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Život s omezením
Glykogenóza nebo galaktosemie… Pro mnoho 
z nás neznámý pojem. A přitom je v současné době 
známo až 900 podobných onemocnění.  
Co je způsobuje? A dá se proti nim vůbec bojovat?  
text: Dita Černá a MUDr. Tomáš Honzík

do krve tak bravurně, že nedojde k výkyvu 
glykemie do patologických hodnot? A jak si 
poradí s tím, že když člověk nepřijme třeba 
i více než dvanáct hodin žádnou stravu, 
jeho glykemie neklesne pod potřebnou 
hladinu? Přísné udržování hladiny cukru 
v krvi je tedy náročným metabolicko-
endokrinologickým procesem. 

Co se děje v našiCh buňkáCh
Objednáme-li si v restauraci oběd s masem 
plným bílkovin, pro náš organismus 
bohužel imunologicky velmi odlišných, 
musíme tuto bílkovinu nejprve rozštěpit 
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Zdravé tělo si s čokoládou 
poradí, to nemoCné ne…
Podíváme-li se na definici metabolismu, 
dozvíme se, že se jedná o látkovou výměnu. 
Metabolická onemocnění tedy znamenají 
poruchu látkové výměny a přeměny. 
Jednoduše si celý problém můžeme přiblížit 
asi takto: Sníme-li jedlou sodu, nejsme 
zásadití, vypijeme-li ocet, nejsme kyselí, 
prostředí našeho organismu musí být tedy 
drženo v optimálním pH krve a tekutin. 
Jak je možné, že po spolknutí tabulky 
čokolády nebo koblihy si náš organismus 
poradí s náhle proniknuvší glukózou 

na ty nejmenší součásti – aminokyseliny, ty 
poté vstřebat a v organismu zase poskládat 
(spolu s těmi, které si naše tělo dokáže 
vyrobit samo) tak, aby vytvořily v našem 
organismu bílkoviny nám vlastní. Molekuly, 
které naše tělo již nepotřebuje, je zase 
nutno rozštěpit na ony malé molekulky a ty 
nejmenší součásti, aby mohly být vyloučeny 
z organismu. Na většinu těchto procesů 
je nutno dodat energii, kterou si člověk 
z více než 95 % vytváří v mitochondrii, 
která je přítomna ve větším počtu v každé 
buňce těla (kromě červených krvinek) 
a je připravena tuto energii dodat. Vysoce 
energeticky náročné tkáně (mozek, sval, 
srdce, játra) potřebují energii (ATP) ještě 
ve větší míře. Aby to vše fungovalo, musí 
být ve hře spousta speciálních bílkovin 
(molekul), které umožní průběh těchto 
procesů, a bílkovin, které je řídí. 

přenašeči mohou být Zdraví 
Na každém kroku těchto složitých 
metabolických cest se může objevit 
chyba. Je jasné, že čím důležitější enzym 
nebo regulační protein bude chybět, 
tím závažnější dopad to bude mít pro 
organismus. A protože metabolismus je 
klíčový pro zdárný růst a vývoj, většina 
metabolických onemocnění se projeví již 
u dítěte, a to tím spíše, když si uvědomíme, 
že se jedná o onemocnění dědičná. Proto 
se s těmito chorobami setkává spíše 
dětský lékař než internista. Tyto poruchy 
metabolických cest mají poté velmi 
zjednodušeně tři dopady: nepřítomnost 
molekuly, látky v organismu, které se 
pak nedostává, akumulaci látky nebo 
molekuly, která není odbourána a vyloučena 
a pak se hromadí, anebo vznikne látka, 
která do organismu nepatří, a ona je to, 
co působí toxicky (intoxikuje). Často se 
jedná o kombinaci těchto tří věcí. Většina 
metabolických onemocnění je přenášena 
autosomálně recesivně, tedy tak, že dvěma 
zdravým rodičům se narodí nemocné dítě, 
a to různého pohlaví (není preference rodu). 
Rodiče, jestliže jsou zdraví přenašeči, mají 
(aniž by o tom věděli) padesátiprocentní 
pravděpodobnost, že jejich dítě bude také 
přenašeč a pětadvacetiprocentní šanci mít 
zcela zdravého potomka. V pětadvaceti 
procentech případů ale bohužel hrozí, 
že se jim narodí dítě, kterému bude 
diagnostikována metabolická porucha. 
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občanské sdružení metodĚJ (MEzi TOlika DĚtmi Jediný) bylo založeno 
v roce 2009 s cílem podporovat rodiny pacientů s vzácným onemocněním – ať už 
formou propagace a popularizace těchto chorob, nebo poskytováním informací 
či finanční pomoci. Hlavním partnerem sdružení METODĚJ je smíšený pěvecký 
sbor Jasoň z Havlíčkova Brodu. Výtěžky z jeho koncertů a charitativních aukcí 
jsou vedle darů drobných sponzorů podstatným zdrojem financí. Letos je sdružení 
hodlá investovat například do uspořádání přednášky o diagnostice metabolických 
onemocnění v dětském věku pro pediatry z nemocnic po celé ČR. Na podzim zase 
chystá výtvarnou soutěž pro děti z mateřských a základních škol, jejímž cílem bude 
navrhnout maskota pro METODĚJe. Známí i anonymní dobrovolníci podporují 
sdružení výrobou drobných dárků, které jsou na akcích této organizace rozdávány 
spolu s informačními materiály. Sdružení úzce spolupracuje s metabolickou jednotkou 
KDDL a pořádá akce zaměřené na získávání sponzorských darů určených na rozvoj 
oddělení a vzdělávání lékařů. METODĚJ sdružuje rodiče nebo kamarády dětí, které 
jsou MEzi TOlika DĚtmi Jediné, výjimečné svojí nemocí… 
I vy můžete pomoci, aby tyto děti byly jedinečné, ale ne zapomenuté…
www.os-metodej.cz, číslo účtu: 4200209018/6800

mudr. tomáš honzík, ph.d.,  
vedoucí lékař metabolické jednotky 
Kliniky dětského a dorostového  
lékařství 1.LF UK a VFN v Praze

DRaZE ZaPLacENO…
Léčení dědičných poruch metabolismu 
není bohužel levnou záležitostí. Například 
náklady na jednoroční léčbu pro jednoho 
pacienta s fenylketonurií jsou více než 
250 tisíc korun, pro pacienta s tyrosinemií 
(I. typu) více než jeden milion korun 
a náklady na léčbu na jeden rok pro jednoho 
pacienta s lyzozomálním onemocněním, 
u kterého je možno podávat léčbu v infuzích 
(enzymová substituční terapie – Gaucherova 
nemoc, mukopolysacharidóza, Fabryho 
nemoc...), jsou šest až deset milionů korun.

O ČTENářSKýcH PříBĚZícH 
Na následujících stránkách se můžete dočíst 
příběhy maminek, kterým se narodilo dítě 
s metabolickou poruchou. Každé má však 
jinou diagnózu. MUDr. Tomáš Honzík 
popisuje jak onemocnění čtyřleté Karolínky, 
tak čtyřletého Ondry:

klasická galaktosemie, kterou trpí 
Ondra, je způsobena poruchou aktivity 
enzymu galaktóza-1-fosfáturidyltransferázy 
(GALT). Dědičnost je také autosomální 
recesivní, tedy rodiče jsou zdravými 
přenašeči. Onemocnění způsobuje poruchu 
metabolismu cukru galaktózy, který je 
součástí mléčného cukru laktózy. Výskyt 
galaktosemie v populaci se odhaduje 
na 1:40 000–60 000 živě narozených 
dětí. V organismu nemocných jedinců se 
hromadí toxické látky působící poškození 
zejména jater, mozku, ledvin a oční 
čočky. Klinické příznaky u donošených 
novorozenců obvykle začínají mezi 
čtvrtým a devátým dnem života, a to 
zvracením, odmítáním pití, zvětšením jater 
a žloutenkou. Může být přítomna i nápadná 
spavost a mohou se objevit křeče. Příznaky 
připomínají akutní septický stav s jaterním 
a ledvinným selháním. Pokud je diagnóza 
potvrzena, je nutná celoživotní bezlaktózová 
a nízkogalaktózová dietoterapie. Určité 
množství galaktózy je přítomno ve všech 
druzích ovoce a v některých obilovinách, 
zelenině (například kapusta, květák, 
řepa, růžičková kapusta, zelí, rajčata) 
a luštěninách (hrách, sója, fazole, čočka 
a podobně). U pacientů je nutno vyloučit 
z jídelníčku kakao, čokoládu, smetanové 
zmrzliny, mandle, ořechy, skořici. Naopak 
v rýži, bramborech, v drůbežím a rybím 
mase je obsah galaktózy zcela zanedbatelný 

nebo nulový. Je zapotřebí kontrolovat 
i předepisované léky a vitaminové tablety, 
protože laktóza či galaktóza může být 
součástí některých lékových forem (dražé, 
sirupy apod.). Bohužel úplného vyloučení 
galaktózy ve výživě nelze dosáhnout. 

Glykogenóza typ ia (GSD Ia;  
von Gierke), která byla diagnostikována 
v případě Karolínky, je způsobena 
poruchou enzymu glukóza-6- fosfatázy 
v játrech a ledvinách. Její dědičnost je 
autosomální recesivní, tedy opět jsou 
rodiče zdraví přenašeči. Onemocnění 
způsobuje poruchu metabolismu glykogenu 
(zásobní forma glukózy) v játrech. 
Výskyt není přesně znám, ale odhaduje 
se na 1:80–100 000 živě narozených dětí. 
Klinické příznaky začínají v kojeneckém 
věku zvětšováním jater a nalačno před 
jídlem se objeví hypoglykemie (nízká 
hladina glukózy v krvi), která může 
vyústit v křeče. Hypoglykemie je častější 

i v průběhu horečnatých onemocnění a je 
doprovázena okyselováním organismu. 
V dalším průběhu se zpomaluje růst dítěte 
a opožďuje se puberta. V dospělosti se 
objevují tuková ložiska v kůži (xantomy), 
porucha ledvinných funkcí s vysokým 
krevním tlakem a mohou se objevit 
i příznaky dny. V játrech se tvoří nádorky 
(adenomy), ale ke zhoubné přeměně dochází 
jen zřídka. Léčba glykogenózy typu Ia je 
dietní, závisí na věku a spočívá v častém 
podávání stravy (každé dvě až tři hodiny 
přes den) s omezením příjmu živočišných 
tuků, laktózy, sacharózy a fruktózy. 
Kalorická potřeba je hrazena především 
maltodextriny a od batolecího věku se 
dětem po každém jídle podává nevařený 
kukuřičný škrob, a to v dávce až 4 g na 
kilogram váhy na den (Gustin, Maizena). 
V noci je vhodná kontinuální výživa 
žaludeční sondou nebo lépe cestou výživové 
gastrostomie (hadička vedoucí přímo přes 
stěnu břišní do žaludku).  

158_MA_0810.indd   159 7/14/10   10:54:59 AM


