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Správny rast a vývoj zásadne závisí  
od dodávky zodpovedajúceho množstva 
bielkovín z našej stravy. Dôležité je nie-
len ich množstvo, ale aj ich kvalita. To sa 
najviac prejavuje v priebehu ranej vývo-
jovej fázy života označovanej ako Prvých 
1 000 dní, t. j. v období od koncepcie až 
do konca druhého roku života. V tejto 
etape života ovplyvňuje vyvážený príjem 
bielkovín detský fyzický a duševný rast. 
Telo môže ukladať iba obmedzené množ-
stvo bielkovín, a preto dieťaťu musia byť 
dodávané každý deň.

Závažná podvýživa, kvôli nedostatočnému 
množstvu alebo kvalite bielkovín, môže 
viesť u dojčiat a malých detí k dlhodobým 
problémom s rastom a vývojom. V mno-
hých častiach sveta je stále nedostatočný 
príjem bielkovín hlavným problémom, 
ktorý v kritických prípadoch vyžaduje in-
tervenčné nutričné   riešenie. Toto riziko 
tiež existuje u predčasne narodených detí 
a u chronicky chorých detí. U veľmi pod-
vyživených detí sa naďalej považuje strava 
bohatá na bielkoviny za potrebnú na za-
bezpečenie kvality ich života. Preto, aby sa 
zabránilo príznakom nedostatku bielkovín 
u detí, odporúčajú medzinárodné organi-
zácie a WHO v dojčenskej výžive vyššie 
koncentrácie bielkovín.

Teraz sa však ukázalo, že nielen nedosta-
tok bielkovín môže spôsobiť dlhodobé 
zdravotné problémy. Tie môže spôsobiť aj 
nadbytočné množstvo bielkovín. Vysoký 

príjem bielkovín, ktorý presahuje meta-
bolické požiadavky detského organizmu, 
pôsobí negatívne jednak na vyvíjajúce 
sa obličky, ale tiež sa zdá, že je spojený 
s rizikom vzniku nadváhy v dospelosti 
a s ňou súvisiacimi sekundárnymi ochore-
niami, ako sú diabetes 2. typu a kardiovas-
kulárne ochorenia.

Význam dojčenia pre zníženie následného 
rizika nadváhy a obezity dokladá množstvo 
štúdií a tri metaanalýzy. Jednou z možných 
príčin ochranného účinku dojčenia, ktorý 
sa prejavuje v nižšom náraste hmotnosti 
v dojčenskom veku, je aj nižšie množstvo 
bielkovín v materskom mlieku v porovnaní 
s náhradnými dojčenskými mliečnymi vý-
živami. Základná štúdia, ktorá bola v tejto 
súvislosti vykonaná, bola porovnávacia 
štúdia detí v Bavorsku, ktoré boli počas 
prvých mesiacov života buď plne dojčené, 
alebo dostávali dojčenskú mliečnu výživu 
(von Kries a kol., 1999). Sledovanie ukáza-
lo, že deti v druhej skupine vážili viac ako 
deti dojčené. Hypotéza „počiatočné biel-
koviny“, ktorá bola vyslovená v tejto štú-
dii, je v súčasnosti potvrdená dlhodobými 
výsledkami štúdie CHOP (The Child Obe-
sity Project).

V minulosti odporúčali odborné spoloč-
nosti v dojčenských mliečnych výživách 
vyššie množstvo bielkovín preto, aby sa 
zabránilo ich nedostatku. Dnes sa však 
ukazuje, že vysoké množstvo bielkovín ve-

die k zvýšeniu hmotnosti detí a v ďal-
šom živote k vyššiemu riziku vzniku 
nadváhy alebo obezity. Tieto poznatky  
vyústili do odporúčaní, aby nedojčeným 
deťom boli podávané dojčenské mlieka 
s nízkym obsahom bielkovín, ale iba 
za predpokladu, že je tiež zabezpečená 
ich vysoká kvalita správnym pomerom  
aminokyselín.

Rad epidemiologických pozorovaní a kon-
trolovaných intervenčných štúdií pouka-
zuje na dlhodobý „programovací“ efekt 
výživy podávanej v ranom detstve. Za roz-
hodujúcu fázu sa považuje Prvých tisíc dní 
života. V nej sa vytvárajú predpoklady buď 
pre vznik podvýživy, alebo pre vznik rizika 
nadváhy, ktoré potom ovplyvňujú celý  
neskorší život.

Ďalšia príčina nadváhy v dospelosti môže 
byť už v prenatálnej výžive. Počas tejto 
fázy sa ukazuje, že tehotné ženy s nad-
váhou poskytujú nenarodenému dieťaťu 
prebytok bielkovín a to vedie k dlhodobým 
následkom. Je zrejmé, že tu tiež hrá dôle-
žitú úlohu epigenetika. Otázkou je, do akej 
miery môže dojčenské mlieko so zníženým 
obsahom bielkovín v týchto prípadoch  
znížiť následné zdravotné riziká. 

von Kries et al.: Breast feeding and obesity: cross 
sectional study. BMJ. 1999 Jul 17; 319 (7203): 147-50. 
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Editoriál Bielkoviny 
– esenciálne živiny

Vedecké poznatky z posledných ro-
kov menia náš pohľad na chápanie 
bielkovín – jednej z najdôležitejších 
živín pre ľudské telo. Je čím ďalej 
tým jasnejšie, aké sú v rôznych 
etapách vývoja bielkoviny dôležité  
a aký majú význam pre zdravie. 

V mysliach ľudí neustále pretrváva 
ich význam predovšetkým v sú- 
vislosti s problematikou podvýživy, 
najmä v rozvojových krajinách. 
Je však stále jasnejšie, že aj nad-
bytočný príjem bielkovín môže 
byť škodlivý, zvlášť v ranom det- 
skom veku. Nielenže zhoršuje meta- 
bolizmus a funkcie obličiek u dojčiat, 
ale tiež sa ukazuje, že zvyšuje rizi-
ko nadváhy či obezity a následných 
sekundárnych ochorení. Okrem 
toho, dlhodobý vplyv bielkovín po-
čas prvých 1 000 dní života je však 
oveľa väčší. Napríklad existuje spo-
jenie medzi zložením a prípravou 
bielkovín a alergickými ochorenia-
mi. Ďalšie dôkazy ukazujú na to, že 
bielkoviny hrajú významnú úlohu 
v ranom nutričnom programovaní. 
Zníženie obsahu bielkovín v mlieč-
nych formulách pri zabezpečení ich 
vysokej kvality je sľubným spôso-
bom znižovania dlhodobých zdra-
votných rizík u detí, ktoré nemôžu 
byť dojčené. Články v tomto čísle 
Nutričných Noviniek zodpovedajú 
súčasnému stavu odborného výsku-
mu, ktorý prebieha po celom svete.

Verím, že sa vám články budú páčiť 
a nájdete v nich podnety pre vašu 
prax.

Doc. MUDr. M. Kuchta, CSc., mim. prof.
Detská fakultná nemocnica Košice

Bílkoviny a zdravý vývoj dítěte

Proteíny sú základnou zložkou ľudského 
tela, všetkých živých buniek. Zvlášť sú 
dôležité pre vývoj a rast detí v období, 
ktoré je označované ako Prvých 1 000 dní 
života. Zásadnú úlohu hrá ich množstvo 
a kvalita.

Termín „proteín“ pochádza z gréckeho slo-
va protos, čo znamená „prvý“ – a to vypo-
vedá o ich význame. Takže poďme sa spo-
ločne pozrieť na významnú úlohu bielkovín 
podrobnejšie.

Ak vezmeme do úvahy širokú škálu pro-
cesov v ľudskom tele, do ktorých sú biel-
koviny zapojené, je ich názov „protos“ 
jasný. Bielkoviny dodávajú materiál na 
tvorbu, obnovu a udržiavanie buniek 
a tkanív a sú transportnou zložkou rôznych 
látok v krvnej plazme. Sú súčasťou mem-
brán a štruktúr, ako je napríklad keratín 
alebo kolagén, telesných tekutín, enzý-
mov a hormónov s dôležitými funkciami. 
Z bielkovín sa tvoria protilátky a koagulač-
né faktory. Jednotlivé proteíny sa tiež po-
dieľajú na svalovej kontrakcii.

Všetky tieto jednotlivé dôvody sú spo-
ločne dôvodom pre to, aby sme podrob-
nejšie prehodnocovali náš pohľad na vý-
znam bielkovín. Hneď na začiatku musíme 
však opustiť zastaraný názor na to, že čím 
viac bielkovín, tým lepšie. Tieto názory 

dnes nezodpovedajú vedeckým poznat-
kom pre výživu detí.

Stavebnými kameňmi všetkých bielko-
vín sú aminokyseliny. Rôzne kombinácie 
21 základných aminokyselín sú zákla-
dom pre tisíce rôznych známych typov 
proteínov. Osem z týchto aminokyselín 
nemôže produkovať ľudský organizmus 
a musia sa získavať z potravín, pretože sú 
pre človeka životne dôležité. Tieto ami-
nokyseliny sa označujú ako esenciálne, 
a sú to: izoleucín, leucín, lyzín, metionín, 
valín, treonín, fenylalanín a tryptofán. 
U dojčiat existuje najmenej 12 aminoky-
selín, ktoré mladý organizmus nemôže 
sám produkovať.

Aminokyseliny na tvorbu bielkovín sa do 
tela dodávajú prostredníctvom potravín. 
V tom prípade zohráva kľúčovú úlohu 
nielen celkové množstvo bielkovín, ale aj 
ich kvalita, t. j. obsah esenciálnych ami-
nokyselín.

Bielkoviny ovplyvňujú všetky aspekty  
rastu a vývojaEsenciálne aminokyseliny musia byť získané z potravy
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Esenciálne aminokyseliny

Význam pre rast dieťaťa

Dojčenie a príjem bielkovín
Význam Prvých 1 000 dní

Zapamätajte si

 Bielkoviny sú kľúčovým faktorom 
ľudského vývoja a zdravia.

 Všetky bielkoviny sú zložené  
z 21 rôznych aminokyselín.

 Niektoré z týchto aminokyselín 
môžu byť vytvorené samotným 
telom dieťaťa, ale esenciálne 
aminokyseliny sa musia získavať 
z potravy, pretože samo telo si ich 
nevie vyrobiť.

 Pre príjem bielkovín je rozhodu-
júce ich množstvo a kvalita.

Aminokyseliny

Podmienečne esenciálne 
aminokyseliny (4)

Esenciálne  
aminokyseliny (8)

Neesenciálne  
aminokyseliny (9)

Môžu byť syntetizované 
ľudským telom v určitých 

prípadoch

Nemôžu byť syntetizované 
ľudským telom. Musia byť  

dodávané potravou

Môžu byť syntetizované 
ľudským telom

arginín, cysteín,
histidín, tyrozín

izoleucín, leucín, lyzín,
metionín, fenylalanín,

treonín, tryptofán, valín

alanín, asparagín, kys. aspará-
gová, kys. glutamová, glutamín,

glycín, prolín, pyrolyzín, serín

Chemické prenášače

Hlavná funkcia  
bielkovín  

v ľudskom tele

Rast

Regulácia tekutín a udržiavanie 
acidobázickej rovnováhy

Imunitná odpoveď Transport

Energia

Enzýmy
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Požadavky na příjem bílkovin u kojenců 
nejsou konstantní. S postupujícím vě-
kem se snižují a mateřské mléko se těm-
to měnícím požadavkům přizpůsobuje.

V souladu s potřebami kojeného dítěte se 
příjem bílkovin s přibývajícím věkem sni-
žuje, a to hlavně proto, že obsah bílkovi-
ny mateřského mléka klesá z cca 14,0 g/l  
(1,85 g/100 kcal) v prvním měsíci na 
8,6 g/l (1,35 g/100 kcal) ve čtvrtém měsíci. 
Kojené dítě dostává přesně to správné 
množství bílkovin: ani příliš mnoho, ani 
příliš málo.

U nekojených dětí je ale situace odlišná. 
Obsah bílkoviny v náhradních koje-
neckých formulích je navržen tak, aby  
vyhovoval požadavkům na bílkoviny 
v prvním měsíci života. Aby se usnadnilo 
srovnávání mezi požadavky na bílkovinu 
a jejím obsahem, musí být obě hodnoty 
převedeny na energii, tj. vyjádřené 
v g/100 kcal. V prvním měsíci života jsou 
požadavky na příjem bílkovin u dítěte ve 
vztahu k energii 1,65 g/100 kcal, následně 
klesají. Obsah bílkovin v počátečních  
kojeneckých mlécích se pohybuje v roz-
mezí mezi 1,85 a 2,10 g/100 kcal, což zna-
mená, že mírně převyšuje požadavky na 
množství bílkoviny v prvním měsíci. Od-
borníci ale doporučují používat kojenec-
kou formuli s co nejnižším množstvím 
bílkoviny.

Vzhledem k tomu, že se zvyšujícím věkem 
dítěte požadavky na příjem bílkovin klesají, 
dalo by se logicky předpokládat, že množ-
ství bílkoviny v pokračovacích kojeneckých 
formulích bude nižší než u počátečních. 
Opak je ale pravdou. Obsah bílkoviny v po-
kračovacích mlécích je výrazně vyšší.

Další rozdíl mezi požadavkem a příjmem 
bílkovin se projevuje na začátku zavádění 
komplementární výživy, protože pro první 
příkrmy je typický nižší obsah bílkovin 
(ovoce, zelenina). Během prvního roku dále 
narůstá nerovnováha, protože děti zase při-
jímají stále více mléka, mléčných výrobků 
a masa.

Po mnoho let byl nadměrný příjem bílkovin 
u kojenců považován za přijatelný. Od 
té doby, co se prokázalo, že děti krmené 
náhradní kojeneckou výživou mají vyšší 
pravděpodobnost vzniku nadváhy v dal-
ším životě, jsou mléka s vysokým obsa- 

hem bílkovin stále častěji kritizována.
Epidemiologické výzkumy také prokázaly 
vztah mezi vysokým příjem bílkovin 
u kojenců a zvýšenou obezitou v dětství. 
Proto by se mělo nadměrnému příjmu  
bílkovin u kojenců zabránit.

Požadavky 
na příjem bílkovin

Rozhovor s odborníkem 5Požadavky na příjem bílkovin

prim. MUDr. Jan Boženský 
Dětské oddělení, Vítkovická nemocnice a.s.
Ostrava

? Pane doktore, o bílkovině se hovoří jako o stavebním kamenu 
života, co vy na to?

 ! Název protein prochází z řeckého slova „protos“ a znamená prv-
ní. Je pravdou, že proteiny jsou v našem těle po vodě druhou 
nejvíce obsaženou látkou. Stále platí, že bílkoviny spojujeme 
s masem, ale zdroje aminokyselin, ze kterých se bílkoviny tvo-
ří, jsou velmi různorodé. Pro dobrou funkci naše tělo potřebuje 
širokou škálu aminokyselin. Celkem jich využívá 24 a z toho 8 je 
esenciálních, tedy takových, které si tělo nedokáže vyrobit. Tak-
že určitě platí, že bílkovina je jedním ze základních stavebních 
kamenů našeho těla, ale v posledních letech se ukazuje, že ne-
jen její nedostatek, ale i její nadbytek ve stravě může negativně 
ovlivnit vývoj dětského organismu.

? Jsou pro Vás, jako pro obezitologa, zajímavé výsledky studie 
CHOP?

 ! Příjem bílkovin ve stravě kojenců se dostal do hledáčku pediatrů 
a nutričních specialistů na základě výsledků mnoha studií,  
které ukazovaly na možnou souvislost mezi příjmem bílkovin 
a vznikem obezity (Koletzko,2009). Jednou z posledních velkých 
studií, která se zabývala vztahem mezi příjmem bílkovin po naro-
zení a rozvojem obezity, je studie CHOP (The Childhood Obesi-
ty Project). Výsledky této studie ukazují signifikantní vztah mezi 
obsahem bílkovin v podávaném kojeneckém mléku a nárůstem 
obezity. Tedy vyšší obsah bílkoviny v kojeneckých formulích vedl 
k více než 2,4násobnému nárůstu rizika vzniku obezity dětí škol-
ního věku. Signifikatní se taky ukázaly rozdílné sérové hladiny 
IGF-1 a C-peptidu. Můžeme tedy předpokládat, že nižší množství 
bílkovin v kojeneckých formulích příznivě reguluje sekreci inzulínu 
a následně také dalších hormonů ovlivňujících metabolické proce-
sy a tak nepřímo ovlivní i rozvoj obezity.

? V posledních letech se objevil pojem Prvních 1000 dní 
a nutriční programování. Co to znamená?

 ! Na základě výsledků mnoha studií se ukazuje, že prvních 1000 dní 
života dítěte se jeví jako jedna z nejdůležitějších částí života ve vzta-
hu k jeho dalšímu vývoji. Adekvátní výživa v tomto velmi senzitiv-
ním období má nejen vliv na aktuální zdravotní stav dítěte, ale může 
změnit jeho vývoj prostřednictvím epigenetických mechanismů 
i v dospělosti. Studie prokazují, že nedostatečná výživa těhotných 
žen způsobuje, že jejich potomci mají v dospělosti vyšší riziko hy-
pertenze, kardiovaskulárních onemocnění a diabetu druhého typu 
(Hales,2001). Znamená to, že prostřednictví nutričního programo-
vání můžeme příznivě (či naopak nepříznivě) ovlivnit vývoj dítěte 
nejen v prvních měsících života či v dospělosti, ale za pomoci me-
zigeneračního přenosu i vývoj další generace.

? Znamená to, že příjem bílkoviny může mít vliv na zdraví 
v dospělosti?

 ! Znamená to, že vyšší příjem bílkovin u kojenců může vést k nárůstu 
nadváhy a obezity již v období časného dětství a z dlouhodobé-
ho hlediska vést k negativnímu ovlivnění jejich zdravotního stavu. 
Mnohé studie dnes potvrzují již dříve vyslovenou „časnou proteino-
vou hypotézu“, která předpokládala, že vyšší obsah bílkovin v koje-
neckých formulích ve srovnání s mateřským mlékem vede k vyšší  
postprandiální sekreci inzulínu a IGF-1, které pak mohou ovlivnit 
růst a rozvoj obezity v prvních dvou letech života.

? S ohledem na tato fakta, jaké byste doporučil množství bílko-
viny v kojeneckých mlécích?

! Pokud porovnáme obsah bílkovin v počáteční mléčné výživě před 
20 lety a dnes, uvidíme razantní pokles obsahu bílkoviny. Snahou 
je nahradit dříve dodávanou kvantitu kravské bílkoviny tak, aby 
se co nevíce přiblížila mateřskému mléku nejen v hodnotě cel-
kové dávky bílkoviny, ale i obsahem jednotlivých aminokyselin. 
V minulých letech dominovala snaha o adekvátní příjem ve snaze 
eliminovat malnutrici, a to zvláště u dětí s nižší porodní hmotností. 
 
S ohledem na aktuální výsledky se dnes akcentuje co nejnižší 
doporučovaný obsah bílkovin v kojeneckých formulích. Takto 
upravené formule negativně neovlivní růst či jiné antropomet-
rická data ve srovnání s kojenými dětmi, ale ve srovnání s dětmi 
krmenými formulemi s vyšším obsahem bílkovin mají příznivý vliv 
na hodnoty BMI v časném školním věku a následný rozvoj nadváhy 
a obezity.

Požadavky na bílkoviny a jejich příjem u kojených dětí
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Časná proteinová 
hypotéza

Koncepce dlouhodobého zdravého programování v průběhu 
citlivé fáze vývoje v raném dětství byla poprvé vyslovena 
před více než třiceti lety. Od té doby tento koncept potvrdily 
četné studie. Další výzkum ukázal souvislost mezi výživou  
v raném dětství a rizikem nadváhy v pozdějším životě.

Kojenecká mléka mají mnohem vyšší obsah bílkovin než 
mateřské mléko (155–180 % obsahu mateřského mléka). Vě-
decké modely ukázaly, že vysoký příjem bílkovin během 
těhotenství a v postnatálním období je spojen s vyšším 
rizikem vzniku obezity v dalším životě. Nekojené děti krmené 
náhradním kojeneckým mlékem mají mnohem vyšší hod-
noty postprandiálního inzulínu než kojené děti. Vysoké 
množství inzulínu a hodnot IGF-1 může podporovat růst 
v prvních dvou letech života a vývoj obezity. Tato pozorování 
byla podpořena epidemiologickými studiemi a vedla k vyslo- 
vení tzv. „časné proteinové hypotézy”: Vysoký příjem bílkovin 
v raném dětství může vést k vyššímu riziko vzniku nadváhy 
v pozdějším životě.

Säuglingsnahrung
7

Příjem bílkovin v mládí dlouhodobě ovlivňuje hmotnost

Studie CHOP potvrzuje: 
Nízký obsah bílkovin = nízké BMI

Vliv bílkoviny 
na IGF-1 a inzulín

NN     2/2018

Koletzko B et al.: Can infant feeding choices modulate later
obesity risk? Am J Clin Nutr. 2009 May;89(5):1502S–8.

Časná proteinová hypotéza

Projekt dětské obezity (CHOP) je evropská multicentrická RCT 
studie podporovaná Evropskou unií, která sleduje vliv příjmu 
bílkovin u nekojených dětí na riziko rozvoje obezity v dalším 
životě. Po výsledcích, které byly publikovány po dvouletém sle-
dování, jsou nyní k dispozici 6leté výsledky studie. 

Správná zdravá výživa v časných fázích života může být klíčo-
vým faktorem pro zamezení vzniku obezity v dětství. Vysoký 
příjem bílkovin je v dětství spojen s rychlejším přírůstkem hmot-
nosti – to je známý rizikový faktor výskytu nadváhy. Jako sou-
část Projektu dětské obezity (CHOP) bylo provedeno šetření, zda 

nižší obsah bílkovin v kojeneckém mléce může vést k nižšímu 
BMI a zda tento fakt může být preventivním faktorem nadváhy 
ve 6 let věku dítěte. Studie CHOP zahrnula zdravé kojence naro-
zené v období od října 2002 do července 2004. Během prvního 
roku dostávaly náhodně nekojené děti (n = 1089) buď kojeneckou 
mléčnou formuli s vyšším (= HP) nebo nižším (LP) množstvím 
bílkovin v rámci doporučených množství. Referenční skupina 
zahrnovala 588 kojených dětí. Výška a hmotnost 448 (= 41%) ne-
kojených dětí byla měřena ve věku 6 let, primárním výsledkem 
byl BMI. 

Zdá se, že příjem bílkovin v raném dětství 
je důležitým rizikovým faktorem vzniku 
nadváhy v dalším životě. Nicméně infor-
mace o možných mechanismech toho-
to procesu jsou velmi omezené. Studie 
zkoumala vliv na aminokyseliny, inzulín 
a IGF-1 v séru.

V rámci projektu dětské obezity (CHOP) 
dostávaly nekojené děti během prvního 
roku svého života počáteční a následně 
pokračovací kojenecké mléko s nízkým 
obsahem bílkoviny (skupina LP: 1,7 g 
nebo 2,2 g bílkoviny / 100 kcal) nebo vy-
sokým obsahem bílkoviny (skupina HP: 
2,9 g nebo 4,4 g bílkoviny / 100 kcal). Ve 
věku 6 měsíců byly měřeny biochemické 
hodnoty u 339 dětí skupiny LP a u 333 dětí 
ze skupiny HP. Pro srovnání byly brány 
hodnoty u 237 kojených dětí.

Výsledky ukázaly, že množství esenciál-
ních aminokyselin, IGF–1 a poměr močo-
vých C-peptidů ke kreatinu byly vyšší ve 
skupině HP než u skupiny LP. Pro srovná-
ní, hodnoty IGF – vázaného proteinu (IGF-
-BP 2) byly nižší, také hodnoty IGF-BP 3 se 
signifikantně nezměnily. Ve srovnání se 

skupinou kojených dětí výrazně vzrostly 
v obou skupinách (LP i HP) hodnoty esen-
ciálních aminokyselin, IGF–1, C-peptidu 
a močoviny. Byla prokázána významná 
spojitost mezi celkovým IGF–1 a růstem 
v 6. měsíci věku dítěte. Další údaje byly 
získány v 6, 12 a 24 měsících.

Vysoký příjem bílkovin stimuluje IGF-1  
a uvolňování inzulínu v raném dětství, 

IGF-1 zrychluje růst v prvních 6 měsících 
života. To je spojeno se zvýšeným pomě-
rem hmotnosti k délce a vyššímu BMI  
ve 2 letech věku.

Socha P et al.: Milk protein intake, the met-
abolic-endocrine response, and growth 
in infancy: data from a randomized clin-
ical trial. Am J Clin Nutr DOI: 10.3945/ 
ajcn.110.000596 (August 2011)

Vysoký příjem bílkovin v raném věku

Vysoké plazmatické a tkáňové hladiny 
inzulinogenních aminokyselin

Zvýšená sekrece inzulínu a IGF-1

Dlouhodobě zvýšené riziko vzniku obezity 
a s ní souvisejících onemocnění

Zvýšené váhové přírůstky Zvýšená adipogenní aktivita

Sérové koncentrace inzulinu podobného růstového faktoru (IGF) –1 volného, 
IGF-1 celkového a močového C-peptidu u kojenců, kteří užívají formuli s nižším 
množstvím bílkoviny (skupina LP), formuli s vyšším množstvím bílkoviny (skupina 
HP) a u kojených dětí

Proměnná LP HP Hodnota P  
(LP porovnaná s HP) BF

IGF-1 volný
(ng/mL)

0,43
(0,27; 20,77)

0,60
(0,34; 1,11)

< 0,001
0,31

(0,21; 0,48)

IGF-1 celkový
(ng/mL)

34,7
(17,7; 57,5)

48,4
(27,2; 81,8)

< 0,001
14,1

(5,1; 33,2)

C-peptid
(ng/mL)

19,5 26,9 < 0,002 9,3
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Výsledky stávajících studií umožňují vyvodit závěry pro pediatrickou praxi:

 Mateřské mléko je tou nejlepší volbou výživy kojenců a mělo by být aktivně podporováno a chráněno.

 Kojencům, kteří nejsou nebo nemohou být kojeni, by mělo být doporučováno počáteční a pokračovací kojenecké mléko 
s co nejnižším obsahem nejkvalitnějších bílkovin.

 U zdravých dětí není žádoucí velmi rychlé zvýšení hmotnosti v prvních dvou letech života. Je důležité pravidelně sledo-
vat růstové grafy.

 Normální kravské mléko s vysokým obsahem bílkovin by nemělo být podáváno v prvním roce života.

Zapamatujte si

Výsledky jasně ukázaly, že děti ve věku 
6 let ve skupině HP měly významně  
vyšší BMI než děti, které byly krmeny 
formulí s nižším obsahem bílkovin (LP). 
U dětí ve skupině HP bylo riziko obezity 
2,43krát vyšší než u dětí skupiny LP a na-
víc vykazovaly tendenci k vyšší tělesné 
hmotnosti, ale ne k výšce. Antropomet-
rické údaje LP skupiny byly podobné 
jako u kojených dětí.

Z těchto výsledků lze odvodit, že kojenec-
ké mléko s nižším množstvím bílkoviny 
snižuje BMI a riziko obezity u dětí ve škol-
ním věku. Vyhýbání se kojenecké formuli 
s vysokým obsah bílkovin by proto mohlo 
vést k menšímu počtu dětí s nadváhou.

Weber M et al.: Lower protein content in 
infant formula reduces BMI and obesi-
ty risk at school age.: follow-up of a ran-
domized trial. Am J Clin Nutr DOI: 10.3945/ 
ajcn.113.064071 (March 2014).

Studie CHOP – výsledky v 6 letech života

Rozdíly v 6 letech života mezi dětmi krmenými kojeneckými 
formulemi s nízkým a vysokým množstvím bílkoviny
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