kdyby to bylo víc, tak by se muselo hned ukončit těhotenství. Ale jinak 

prospívala dobře.”  

 

Jaké máte vzpomínky na porod? 

„Tak já musela kvůli páteři rodit císařským řezem, bylo to v 39. týdnu těhotenství a 

tam byla jedna taková ošklivá situace, kdy se mi během výkonu udělalo špatně a nemohla 

jsem dýchat. Protoţe jsem nejdřív měla jenom mělkou narkózu, aţ dýl mě uspali úplně. 

Nakonec to bylo dobrý. Pamatuju si, ţe malá brečela a pak uţ nic. Radši bych rodila 

normálně, ale brala jsem to jako nutnost. Malá potřebovala ven a já jsem proto udělala to, 

co bylo potřeba. Na druhou stranu jsem brala tu jistotu, ţe malá bude na světě ten a ten 

den, jakou hezkou. To bylo příjemný. A to, ţe to bolí po císaři, jsem nějak nevnímala, ani 

jsem se tím nestresovala.” 

 

Jak jste prožívala poporodní období? 

„Já jsem zvyklá sebe moc neřešit, mám vysoký práh bolestivosti a bolest moc 

nevnímám a neřešim. A psychický problémy jsem v nemocnici neměla, takový to, ţe bych 

byla ve velkým stresu, ţe miminko nejí apod. Ale doma tam to začalo ty problémy. A ty 

jsem začínala zajídat. A to, ţe měl člověk dlouho dietu a pak začal jíst normálně, tak jsem 

přibrala zpátky šest kilogramů. Nedokáţu zhubnout pokud nejsem v psychický pohodě a 

v tý nebudu, dokud nezhubnu a nezačnu se mít ráda. Takţe se točim v takovym kruhu. 

Teoreticky tu dietu mám najetou, ale prakticky to absolutně nedokáţu udělat. No a doma to 

bylo ze začátku hodně těţký. Malá přejímala nervozitu ze mě, si myslím. Starší syn na ni 

ţárlil, ţe on s námi nespí a Verunka jo. A tak spal s námi v loţnici nakonec taky. Přítel byl 

naštvanej, ţe malá v noci pláče a já se snaţila, aby byli spokojení všichni. On přítel není 

na ty miminka moc benevolentní. Byl to nesmyslenej kolotoč. Malou to obtěţovalo, protoţe 

neměla svůj rituál, já se nevyspala a přítel taky nadával, ţe se nevyspí. A ta malá to ze mě 
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nasávala. My máme venku místnost, kde připravujeme jídlo pro dobytek a tu jsem musela 

pár dní, co jsem byla doma, vybílit. Obden jsem nosila kýble s bramborama ze sklepa a to 

všechno po tý sekci. Protoţe to někdo udělat musel. Ale teď je to lepší, hlavně kvůli tomu, 

ţe ta malá spí.” 

 

Podílel se nějak přítel na péči o malou, když jste přijela z porodnice domů?  

„Ne, ne, nepodílel. Taky asi za to trochu mohla tchýně. Od chvíle, kdy zjistila, ţe 

jsem těhotná, tak to odmítala a malou nechtěla. I po porodu, kdyţ jsem přijela domů, tak 

malou odmítala ze začátku. Říkala, ţe nevíme, co děláme, kdyţ si pořizujeme parchanty 

no.” 

 

To mě mrzí. Jste statečná, že jste to vše ustála…(odmlka) 

Předpokládám tedy, že co se týká diabetu, byla pro Vás nejnáročnější ta dieta? 

„Já jsem neměla hlad, já jedla často. Ale jde o mnoţství. Jste třeba zvyklá si dát 

k snídani dva rohlíky a teď si můţete dát jen půlku.  Jde o to, ţe vidíte tu půlku rohlíku a 

momentálně vám to nestačí. Pak si asi nějak zvyknete, ale jakmile zmizí ta potřeba to 

dodrţet, tak se vrátíte k těm dvěma. Třeba moje kolegyně na oddělení, taky s gestačním 

diabetem, si to chválila a ráda by to takhle dodrţovala i po porodu. U mě si myslím, ţe 

hrála velkou roli ta bulimie. V tý hlavě to člověk má furt. Tady byl nějaký řád a já ho 

porušila, tak jsem měla tendenci to jít vyzvracet a měla jsem pocit, ţe je něco špatně. Ţe já 

jsem něco udělala špatně. V tu chvíli to dokáţete řešit jen tímdle způsobem. To bylo asi 

nejhorší, ţe jsem měla spojený ty dva světy – bulimie a dieta.”  

 

Kdy jste začala Vaši váhu považovat za problém? 

„Asi před šesti lety. Dohnalo mě to k tomu, ţe jsem si nechala předepsat Adipex – 

tzv. „zlatá vajíčka” a mám s tím dobrou zkušenost. Je těţký to uţívat, ty poslední dny, co 

jsem je brala, jsou náročný na psychiku, ovlivňují ji. Ale tu váhu, kterou jsem díky nim 

získala, jsem si dokázala nějakou dobu udrţet. Tam šlo o to, abych se dostala do nějaký 

pohody a cítila se dobře. Pak uţ to šlo samo a nebyl problém. Potřebovala jsem ten první 

krok. A nejsem typ, který by někam chodil do centra a tam by mi radili, jak mám jíst. To 

opravdu ne, to na mě nefunguje a nejsem schopná to dodrţet. A o tom vlastně ta cukrovka 

byla, něco dodrţet. Já nedokáţu ani antikoncepci brát kaţdý den ve stejný čas. Nejsem 

schopná tý pravidelnosti. V těhotenství jsem se snaţila kvůli dítěti, aby to nějak 

fungovalo.” 
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Došlo k tomu někdy i v těhotenství, že jste problém řešila tímto způsobem? 

„No asi třikrát jo no. I kdyţ zase jsem třeba věděla, ţe to zvracení není úplně 

ideální. Tam je to pak jen o výčitkách. Pak jsem aţ zjistila, ţe stejně i kdyţ to udělám 

(zvracení), tak ten cukr bude vysoký. Ale prostě stejně k tomu došlo, protoţe je to zvyk. Já 

jsem byla zvyklá takhle řešit problémy. I v minulosti, kdyţ jsem měla nějaký problém, 

najedla jsem se a pak jsem si uvědomila, ţe jsem se najedla a není to pro mě dobrý a 

nechci to. Tak jsem se šla vyzvracet a byla jsem spokojená a měla jsem pocit, ţe ten 

problém je vyřešenej. A todle mi asi zůstane. Nehledě na to, ţe jsem se s tím neléčila. Je 

problém se k tomu neuchýlit, kdyţ je nejhůř, neudělat to znova. To celý, ţe má člověk to 

miminko a starosti v tomdle stavu, je to teţký no. Nemůţu říct, ţe bych to dělala 

nepřetrţitě, dejme tomu třeba dva měsíce v roce a ne kaţdý den. Prostě kdyţ se vyskytne 

nějaký hodně velký problém. Těhotenství je vlastně obecně šťastný období.  Velký problém 

u mě nastal aţ s tou cukrovkou, nebo spíš teda dietou. Nebýt cukrovky, tak bych se k tomu v 

těhotenství asi neuchýlila.” 

 

Svěřila jste se v těhotenství někomu, že máte problémy s bulimí? 

„Ne, ne. Řekla jsem to jen tý výţivový poradkyni, ţe jsem měla v minulosti 

problémy s bulimií a tím to skončilo. Ona to nijak dál neřešila a já byla ráda. V tu chvíli 

jsem byla ještě v pohodě. V podstatě ani doma o tom nikdo neví. Mám to i v kartě, výţivová 

poradkyně si to do ní zapsala. V minulosti byl pokus se s tím vypořádat, poslali mě k 

psychiatrovi, ale uţ jsem tam v ţivotě nechtěla jít. Podsouval mi věci, který jsem tak 

necítila a byla jsem prostě rozhodnutá, ţe se tam vrátit nechci. A co mě donutilo s tím 

tenkrát něco dělat bylo, ţe jsem přišla z noční směny domů, šla spát, probudila se a zjistila, 

ţe mi volně uniká stolice. Takţe to byl ten impulz, ţe to takhle nejde.” 

 

To muselo být hodně náročné se s tím vypořádávat vlastně úplně sama… 

„Vlastně jsem se s tím furt ještě nevypořádala. Je problém, ţe vám zůstane to jídlo, 

ale nechcete, aby vám zůstalo to zvracení. Takţe pak se dostanete na nějakou váhu, která 

byla tenkrát nepřijatelná, ale uţ to nechcete řešit tímdle způsobem. To přejídání zůstalo, 

ale jen v krizových situacích, coţ přišlo teď po porodu. Tam byla krizová situace a já jí 

zajídala. Uvědomuju si, ţe to není dobrý no. Objednala jsem si po internetu znovu ty 

prášky, tak uvidíme. Je škoda, ţe s těma psychickýma problémama se člověk vypořádává 
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hůř, neţ s těma fyzickýma problémama. A hlavně si nemyslim, ţe by mi z toho někdo 

dokázal pomoct, protoţe já vlastně ani pomoct nechci. Já jsem v tom jakoby, dá se říct, 

spokojená. Protoţe já mám jakýsi únik před tou realitou, kdyţ se něco stane. Já si tam 

jakoby uteču a je mi tam dobře. Já nevěřim, ţe bych si někdy myslela, ţe to tak neni. 

Nemyslim si, ţe mi to škodí. Nebo ne aţ tak, abych s tim musela něco dělat.” 

 

Jaká byla tedy kompenzace cukrovky v těhotenství? 

„Glykovanej hemoglobin byl naštěstí v pořádku. I teď, čtyři měsíce po porodu, co 

jsem byla na kontrole u svého obvodního lékaře, tak to bylo v pořádku. Hned po porodu 

jsem mohla jíst v podstatě normálně i inzulin jsem uţ nemusela mít. Asi tři dny jsem si 

kontrolně měřila glykémii a bylo to v pořádku. Chvilku to trvalo, neţ se člověk zase vrátil 

na to stravování, na který byl zvyklý předtím.” 

 

Byla jste před nebo během těhotenství v kontaktu se soukromou porodní asistentkou? 

„Ne. Ale vím, ţe existují. Já jsem porod i těhotenství brala jako něco přirozenýho a 

neměla jsem potřebu to s někým konzultovat. Nikdy jsem se porodu nebála, tak mě to ani 

nějak netáhlo porodní asistentku hledat.” 

 

V čem si myslíte, že by bylo těhotenství bez cukrovky jiné? 

„Tak určitě by bylo klidnější. Pro mě to bylo prostě zpestření, nepříjemný 

samozřejmě. Byl to stres a ty skoky cukru byly někdy velký a měla jsem s tím stres navíc. 

Informací jsem měla dostatek (zamýšlí se)…. Kdyţ si to tak zpětně uvědomim, tak kdybych 

těch sluţeb diabetických sester vyuţila víc, tak by to moţná taky bylo lepší. Ale v podstatě 

jsem na to neměla čas. Chodila jsem do práce, doma práce. Já ty návštěvy brala jako 

nutnost.”  

 

Kdy Vám porodní asistentka nejvíce pomohla, vzpomenete si?  

„Co bylo pro mě vlastně hrozně důleţitý, byla ta první noc po císaři. Mě hrozně 

bolely nohy. A dlouhou dobu jsem sestřičce nic neřekla, abych neotravovala. Pak uţ jsem jí 

ale poţádala o něco na bolest. Nechtěla jsem být ta, o který říkají, ţe furt fňuká. Ale 

naopak se o mě fakt dobře starala a chodila se mě ptát, jak mi je. Díky ní se mi ulevilo. 

Chtěla jsem být prostě fit a v pohodě aţ mi přinesou to miminko. Takţe asi ta péče tu první 

noc, tak to bylo pro mě hrozně důleţitý.” 

 



  50 

 

 

Kojíte? 

„No, uţ ne. Kojila jsem asi dva měsíce. Ze začátku to šlo, mlíka jsem měla dost a 

malá se přisávala. Ale pak začala jíst vlastně jen to přední mlíko a nedokázala to zadní. 

Takţe měla furt hlad a hodinu co hodinu chtěla jíst. Ve dne i v noci. Takţe jsem jela 

nepřetrţitě a spánek byl pro mě přednější, tak jsem se rozhodla malou krmit z flašky 

umělým mlíkem.” 

 

A jaký máte výhled do budoucnosti, plánujete něco? 

„No tak v plánu mám ty moje dva lumpy. Ty zabírají hodně času. No a já bych ráda 

něco shodila. Těch šest kilo navíc od porodu mám furt. Chci si objednat ty prášky, co jsem 

měla v minulosti. Je fakt, ţe je nemůţe mít kaţdej, někomu způsobují aţ sebevraţedný 

sklony, nemůţe je mít kaţdej, proto jsou na předpis. Ale já jsem s nima byla spokojená. 

Myslim si, ţe kaţdej potřebuje nějakou berličku, která mu pomůţe od problému. Tak 

doufám, ţe mi todle pomůţe a vydrţí, abych se zase měla ráda.” 

 

Souhrn: 

Paní. M. má přítele, se kterým mají celkem dvě děti. Snaha o druhé dítě trvala 

velmi krátce, asi měsíc. Do těhotenství respondentka vstupovala bez jakýchkoliv informací 

o gestačním diabetu, který jí byl později diagnostikován. Svěřila se mi, ţe zhruba před šesti 

lety začala mít problémy s bulimií. Pokud se vyskytl nějaký problém nebo náročná situace 

v jejím ţivotě, tak ho zajídala, jak to sama nazvala. Po kaţdém takovém útěku přišel i 

návrat do reality a dostavily se výčitky ve formě zvracení. Jídlo miluje, hlavně sladké a 

smířit se s tím, ţe díky gestačnímu diabetu musí jíst jen omezené druhy potravin, pro ni 

bylo velmi náročné. Nebyla připravena na striktní dodrţení diabetické diety, která 

samozřejmě obnáší vynechat sladkosti, které měla ráda. Bylo to pro ni velmi náročné. 

Ostatní záleţitosti týkající se diabetu, jako je selfmonitoring, aplikace inzulinu, návštěvy 

diabetologického centra brala jako nutnost, ale nečinily jí větší problémy. Přiznala, ţe i 

v těhotenství asi třikrát svému přejídání a následnému zvracení podlehla. Její chuť na 

sladké byla silnější. Já se domnívám, ţe domácí zázemí její psychické nepohodě do jisté 

míry napomohlo. Starší syn byl zrovna při příchodu respondentky domů nemocný a 

potřeboval tedy zvýšenou péči. Skutečnost, ţe syn ţárlil na nového člena rodiny, situaci 

neulehčovala. Naštěstí rekonvalescence paní M. proběhla bez komplikací. Přiznává, ţe 

první týdny doma s miminkem a starším synem byly náročné, coţ způsobilo opětné 
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přejídání a zvracení. Její přítel se na péči o novorozence nepodílel a vytýkal své přítelkyni 

pláč jejich dcery v noci, kdyţ on chtěl spát.  Dokonce po propuštění domů (po císařském 

řezu!) se musela postarat o hospodářství. Tchýně se na péči o novorozence také podílet 

nechtěla, dokonce miminko odmítala. 

Bohuţel mi paní M. řekla, ţe sebe, respektive své tělo, nemá ráda. Díky přejídání 

po porodu a navrácení k racionální stravě přibrala na váze 6kg. Jako pomocnou berličku si 

plánuje koupit preparáty na redukci váhy, které uţívala v minulosti. 

 Sama říká, ţe je jí takto dobře. Má kam utéct, to znamená, ţe problém zají. Ale pak 

přijde návrat do přítomnosti ve formě výčitek a zvracení. Je si vnitřně jistá, ţe má situaci 

pod kontrolou. Ale jaké budou následky opakovaných, ač ne častých útěků a návratů do 

reality, to nejspíš nikdo nedokáţe s jistotou určit. Sama je s tímto způsobem řešení 

problémů spokojená a nechce to zatím nijak měnit.   
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9 DISKUZE 

Téma práce „Vliv výţivy na těhotenství a vývoj plodu” jsem si zvolila, protoţe se 

domnívám, ţe se edukaci o výţivě těhotným ţenám nevěnuje dostatek času. Dostupné 

literatury o výţivě v těhotenství je dostatek. Není to však zárukou, ţe je kaţdá těhotná ţena 

vyhledá. Z tohoto důvodu by tyto informace měly dostat všechny ţeny od porodní 

asistentky či lékaře. To byl důvod, proč jsem se chtěla o této problematice dozvědět více 

informací. V praktické části práce jsem se rozhodla zaměřit na ţeny, které v těhotenství 

trpěly diabetem. U těchto ţen hraje výţiva důleţitou roli v kompenzaci onemocnění. 

Incidence diabetu I. a II. typu stoupá a s tím je spojená i vzrůstající incidence diabetu 

gestačního. Myslím, ţe ač jsou tyto ţeny obvykle navíc v péči diabetologických center, 

měla by porodní asistentka diabetes znát, včetně specifik výţivy. Pro zjištění více 

informací o problematice diabetu v těhotenství jsem vyhledala nutriční terapeutku           

Bc. Hanu Šedinovou, edukační diabetologickou sestru Bc. Renátu Říhánkovou a MUDr. 

Jitku Broţovou, která se věnuje právě i těhotným diabetičkám.  

Mými respondentkami byly dvě ţeny, které se během těhotenství potýkaly 

s diabetem. Kaţdá z nich byla jiná, jedinečná. Jedné lékaři diagnostikovali diabetes 

mellitus I. typu v deseti letech. Z toho vyplývá, ţe do těhotenství vstupovala uţ 

orientovaná ve svém onemocnění. Věděla, ţe bude třeba prekoncepční přípravy a co pro ni 

udělat. Oproti tomu má druhá respondentka se setkala s diabetem aţ v průběhu gravidity. 

Byl jí diagnostikován diabetes gestační. Na změny s ním související se musela adaptovat 

v podstatě ihned, bez varování a do těhotenství vstupovala bez informací o GDM. Vzniklá 

situace byla navíc ztíţená tím, ţe tato respondentka má několikaleté problémy s bulimií. 

Tuto skutečnost jsem zjistila aţ v průběhu našeho rozhovoru. 

Mým hlavním cílem bylo u obou ţen zmapovat tři období – prekoncepční období, 

těhotenství a porod, šestinedělí. Pro respondentku A byla prekoncepční příprava 

klíčová, protoţe aţ po ní ji bylo teprve doporučeno otěhotnět. To, ţe pro ţeny s diabetem  

I. typu plánující těhotenství je nejdůleţitější prekoncepční příprava, mi potvrdila edukační 

sestra jedné diabetologické ambulance Bc. Renáta Říhánková. V Doporučeném postupu 

péče o diabetes mellitus v těhotenství z roku 2014 České diabetologické společností ČLS 

JEP se uvádí, ţe se pouze výjimečně ţenám s diabetickou autonomní neuropatií 

nedoporučuje otěhotnění. Tuto komplikaci diabetu má i respondentka A, avšak ne v natolik 

pokročilé fázi, aby jí těhotenství nebylo nedoporučeno. Příprava na otěhotnění 

respondentky A spočívala především v dosažení optimálních hodnot glykémie a 
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glykovaného hemoglobinu. Těch se z počátku podařilo dosáhnout, avšak problémem bylo 

samotné otěhotnění. Snaha o koncepci trvala asi tři roky, nakonec se pár rozhodl pro 

inseminaci. To bylo pro respondentku A nejtěţším obdobím z oněch  tří, které jsem 

mapovala. Dlouhodobá snaha o početí přirozenou cestou a poté čekání na výsledek 

úspěšnosti inseminace se stalo pro ţenu náročnou a stresující ţivotní situací. Stres, který na 

ní působil v těchto obdobích, nejspíš zapříčinil kolísání hladin glykémií, coţ mohlo 

souviset s horší schopností otěhotnět přirozenou cestou. Kolísání nebylo naštěstí natolik 

velké, aby jí lékař snahu o otěhotnění nedoporučil. Opačně tomu bylo u respondentky B. 

Té trvala snaha o koncepci zhruba jeden měsíc. Nijak se na těhotenství nepřipravovala, ani 

nepátrala o informacích týkající se prekoncepční přípravy. Lze tedy říct, že prekoncepční 

období respondentky s diabetem mellitem I. typu bylo náročnější, než u respondentky 

s diabetem gestačním, která v podstatě žádnou prekoncepční přípravu nepodstoupila.  

Dalším zkoumaným obdobím bylo těhotenství a porod. Pro respondentku A bylo 

těhotenství šťastným a zároveň náročným obdobím. Hodnoty glykémie a glykovaného 

hemoglobinu byly optimální. Výţivu oproti té před těhotenstvím nijak nezměnila. Aţ na 

občasnou těhotenskou nevolnost se cítila dobře. V době, kdy hrozil předčasný porod, se 

respondentka A intenzivně soustředila na to, aby těhotenství trvalo co nejdéle. To jí 

působilo obavy. Nepříjemně vnímala i hospitalizaci spojenou s hrozícím předčasným 

porodem. Časté střídání pacientek na jejím pokoji a to, ţe by mohla svým měřením 

glykémií v noci někoho rušit, jí velmi stresovalo. Na poţádání byla přesunuta na 

nadstandartní pokoj, kde cítila úlevu. Diabetická retinopatie, která se během těhotenství 

prohloubila, byla i důvodem porodu císařským řezem. Tuto skutečnost, ţe podstoupí 

císařský řez, věděla uţ od začátku těhotenství a necítila ji jako negativum. Pro 

respondentku A bylo ze všeho nejnáročnější čekat na výsledek úspěšnosti inseminace. 

Těhotenství pro respondentku B bylo téţ psychicky náročné vzhledem k zjištěnému 

gestačnímu diabetu a s ním spojená změna stravování. Jako řešení pro ni byl rituál typický 

pro bulimii, po kterém následovaly výčitky svědomí. Dle jejích slov jí k tomu donutila 

právě diabetická dieta, na kterou se těţko adaptovala. Já se však domnívám, ţe velký vliv 

mělo i rodinné zázemí, které jí nijak nepodporovalo. O její bulimii nikdo z rodiny neví, coţ 

naznačuje nedostatek důvěry vůči jejím blízkým. I přesto byla v těhotenství relativně 

kompenzovaná, pouze s občasnými výkyvy hodnot glykémie, které pravděpodobně 

zapříčinily prosakování plodové vody do měkkých tkání na hlavičce miminka. Prosakování 

bylo naštěstí minimální a nebylo třeba ţádné intervence. Zpětně shledává respondentka 
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B jako nejnáročnější dodržení diabetické diety a pravidelnost stravování. Také ji 

stresovaly obavy o zdraví miminka obzvláště, když porušila diabetickou dietu.  

Třetím zkoumaným obdobím bylo šestinedělí. Respondentka A líčila toto období 

zpočátku jako psychicky i fyzicky náročným. Nejprve díky hospitalizaci dcery na 

neonatologické JIP. Obávala se o její zdravotní stav a přála si být s dcerou co nejdříve 

v domácím prostředí. Po příjezdu domů byla pro respondentku A náročná péče o dceru 

především v noci. Pro diabetika je důleţitý spánek, takţe kompenzace diabetu byla méně 

uspokojivá v porovnání s kompenzací v těhotenství. Nicméně čtyři měsíce po porodu, kdy 

jsem s respondentkou A rozhovor prováděla, byla opět kompenzovaná. Dle jejích slov to je 

díky tomu, ţe se s dcerou na sebe navzájem naladily a tzv. sehrály. Respondentka B 

vnímala rekonvalescenci po císařském řezu lépe, neţ po spontánním porodu. Péče o 

novorozenou dceru po příjezdu domů byla ztíţená tím, ţe starší syn byl v tu dobu 

nemocný. Její přítel ani tchýně, kteří bydlí v jedné domácnosti, se na péči o potomky 

nepodíleli. Respondentka B se snaţila věnovat novorozené dceři, stejně tak jako staršímu 

synovi, který na mladšího sourozence ţárlil. Respondentky přítel jí zazlíval pláč dcery, 

který ho v noci budil. Snaţila se vyhovět všem třem, coţ ji psychicky vyčerpávalo. Opět se 

zde uchýlila k řešení problému přejídáním a následným zvracením. Jako negativum jsem 

shledala i ukončení kojení. Čtyři měsíce po porodu, kdy jsem s respondentkou rozhovor 

prováděla, tvrdila, ţe se situace doma stala klidnější. Pozornost v tu dobu soustředila na 

její vzhled, respektive svou váhu, kterou získala navrácením se k racionální stravě po 

porodu. Jejím přáním by bylo váhu zredukovat a opět se mít ráda. Lze tedy usoudit, že 

pro obě respondentky byla péče o novorozence po příjezdu domů z nemocnice 

náročná. U respondentky A došlo ke zhoršení kompenzace diabetu, u respondentky B 

ke zvýšení hmotnosti a velké psychické zátěži, kterou řešila bulimickými záchvaty. 

Mým prvním dílčím cílem bylo analyzovat průběh těhotenství a sním související 

vývoj plodů obou ţen. Respondentka A těhotenství zpětně popisuje jako šťastné období 

jejího ţivota i přes předčasný porod. Váhový přírůstek plodu v průběhu těhotenství byl 

optimální a neprojevily se u něj žádné známky dekompenzace diabetu matky. 

Hodnoty glykémie byly uspokojivé po celou dobu těhotenství, respondentka byla tedy 

dobře kompenzována. Její manţel jí byl velkou psychickou oporou. Oproti respondentce 

B, pro kterou bylo těhotenství náročnou životní etapou, ve které byla konfrontována 

se svým dlouholetým nepřítelem – bulimií. Její rodinné zázemí jí v adaptaci na gestační 

diabetes nepodporovalo a pomoc od odborníků nechtěla. Díky občasným zvýšeným 
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hodnotám glykémií došlo u plodu k mírnému prosakování plodové vody do měkkých 

tkání na hlavičce. Naštěstí do tak malé míry, že nebylo třeba žádné lékařské 

intervence. Domnívám se, ţe zvýšení hladin glykémií souviselo s nutkavým přejídáním, 

ke kterým se respondentka B uchýlila.  

Mým druhým dílčím cílem bylo zjistit proţívání mých dvou respondentek. Myslím, 

ţe snad kaţdé těhotné ţeně záleţí na tom, aby její miminko, které v sobě nosí, prospívalo 

co nejlépe. V případě těhotných diabetiček můţe velkým způsobem prospívání plodu 

ovlivnit právě dekompenzace jejich onemocnění. Někdy však velké soustředění na to, aby 

bylo vše v pořádku, působí kontraproduktivně. Ţena můţe mít nadměrné obavy o zdraví 

svého miminka. To byl případ mé respondentky B. V jejím těhotenství se spojovaly dva 

světy – diabetes a jeho moţný negativní vliv na plod, versus bulimie. Rozdíl v prožívání 

těhotenství ženy zdravé, od ženy s diabetem je právě ve snaze o kompenzaci, která 

může být spojena s obavami a nepříjemnými pocity. V případě gestačních diabetiček 

se navíc jedná o nutnost se adaptovat na doporučení týkající se onemocnění, které 

jsou nutné pro jeho kompenzaci. 

Třetím dílčím cílem bylo zjistit, jaká je úloha porodní asistentky v péči o ţeny 

s diabetem. Díky rozhovoru s edukační sestrou Bc. Renátou Říhánkovou, která působí 

v diabetologické ambulanci, jsem zjistila, ţe veškerá potřebná edukace o diabetu a 

prekoncepční přípravě diabetičkám, je poskytnuta právě v diabetologických centrech od 

edukačních sester a lékařů. Jaká je tedy úloha porodní asistentky? Po rozhovoru s mými 

respondentkami se domnívám, ţe důležitou úlohou porodní asistentky je psychická 

podpora ţeny. Respondentka A vyzdvihla péči porodní asistentky při její dlouhodobé 

hospitalizaci. Ocenila její empatii, lidský přístup a upřímný zájem o ní. Respondentka B 

vyzdvihla péči porodní asistentky, která se jí pečlivě věnovala po císařském řezu. Ani 

jedna nebyla v kontaktu se soukromou porodní asistentkou, neměla potřebu ji vyhledat. 

Diabetes, zvláště gestační, můţe v ţeně vyvolat obavy o zdraví svého miminka a o celkový 

průběh těhotenství. Některé ţeně se hůře adaptuje na aplikaci inzulinu, některé na změnu 

ve stravování, jinou zuţují „pouze” obavy o ještě nenarozené dítě. Samozřejmě i porodní 

asistentka se s těmito ţenami setkává a je důleţité, aby problematiku diabetu znala. Já se 

s těhotnými diabetičkami setkala během své praxe na oddělení pro riziková a patologická 

těhotenství, na porodních sálech i v gynekologických ambulancích. Aby porodní 

asistentka mohla poskytnout těhotným diabetičkám komplexní a kvalitní péči, musí 

se i ona dobře orientovat v problematice diabetu v těhotenství. Např. znát hodnoty 
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normoglykémie, způsob aplikace inzulinu, projevy hypo/hyper glykémie, specifika výţivy, 

rizika diabetu pro matku i plod, postup zdravotnické péče během/po porodu atd.)  

Posledním mým dílčím cílem bylo zjistit, v čem spočívá péče o ţeny s GDM 

v diabetologické ambulanci. Respektive, o čem všem jsou edukovány. Rozhodla jsem se 

proto kontaktovat MUDr. Jitku Broţovou. Ta mi umoţnila, abych byla přítomna u běţných 

kontrol gestačních diabetiček, které sama prováděla. V diabetologické ambulanci pracuje 

sehraný tým skládající se z lékařky, edukační sestry a výţivové poradkyně. Pro lepší 

orientaci v získaných poznatcích jsem vytvořila následující tabulku, do které jsem zjištěné 

informace zapsala. 

 

 

  

 

Obsah edukace ženy s GDM při 

první návštěvě diabetologické 

ambulance 

 

 

 

Obsah dalších návštěv 

v diabetologické ambulanci 

 

Lékařka - diabetoložka 

 

Úlohou lékařky je především 

osvětlit ţeně teoreticky 

gestační diabetes, 

kontrolovat zdravotní stav 

ţeny (zjišťuje jakékoli 

subjektivní obtíţe, hodnoty 

krevního tlaku, váhu ţeny, 

akcelerace růstu plodu, 

přítomnost otoků, funkci 

štítné ţlázy, aj.) a částečně i 

plodu.   

 

- vysvětlí, co je GDM, dále… 

- jaká rizika nese GDM pro ţenu  

  a pro plod 

- přiblíţí průběh ambulantních 

  kontrol 

- zdůrazní důleţitost dodrţování 

  všech doporučení, které obdrţí 

- informuje ţenu o nutnosti a 

  frekvenci měření hodnot glykémií a 

  ketolátek v moči 

- informuje ţenu o prospěšnosti 

  fyzické aktivity a dodrţování 

  výţivových doporučení 

- v případě nutnosti osvětlí aplikaci 

  inzulinu  

- hodnotí TK, váhu,  zjišťuje přítomnost  

  otoků 

- indikuje potřebné náběry 

- domluva termínu další návštěvy 

- zdůrazní ţeně, aby v případě 

  nejasností neváhala lékařku 

  kontaktovat po telefonu !! 

 

- poţaduje lékařskou zprávu od   

  ošetřujícího gynekologa s USG   

  vyšetřením, pro zjištění   

  odhadované hmotnosti plodu a  

  případných abnormalit  

  (polyhydramnion, prosakování  

  plodové vody do měkkých tkání  

  plodu, akcelerace růstu)  

  ukazující na moţnou  

  dekompenzaci diabetu 

- opět se ptá na subjektivní pocity  

  a obtíţe 

- nahlíţí do deníčku se zapsanými  

  hodnotami glykémie a  

  ketolátek v moči 

- zjišťuje hodnoty TK, váhy,    

  přítomnost otoků  

- diskutuje s ţenou případné  

  změny v selfmonitoringu či v  

  aplikaci inzulinu 

- domluva na termínu další   

   návštěvy v ambulanci  
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Edukační sestra 

 

Edukační sestra úzce 

spolupracuje s lékařkou.  Její 

hlavní úlohou je praktická 

ukázka s teoretickým 

výkladem. 

  Vysvětluje a názorně ukazuje: 

- jak si měřit hodnoty glykémie 

- jak si správně aplikovat inzulin 

- v čem spočívá zjištění přítomnosti  

   ketolátek v moči 

- ukáţe, kam naměřené hodnoty   

  zapisovat 

  Dále… 

- připomene důleţitost fyzické 

  aktivity a správné výţivy 

- vybaví ţenu glukometrem a 

  diagnostickými papírky na moč 

- v případě potřeby i inzulinem a 

  inzulinovým perem, atd. 

- změří ţeně hodnotu krevního tlaku  

- zjišťuje její hmotnost 

- plní ordinace lékařky 

- ptá se na subjektivní pocity 

- ověřuje osvojení informací  

  z první návštěvy 

- změří hodnotu krevního tlaku 

- zjistí hmotnost 

- dle potřeby vydává diagnostické  

   prouţky apod. 

- plní případné ordinace lékařky 

 

Výživová poradkyně 

 

Výţivová poradkyně ţeně 

objasňuje, jak se nyní bude 

stravovat.  

- vysvětlí důleţitost dodrţování  

  nového jídelníčku 

- mapuje dosavadní způsob stravování  

  ţeny 

- snaţí se nový jídelníček co nejvíce   

  přizpůsobit tomu, na který byla dosud  

  zvyklá 

- doporučí, jakým potravinám se  

  vyhýbat a jakým dávat přednost 

- doporučí vhodné způsoby přípravy  

  pokrmů 

 

 

K výţivové poradkyni je ţena 

odeslána pouze při první návštěvě 

diabetologické ambulance a dále 

pouze tehdy, pokud lékařka zjistí 

u ţeny obtíţe, jako jsou 

nevolnosti, hladovění, 

nechutenství apod.  

Pokud je ţena hospitalizována, o 

její výţivu se obvykle stará 

nutriční terapeutka, o které se 

zmiňuji dále. 

 

 

Je-li těhotná ţena s diabetem hospitalizována v nemocničním zařízení, o její výţivu 

se obvykle zajímá nutriční terapeutka. Proto jsem jednu oslovila – Bc. Hanu Šedinovou, 

která se mi pokusila vysvětlit náplň její práce o těhotné ţeny s diabetem. 

 

„Pokud edukujeme v těhotenství klientku s DM I. typu, je to ţena, která uţ diabetickou 

dietu dodrţuje, zná sacharidové potraviny, má vyzkoušeno, jak jí která potravina ovlivňuje 

glykémii. Takţe tuto klientku poučíme o nutnosti udrţení glykémie v potřebném rozmezí a 

probereme jídelníček, abychom zjistili, zda v něm má obsaţeno vše, co je v těhotenství potřebné. 

Často maminky nejí ryby nebo nekonzumují dostatek mléčných výrobků. 

U maminky s gestačním diabetem musíme zjistit, jak stravovací zvyklosti, tak aby v jídelníčku bylo 

obsaţeno vše, co je potřebné. Jak jsem jiţ říkala, dále edukujeme o diabetické dietě. První edukace 

trvá zhruba 45 minut, včetně odběru výţivové anamnézy. Při dlouhodobé hospitalizaci pacientku 

vyedukujeme a druhý či třetí den přijdeme za ní znovu. Pokud neshledáme nedostatky, tak uţ za 
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pacientkou nechodíme. Pokud se časem vyskytne problém, tak mě informuje zdravotní sestra a já 

opět za pacientkou přijdu. Samozřejmě chodíme dle potřeby, klidně i 2x týdně, popř. i častěji. 

  Rozdíl v diabetických dietách u ţeny s DM. I typu a s GDM je i není, princip diabetické 

diety je stále stejný – regulované mnoţství sacharidů. Pokud je klientka obézní, je nutné, aby vše 

přísně dodrţovala dle nastavených dávek. Pokud není obézní a většinou to tak u DM. I typu bývá, 

pouţívají klientky reţim dle výměnných jednotek. To uţ ale musí mít naučeno a vyzkoušeno z doby 

před těhotenstvím.” (Bc. Hana Šedinová) 

 

 V závěru diskuze bych chtěla podotknout, ţe kaţdá ţena je jedinečná. Kaţdá má 

odlišné názory, proţívání, vlastnosti, potřeby, priority, oporu blízkých atd., coţ značně 

ovlivňuje její náhled a postoj. 
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ZÁVĚR 

Kaţdý z nás by měl dbát na správné stravovací návyky a kvalitu svého jídelníčku. 

Ovšem těhotenství představuje citlivé období, kde můţe být ovlivněno zdraví nejen ţeny, 

ale navíc ještě nenarozeného dítěte. Tyto dva světy se navzájem ovlivňují. Proto si myslím, 

ţe znalost správné výţivy v graviditě je na místě. Měla by je znát kaţdá ţena plánující 

otěhotnět, popř. ţena jiţ těhotná. V neposlední řadě také porodní asistentka, která by měla 

být schopna ţenám poskytnout kvalitní informace a být jim oporou.  

Ve své bakalářské práci se zabývám vlivem výţivy na těhotenství a vývoj plodu. 

Speciálně jsem se zaměřila na diabetes a jeho souvislosti s těhotenstvím, kde výţiva hraje 

dominantní roli při jeho kompenzaci. Práce je rozdělena na část teoretickou a praktickou. 

V části teoretické krátce definuji těhotenství a stručně popisuji vývoj plodu. 

Zabývám se jednotlivými výţivovými sloţkami, které zaměřuji na těhotenství. Zajímám se 

o prekoncepční přípravu a její význam, dále o obecná specifika výţivy v graviditě. 

Rozepisuji jednotlivé druhy potravin a jejich ideální rozloţení v jídelníčku těhotné ţeny. 

Předposlední kapitolu věnuji diabetu, charakteristice jednotlivých typů a doporučené péči o 

ţeny s diabetem. Na konec jsem shrnula obecná doporučení, jakýsi souhrn informací, 

týkající se výţivy, který by měla kaţdá těhotná ţena znát a respektovat.  

Část praktickou jsem věnovala tématice diabetu v těhotenství. Obsahuje poznatky 

získané z rozhovorů nejen s respondentkami, ale i odborníky, kteří se touto problematikou 

zabývají. Zjišťovala jsem proţívání dvou ţen, jejich vnímání diabetu a doporučení, které 

ho doprovázejí. Byla jsem překvapena upřímností a otevřeností mých respondentek. 

Zjistila jsem, ţe péče o zdravou těhotnou ţenu je jiná, oproti péči o ţenu s diabetem. Ze 

strany porodní asistentky je třeba více empatie, podpory a odborných informací.  

Byla bych ráda, aby tato práce poslouţila ať ţenám těhotným, plánujícím otěhotnět, 

ţenám zdravým či s diabetem, ale také porodním asistentkám, které se pravděpodobně 

s ţenami s diabetem setkají ve své praxi. Ale také těm porodním asistentkám, které budou 

poskytovat informace o správné výţivě v těhotenství ţenám v gynekologických 

ambulancích, či ve své soukromé praxi. Jako vyústění své praktické části bakalářské práce 

jsem vytvořila informační leták o gestačním diabetu. Ten jsem vytištěný vloţila do práce a 

také zařadila do Příloh. 

Na závěr bych ráda popřála mým dvěma respondentkám a všem ţenám, které se 

musí s diabetem potýkat i v tak citlivém období jako je těhotenství, hlavně pevné zdraví 

pro ně a jejich děti. Přála bych si, aby jim porodní asistentky byly oporou a aby 
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vzpomínaly na těhotenství jako na šťastné období v jejich ţivotě. Jsem vděčná, ţe jsem 

mohla nahlédnout do soukromí dvou skvělých ţen, za jejich upřímnost, díky které je tato 

práce taková, jaká je.  
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SEZNAM ZKRATEK 

 

atd. - a tak dále 

aj. - a jiné 

BMI  - Body mass index 

CNS - centrální nervová soustava 

č. - číslo 

DM - diabetes mellitus  

event. - eventuálně 

GDM - gestační diabetes mellitus 

g - gram 

hCG - lidský choriový gonadotropin 

hPL  - lidský placentární laktogen 

IUGR - z anglického Intrauterine Growth Restriction – intrauterinní růstová    

                              retardace 

kcal - kilokalorie 

kg - kilogram 

kJ - kilojoule 

μg - mikrogram 

oGTT - orálně glukózový toleranční test 

RDS - z anglického Respiratory Distress Syndrome – Syndrom dechové tísně 

TK - krevní tlak 

tzn. - to znamená 

tzv. - takzvaný 

USG - ultrasonografie 
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PŘÍLOHY 

Příloha č. 1 Informovaný souhlas s rozhovorem 

 

INFORMOVANÝ SOUHLAS 

VLIV VÝŢIVY NA TĚHOTENSTVÍ A VÝVOJ PLODU 

 

STUDENT 

Zlata Bezděková 

Katedra ošetřovatelství a porodní asistence 

Fakulta zdravotnických studií ZČU 

e-mail:  

 

VEDOUCÍ BP 

MUDr. Lenka Luhanová 

Katedra ošetřovatelství a porodní asistence 

Fakulta zdravotnických studií ZČU 

e-mail:  

 

CÍL STUDIE 

Cílem studie je zmapovat prekoncepční období, těhotenství, porod a šestinedělí ţeny 

s diabetem. 

S Vaším svolením bude proveden rozhovor s Vámi, který bude zaznamenán na diktafon. 

Pořízený záznam nebude sdílen nikým jiným neţ studentem a vedoucím bakalářské práce. 

Záznamy budou ihned po kompletaci studie vymazány. Úryvky z rozhovoru mohou být 

pouţity při prezentaci studie, ale tyto citace budou vţdy anonymní. Vaše identita nebude 

rozpoznána, bude pouţit pseudonym. 

Nemusíte odpovídat na ţádné specifické otázky, pokud nebudete sama chtít, a můţete také 

kdykoliv odstoupit od rozhovoru nebo studie. 

 

 

SOUHLAS S VÝZKUMEM 

 

Já .......................................................souhlasím s účastí ve výzkumné studii. Souhlasím se 

záznamem rozhovoru na diktafon. Rozumím, ţe mohu kdykoliv od rozhovoru nebo studie 

odstoupit a ţe citace rozhovoru budou pouţity anonymně, nebudu ve studii identifikována.  

 

Podpis účastníka výzkumu:................................................Datum: 

Podpis studenta:.................................................................Datum: 

 



   

 

Příloha č. 2 Informovaný souhlas pacientky s uţíváním metforminu v těhotenství 

 

 

Zdroj: Doporučený postup péče o diabetes mellitus v těhotenství 2014 – Doporučení České diabetologické společnosti 

ČLS JEP – datum revize 18. 2. 2014
 

 

 

 

 



   

 

Příloha č. 3 Potravinová pyramida      

 

 

 

Zdroj: [online]. [cit. 01. 02. 2014]. Dostupné z: http://www.familyservice.sk/tehotenstvo/ 

Zivotosprava-v-tehotenstve/vitaminy-pre-tehotne 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

 

Příloha č. 4 Vhodné a nevhodné potraviny při GDM 

 

 

    Zdroj: HAVLOVÁ, V., a kol., Gestační diabetes – těhotenská cukrovka, 2014, Novo  Nordisk 



   

 

Příloha č. 5 Ukázka rámcového jídelníčku při gestačním diabetu  

 

 

       Zdroj: HAVLOVÁ, V., a kol., Gestační diabetes – těhotenská cukrovka, 2014, Novo  Nordisk



   

 

Příloha č. 6 Informační materiál o GDM 

Gestační diabetes -Těhotenská cukrovka 

 Co je gestační diabetes (GDM)? 

- jedná se o poruchu metabolismu glukózy   

  (cukrů) v krvi, která vzniká v těhotenství 

- projevuje se zvýšenou hladinou glukózy v krvi  

  a nemusí jej provázet žádné obtíže! 

 

 Jak se léčí gestační diabetes? 

- prvotně se léčí zdravou (racionální) stravou  

  s vyloučením cukru, sladkostí,  

  tučných jídel,  omezením bílého pečiva a   

  přiměřenou fyzickou aktivitou a  

  snahou o dobrou vyrovnanost (kompenzaci)  

  diabetu 

- pokud výše uvedená opatření nestačí  

  k uspokojivé kompenzaci, je třeba  

  aplikace inzulinu – o tom, jak si jej aplikovat a    

  jak často, Vám poradí lékař 

- je důležité průběžně zjišťovat hodnoty  

  glykémie v krvi a popř. přítomnost  ketolátek  

   v moči  

- zhruba ¾ žen stačí k dobré kompenzaci  

  diabetu přizpůsobená racionální strava  a  

  fyzická aktivita! 

 

 Jaká jsou rizika gestačního diabetu? 

  V případě opakovaných vysokých hladin  

  glykémie hrozí: 

- miminko má obvykle velkou porodní  

  hmotnost, díky které mohou vznikat  

  komplikace při porodu, tozn. poranění Vaše  

  nebo miminka 

- častěji se také těhotenství ukončuje císařským  

  řezem 

- zvyšuje se riziko vzniku obezity, diabetu nebo  

  vysokého krevního tlaku u dítěte v dospělosti 

 

 Jak je to po porodu? 
- pokud budete mít normální hladiny glykémie,  

  můžete se zpět navrátit ke stravování jako  

  před těhotenstvím a aplikace inzulínu také již  

  není třeba 

 

 

 

 

 Jaké jsou předpoklady pro vznik GDM? 

- nadváha, diabetes II. typu v rodině, předchozí  

  porod dítěte s váhou nad 4000g, hypertenze  

  (vysoký krevní tlak), věk 30+, gestační  

  diabetes v předchozím těhotenství, stres 

 - může se však objevit i u ženy bez uvedených  

  rizikových faktorů 

 

 

I když dodžování dietního režimu,      

kontrola glykémií a někdy i  aplikace 

inzulinu bude zasahovat  do Vašeho 

života, stojí za to  doporučení 

dodržovat, protože to prospěje zdraví 

Vašeho  miminka. 
 

 

 

                              

(Zdroj obrázku: https://www.pinterest.com/ormskell/photo-

ideas-maternity/) 

 

 



   

 

Zdravým desaterem v těhotenství 

proti gestačnímu diabetu 

1/ Udržujte ideální hmotnost v jednotlivých 

fázích těhotenství, nepřejídejte se, 

vyhledávejte zdravější potraviny, jezte 

pravidelně po menších dávkách 

* 

2/ Doplňte dostatek ochranných látek do 

jídelníčku - přidejte ovoce, zeleninu, zelené 

bylinky, obiloviny, luštěniny, ryby 

* 

3/ Hlídejte pitný režim, vhodnými nápoji 

jsou voda, vybrané ovocné čaje, ovocné a 

zeleninové šťávy 

* 

4/ Nepřesolujte, vyhněte se silně 

kořeněným jídlům a instantním a 

nakládaným pokrmům 

* 

5/ Přidejte do jídelníčku kvalitní rostlinné 

tuky (ideálně do dohotovených jídel za 

studena lisované oleje) 

* 

6/ Vyhněte se živočišným tukům, 

sladkostem, smaženým pokrmům! Obsahují 

příliš tuku, cukru a smažené a grilované 

pokrmy i cizorodé karcinogenní látky 

* 

7/ Vyhněte se cizorodým a toxickým 

látkám nejen v potravinách, ale i v 

životním stylu! Nekuřte, neberte drogy, 

nepijte alkohol, energetické nápoje, 

vyhněte se lékům bez porady s lékařem 

 

 

 

8/ Dodržujte správnou hygienu při 

přípravě stravy, dbejte na správné 

skladování potravin 

 

* 

9/ I v těhotenství nezapomínejte na 

pravidelnou pohybovou aktivitu, 

prospěje Vám i miminku! 

* 

10/ Při komplikacích a obtížích 

neváhejte vyhledat lékaře, choďte na 

pravidelné prohlídky a nebojte se 

požádat o informace !! 

 

 

Zdroj obrázku: http://prozeny.blesk.cz/clanek/prozeny- 

diety/170475/tehotenstvi-a dieta-mohou-budouci-

maminky-hubnout.html 

 

 

Vypracovala: Zlata Bezděková ve 

spolupráci s MUDr. Lenkou Luhanovou 

 



   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


