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ROZHODNĚ PRÁVEM SE PRO
CIVILIZAČNÍ ONEMOCNĚNÍ
VŽILO OZNAČENÍ „NEMOCI

Z BLAHOBYTU“. JEJICH HLAVNÍ
PŘÍČINOU JE TOTIŽ TO, JAK

ŽIJEME A ŽE SE VLASTNĚ MÁME
AŽ MOC DOBŘE. NEZDÁ SE VÁM

TO? A PŘECE MEZI TYTO NEMOCI
PATŘÍ PŘEDEVŠÍM OBEZITA,

CUKROVKA, OSTEOPORÓZA,
KARDIOVASKULÁRNÍ ONEMOCNĚNÍ

A TAKÉ DUŠEVNÍ PORUCHY.

a nevíme,
co s tím

Jsme nemocní
z blahobytu

„Člověk je evolučně předur-
čen k tomu, aby se ne-
ustále konfrontoval se zá-

kony přírody, historicky jsme byli nuceni
soupeřit a najít si cestu k přežití. To, v čem
dnes žijeme, je ale něco jiného, říkáme
tomu společenská singularita. Pro vysvět-
lení: máme dostatek jídla, cítíme, že jsme
zvládli přírodu. Přidejte k tomu důsledek
nepřetržitého blaha dvou generací a nepři-
rozeného nadužívání technologií a máte
nový evoluční stav, při kterém skutečné
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a 33 procent žen, obézních je zhruba
20 procent mužů a 18 procent žen. Více
než třetina lidí ve věku 25 až 64 let má seda-
vou práci, sportuje jen přibližně 3,5 hodiny
týdně. S přibývajícím věkem zájem
o pohyb slábne. „Nadváha a obezita souvisí
se vznikem diabetu 2. typu – metabolic-
kým onemocněním reprezentujícím se tzv.
inzulinorezistencí,“ uvádí MUDr. Taťána
Staňková z Centra pro poruchy metabo-
lismu a výživy. Také vysoký krevní tlak je
navázán na nadměrnou hmotnost. Pumpo-
vat krev do obézního těla a okysličovat ho
totiž tělo bez vyššího tlaku nezvládne. Další
na řadě jsou vysoké hladiny tzv. tuků
z jídla, jako jsou cholesterol a triglyceridy.
Celému tomuto kvartetu se říká metabo-
lický syndrom. „Onemocnět jím můžete
stejně dobře v mládí jako ve vyšším věku.
Jen má jiné projevy. Dvojkový diabetes je
například u mladých lidí výjimečný, najde-
me u nich spíše vyšší cholesterol, triglyce-

ridy, vysokou hladinu kyseliny močové či
ztučnění jater. Základem je ale obezita –
jakmile člověk zhubne, situace se razantně
zlepší,“ konstatuje MUDr. Staňková.

CUKROVKU
NECHÁVÁME V KLIDU
ROZVINOUT
Pokud máte diabetes mellitus 2. typu,
neumí váš organismus využít inzulin.
Léčba je proto závislá na dietním režimu
a na podávání antidiabetických léků. Ty-
pický diabetik druhého typu často vyrůstá
z ukázkového konzumenta tzv. staré české
kuchyně. „Pokud však změní stravu
a zhubne, upraví se často metabolismus do
takové míry, že je možné léky částečně
nebo úplně vysadit. Změnu životního stylu
by však měl každý diabetik provádět pod
vedením a kontrolou specializovaného
lékaře. Leckterá dieta by mu totiž mohla

rozdíly mezi lidmi mizí,“ vysvětluje
MUDr. Martin Jan Stránský, neurolog
z Polikliniky na Národní v Praze a primář
neurologie na Yaleově univerzitě.

NÁŠ MOZEK ROZMACH
TECHNOLOGIÍ
NEKOPÍRUJE
Rozmach moderních technologií je podle
MUDr. Stránského dvojsečným mečem.
Na jedné straně nám poskytují ohromné
výhody, například ve výzkumu léčby ne-
mocí. Na druhé straně však škodí, a to
hlavně našemu mozku: „Naše priority se
díky pokroku mění a deformují. Moji ro-
diče například řešili, jestli je nacisti zavřou
do plynové komory, zatímco dnes stojí na
stejné emoční úrovni problémů to, kolik
máme na facebooku kamarádů. V obou
případech vytváří mozek stejný stresový
koeficient. A je jedno, zda jde o stres ve
skutečném pojetí. To třeba vysvětluje, proč
spáchá puberťačka sebevraždu jen proto, že
si ji smazalo 15 přátel z facebooku a dalších
200, které nikdy v životě doopravdy nevi-
děla, si myslí, že je tlustá,“ uvádí neurolog.

TO, ŽE SE MÁME
DOBŘE, NÁM NESVĚDČÍ
Za posledních deset let počet psychicky
nemocných podstatně vzrostl. Například
úzkostné poruchy se vyskytují u téměř tře-
tiny lidí a poruchy chování u čtvrtiny po-
pulace. „Studie jednoznačně dokazují, že
dnešní generace mladých trpí mnohem
větším stresem a úzkostí než jejich rodiče,“
konstatuje MUDr. Stránský. Podle do-
stupných údajů používá zhruba desetina
Čechů nějaké léky na uklidnění nebo na
spaní, aniž by se léčila u psychiatra nebo
psychologa. Duševní choroby a poruchy
chování jsou v současnosti druhou nejčas-
tější příčinou přiznání invalidního dů-
chodu v České republice (vedou stále ne-
moci svalové a kosterní soustavy). Největší
nárůst nemocných zaznamenala mezi roky
2012 až 2017 Česká správa sociálního za-
bezpečení u lidí ve věku 40 až 64 let.

MÁME KILA NAVÍC, ALE
MOC TO NEŘEŠÍME
Češi jsou nejtlustší od roku 1993. Nadváhu
má podle údajů ČSÚ 47 procent mužů

Hodně se diskutuje o tom, zda má
používání mobilů vliv na poruchy sou-
středění u dětí a zda by se měly ve
školách zakázat jako ve Francii. Co si
myslíte?
Nejde jen o poruchy soustředění. Při
všech těch diskusích se zcela zapomíná
na vliv mobilů, ale i moderních technolo-
gií vůbec, na mozek jako takový. Je už
dokázané, že v souvislosti s nadměrným
užíváním moderních technologií degene-
rují mozkové a intelektuální schopnosti
z generace na generaci. Nečteme, máme
problémy s otevřenou diskusí, redukuje
se náš slovník a ztrácíme empatii. Do-

spělý mozek nemá možnost pracovat tak, jak je pro něj přirozené,
proto degenerují jeho schopnosti. Bohužel mozek dítěte se všechno
teprve učí a nadužívání moderních technologií včetně mobilu mu ne-
dává šanci pořádně se vyvinout. Podle některých studií má dokonce
už generace našich dětí nižší IQ než my. Nelze opomenout přímou
souvislost mezi používáním počítačů a nárůstem duševních poruch,
především úzkostí a depresí. V USA vydala před časem Americká pe-
diatrická asociace doporučení, aby děti mladší dvou let nesledovaly
nic na žádné obrazovce, v předškolním věku pak jen minimálně
a pouze za rodičovského dohledu. A já s tím naprosto souhlasím, mo-
bily bych v základních školách zakázal stejně jako ve Francii, abych
zachránil dětské mozky. A nejen to. Rodič, který dá svému dítěti
mobil, ohrožuje jeho vývoj stejně, jako kdyby mu cpal jakoukoliv
jinou návykovou látku.

Zeptali jsme se za vás

Odpovídá
MUDr. Martin
Jan Stránsk˘,
M.D., FACP,

neurolog
z Polikliniky na
Národní v Praze

�
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i uškodit,“ říká MUDr. Taťána Staňková.
Pokud cukrovkář nedbá na doporučení lé-
kařů, přijde zpravidla doba, kdy si bude
muset začít píchat inzulin. Jestliže ani
tehdy nebude dodržovat zásady léčby, bude
se jeho zdravotní stav dále zhoršovat. Ri-
ziko mrtvic a infarktů například hrozí ne-
disciplinovaným diabetikům 2. typu pět-
krát častěji než zdravým lidem. Mezi drsné
následky patří rovněž slepota, selhání led-
vin nebo amputace nohou v důsledku po-
ruchy prokrvení dolních končetin.

DOKUD NÁS NESKOLÍ
INFARKT, NIC
NEDĚLÁME
Podle údajůWHO z roku 2017 patří 35 pro-
cent všech úmrtí v České republice one-
mocněním srdce a cév. A vůbec není výjim-
kou, když například infarkt myokardu skolí
i čtyřicátníka. Může za to dlouhotrvající
stres, který je pro lidi v tzv. produktivním
věku běžnou součástí dne. Prevence i léčba
spočívají velkou měrou ve spolupráci s pa-
cientem. Podstatnou roli v prevenci totiž
hraje změna životního stylu. Většina
srdečně-cévních onemocnění je způsobena
aterosklerózou, která pomalu, ale jistě de-
vastuje cévy v celém těle. Kromě pravděpo-
dobných genetických předpokladů k ní
hodně přispíváme sami tím, že kouříme,
jsme obézní, málo se hýbeme a žijeme ve
stresu. Veškerou devastaci cévních stěn pak
ještě urychlují další onemocnění, jako jsou
hypertenze, vysoká hladina krevních tuků
(zejména LDL cholesterol) či diabetes mel-
litus 2. typu. „Téměř polovina Čechů však
svou hladinu cholesterolu nesleduje –
obecně podceňujeme preventivní prohlídky
u praktického lékaře, které jsou doporu-
čeny alespoň jednou za dva roky. Přitom
právě díky nim lze většinu tzv. nemocí
z blahobytu včas objevit a zahájit změnu ži-
votního stylu nebo odpovídající léčbu ve
spolupráci s odbornými lékaři,“ tvrdí
MUDr. Vlasta Plachá, praktická lékařka
z Polikliniky na Národní v Praze.

NEMYSLÍME NA TO, ŽE
NÁM ŘÍDNOU KOSTI
Celosvětové statistiky hovoří o tom, že os-
teoporózou, zákeřnou chorobou, při které
řídnou kosti, trpí každá třetí žena a každý
pátý muž po padesátce. Zpravidla o ní ne-

víme až do chvíle, kdy si při malém úrazu
zcela nepochopitelně něco zlomíme. Bo-
hužel určitému stupni úbytku kostní
hmoty se nevyhne nikdo. Hmotu kostry
si každý člověk buduje asi do 25 až 30 let,
potom jí již jen ubývá. Děje-li se tak po-
malu, nejde o nic vážného. Problém na-
stává tehdy, když kostra řídne rychleji,
než by měla. Částečně mohou být příči-
nou geny (výskyt zlomeniny krčku ste-
henní kosti u matky či sourozenců je
proto velmi silným rizikovým faktorem),
ale určitě jsme také v životě udělali řadu
chyb, a to především ve způsobu stravo-
vání a v nedostatečné fyzické aktivitě.

U žen je třeba přidat neřešený úbytek žen-
ských hormonů po předčasném přechodu.
Ještě v osmdesátých letech minulého sto-
letí byla osteoporóza prakticky neléči-
telná. V současnosti ji však může řada od-
borností (osteologové, gynekologové,
ortopedi, revmatologové, internisté) diag-
nostikovat i léčit. A věřte, že léčba stojí za
to. Komplikace osteoporózy nás totiž
může trvale posadit na invalidní vozík
nebo nám dokonce i vzít život. Všimli jste
si, že všechny nemoci, o kterých jsme
mluvili, mají silnou souvislost se stylem
života a s tím, že se (i když nám to tak
třeba nepřipadá) máme dobře? �

Problémy s početím dítěte má v ČR až čtvrtina párů. Mnoho žen dnes rodi-
čovství odkládá až do doby, kdy už biologické hodiny tikají takřka nahlas.
Žijeme v době pestrých pracovních možností, životních zkušeností, pro-
žitků, zábavy a technologických vymožeností. Děti proto odkládáme až
„na potom“, až něčím budeme a něco si užijeme. Nezřídka však vyšší věk
v kombinaci se stresy a sedavým zaměstnáním způsobí, že „potom“ je už
pozdě. Vajíčka totiž stárnou společně s ženami a v pětatřiceti už nemusí
být otěhotnění tak jednoduché jako o deset let dříve. Také muži mají mno-
hem méně spermií než dříve. Za posledních pětadvacet let klesl počet muž-
ských spermií o šedesát procent. Jedním z hlavních důvodů je sedavé za-
městnání. Ostatně to hraje roli u všech tzv. nemocí z blahobytu.

Mezi nemoci z blahobytu se
fiadí i neplodnost
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