
Mnoho podôb  

“LOW CARB:”  
Metabolické mechanizmy vytvorené prírodou

PaedDr. Vlado Zlatoš, PhD.

2.



Čo majú metabolicky spoločné všetky tieto cicavce

…s človekom?



Zatiaľ veľmi málo. Ale bez ohľadu na to, čo tieto zvieratá skonzumujú (ak 
nie sú umelo dokrmované ale stravu si vyberajú sami) a dokonca bez 
ohľadu na to, či sú mäsožravce či bylinožravce, vždy to po spracovaní 
živín v ich tráviacom trakte vyzerá nasledovne (energetický pomer):

Všetky zvieratá 
preferujú veľmi podobnú 

“diétu”. Ako sa volá?

Ponaučenie: tieto zvieratá sú po celý svoj život v čiastočnej alebo úplnej 
nutričnej ketóze (tukovom metabolizme). Môže to byť náhoda?

	•	0-16% sacharidy   
	•	15-25% bielkoviny  
	•	56-77% SAFA a MUFA tuky  
	•	1-11% PUFA tuky 



Príroda “tukový” metabolizmus zariadila cez rôzne 
dĺžky tráviaceho traktu 

Na to, aby si tieto 
zvieratá dokázali udržať 

svoj tukový 
metabolizmus plne 
funkčný (čiastočná 

alebo úplná ketóza), 
ich hrubé a tenké črevá 

sú dĺžkou adekvátne 
prispôsobené potrave, 
na akú sú adaptované. 

Na akú potravu je 
adaptovaný človek?



Druh hrubé črevo tenké črevo žalúdok
Šimpanz 57% 23% 20%

Gorila 60% 15% 25%
Človek 17% 67% 16%

1-2% genetická rozdielnosť medzi človekom a ľudoopom



Záver: nutričná ketóza, to nie je žiadne zaklínadlo 
alebo krízový metabolický režim. Je to prirodzené 

metabolické nastavenie, ktoré je rovnako zdravé pre 
človeka i zvieratá. Aká je však realita založená na 

dnešných odborných “múdrostiach”? 

Odborné odkazy o tom, čo nás zvieratá učia o optimálnej výžive:  
[1], [2], [3], [4], [5], [6], [7], [8], [9], [11], [12], [13], [14], [15]

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/9311957?dopt=AbstractPlus
http://arbl.cvmbs.colostate.edu/hbooks/pathphys/digestion/herbivores/index.html
http://www.second-opinions.co.uk/should-all-animals-eat-a-high-fat-low-carb-diet.html#.VZuMWGCxOfR
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/11960292?dopt=AbstractPlus
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/10749765?dopt=AbstractPlus
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/14694219?dopt=AbstractPlus
http://high-fat-nutrition.blogspot.sk/2007/10/physiological-insulin-resistance.html
https://books.google.sk/books?id=xHYxSHr86T8C&hl=en
http://www.apple.com
https://books.google.sk/books?id=6GDELypdTUcC&hl=en
http://huntgatherlove.com/content/human-colon-evolution-part-2-fiber-follies
http://www.huntgatherlove.com/content/human-colon-evolution-part-5-human-variation
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17828263?dopt=AbstractPlus
http://perfecthealthdiet.com/2012/01/is-there-a-perfect-human-diet/


Metabolický mechanizmus za ktorý  
platíme vysokú biologickú daň



Pri týchto výživových 
režimoch nie je možné ubrániť sa 

prestimulovaniu inzulínových receptorov 
(rezistencia) kvôli neustálej konzumácii potravín s 

vysokou glykemickou náložou (nie indexom). Aj bez 
inzulínovej rezistencie donútite svoje telo pracovať 

hlboko v cukrovom metabolizme, kde je len 
otázkou času, kedy to prestane 

zdravotne fungovať.  

pyramída cukríkových vegetariánov

?&@#!! 
fatálna interpretácia 

chute na niečo



Vláknina
Bielkoviny
Zelenina + ovocie
Sacharidy
Tuky spolu



Sugar Spike 
Causes the body to 
overreact with large 
amounts of insulin 

Sugar Crash 
As a result, blood sugar 
levels dip below normal 
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zdroj: Jeff Volek

Konzumácia veľkého objemu sacharidov vás 
“zomkne” v metabolizme závislom na glukóze

Vymenili sme veľmi ťažko 
dostupné ale výživné kalórie 

ktoré sú pre náš 
metabolizmus prirodzené 

(najmä živočíšneho pôvodu) 
za lacné a prázdne kalórie s 

dlhou spotrebou, ktoré 
spôsobujú neadekvátnu 

metabolickú odozvu v našom 
tele a tiež podvýživu.

Sme jediný cicavec na svete, ktorý si dokázal okolo seba vytvoriť vlastné 
enviromentálne prostredie (tzv. hojnosť), ktoré potláča naše prirodzené 
inštinkty, za čo platíme vysokú biologickú daň (napríklad: banán a zrná 
v zime). Robíme excelentne to, čo by sa robiť vôbec nemalo. 

Efekt stimulácie cukrového metabolizmu



Jadrom problému nie je náš metabolizmus, ale ignorácia

Choroby a tučnota nie sú nič iné, ako prejav adaptácie na tieto 
environmentálne zmeny (a jedlo), ktoré sme si sami vytvorili. A 

hoci na tieto zmeny v stravovaní nie sme geneticky či 
metabolicky prispôsobení, bez tejto adaptácie by sme ihneď 
vyhynuli. Cukrový metabolizmus je preto život zachraňujúcu 

mechanizmus odďaľujúci možnú katastrofu. Dĺžka výdrže bez 
zdravotných komplikácií záleží od zdedeného genetického 

základu a stupňa fyzickej degenerácie.

Prečo nenačerpať inšpiráciu  
a štandardy radšej niekde inde? 



Husky pes - malý hrdina na tukový pohon (opačný extrém)

Obdivuhodné schopnosti závodných husky psov: 

	•	1600 km dokážu zdolať za 10 dní (160km / deň)    
	•	priemerná rýchlosť behu cca 13 km / h   
	•	denne skonzumujú cca 12.000 kcal    
	•	majú asi o 70% viac mitochondrií na jednu bunku ako človek   
	•	netrénovaný husky má 175, trénovaný okolo 300 VO2MAX   
	•	majú extrémne “prepracovaný” tukový metabolizmus   
	•	dokážu regenerovať už počas fyzickej záťaže    

Otázka: ako je to fyziologicky možné? Odpoveď: ________ 

Inšpirácia: Existujú podobné mechanizmy, ktoré sú zabudované aj do 
nášho metabolizmu, len sme sa ich ešte nenaučili správne a efektívne 

využívať v náš prospech. Prečo nevyužívať aj tento dar prírody?



Kojenie ako dar prírody ktorý z nás robí tiež malých 
hrdinov na tukový pohon 

	•	vysoká úmrtnosť novorodencov v histórii ľudstva   
spôsobila, že akékoľvek genetické odchýlky 
ktoré viedli k prežitiu, boli mimoriadne posilnené 
evolučným tlakom, 

	•	zloženie materského mlieka je naprogramované   
génmi matky, 

	•	od kvality mlieka záleží schopnosť novorodenca   
prežiť, takže prežili len tie deti, ktoré mali 
kvalitnejšie zloženie materského mlieka, 

	•	zloženie materského mlieka je optimalizované   
evolučným tlakom tak, aby sa vytvorila perfektná 
potravina pre život dieťaťa (aj v dospelosti).

Nekojené deti majú 14 - násobnú úmrtnosť z hnačky, 3,6 násobnú úmrtnosť z infekcie 
dýchacích ciest. Deti ktoré sú čiastočne kojené a čiastočne umelo dokrmované, majú 4,2 - 

násobnú úmrtnosť z hnačky, 1,6 násobnú úmrtnosť z infekcie dýchacích ciest ako deti, 
ktoré sú plne kojené. Až taký zásadný je rozdiel medzi kojeným a nekojeným dieťaťom. 



Zloženie materského mlieka

SAFA MUFA
PUFA o-6 PUFA o-3

	•	 laktóza tvorí 70g na liter (7%)   
	•	tuky tvoria 50g na liter (5%)   
	•	oligosacharidy (prebiotikum) tvoria 15g na liter (1,5%)   
	•	bielkoviny tvoria 8g na liter (okolo 1%)   
	•	zvyšok je voda   

Po strávení, poskytuje materské mlieko nasledovný energetický pomer: 

	•	  54% z tuku   
	•	  28-35% zo sacharidov  
	•	  7% z bielkovín 



SAFA a MUFA tuky tvoria okolo 80% obsahu z tukov v materskom mlieku a 
tie sa v pečení premieňajú aj na ketóny. Tie slúžia ako hlavný zdroj 

energie pre veľký mozog. Hlava novorodenca tvorí 28% z veľkosti tela ale 
spotrebuje až 74% z celkovo prijatej energie. Ketóny sú esenciálne pre 

prežitie novorodencov a zároveň majú imunitu podporujúci účinok. Zdravý 
mozog obsahuje prirodzene vysoké množstvo cholesterolu (a ďalších 

tukov), ktoré sa u novorodencov tvoria takmer výlučne z ketónov. 
Akékoľvek aj mierne zvýšenie produkcie ketónov je esenciálne pre mozog a 

prežitie novorodenca. Materské mlieko obsahuje oi. až do 220 ml 
cholesterolu na jeden liter.  

Záver: SAFA a MUFA by mali tvoriť najväčší podiel  
prijatej energie nie len u detí ale aj dospelých. 

Odborné zdroje k materskému mlieku: [16], [17], [18], [19], [20], [21], 
[22], [23], [24], [25], [26], [27], [28], [29], [30], [31], [32]. 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/2886775?dopt=AbstractPlus
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18458209?dopt=AbstractPlus
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/1346280?dopt=AbstractPlus
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20679197?dopt=AbstractPlus
http://archive.unu.edu/unupress/food/8F174e/8F174E04.htm
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/10652985?dopt=AbstractPlus
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19767014?dopt=AbstractPlus
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21209089?dopt=AbstractPlus
https://books.google.sk/books?id=gfkRnv20GtsC&hl=en
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/16751577?dopt=AbstractPlus
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/12562767?dopt=AbstractPlus
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/10940350?dopt=AbstractPlus
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/8441573?dopt=AbstractPlus
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21179083?dopt=AbstractPlus
http://perfecthealthdiet.com/2011/07/low-serum-cholesterol-in-newborn-babies/
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/1927689?dopt=AbstractPlus
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/1813031?dopt=AbstractPlus


Ako odmerať “odchylku” od zdravého  
metabolického nastavenia?

Spiroergometria môže pomocť 
odhadnúť: 

	 •	 ako (ne)funguje fyzika v tele   
	 •	 aké vysoké je mitochondriálne   

zdravie 
	 •	 do akej miery je mozog závislý na   

glukóze 
	 •	 (ne)flexibilitu a (ne)gramotnosť   

metabolizmu 
	 •	 MFO (max fat oxidation)   
	 •	 ktorým smerom by sa mal uberať   

výživový a tréningový protokol 
	 •	 ktoré ďalšie zdravotné vyšetrenia by   

sa mali ešte absolvovať



Unikátna forma zobrazovania spiroergometrických dát 
(vlastné know-how)

	•	AP + HR, ANP + HR, VO2MAX, HR MAX - menia sa len minimálne   
	•	AZ, MFO, FAT-END, CHO-START, KETO-pásmo - menia sa nepretržite, je to   

vec výživového a tréningového protokolu + aktuálneho zdravotného stavu

Povieme si viac v treťom prednáškovom bloku. 



Body zlomu ktoré zlepšia vašu metabolickú flexibilitu

Faktory stresu, s ktorými sa treba naučiť rozumne pracovať: 

	•	práca s makroživinami (B, T, S)  
	•	hlad (prerušované hladovanie)  
	•	strategické používanie sacharidov (cez deň, pred / po  

tréningu) 
	•	svetlo (cyrkadiálny rytmus)  
	•	chlad (otužilosť)  
	•	toxicita (detoxikačný potenciál a environmetálne prostredie)  
	•	fyzické preťaženie (pohyb a tréning)  
	•	elektromagnetický smog (mobilné zariadenia) 



Každý z týchto faktorov môže mať veľmi pozitívny ale aj veľmi negatívny 
vplyv na vaše zdravie, kondíciu i estetiku, ak s nimi nebudete narábať 

primerane vzhľadom na vaše aktuálne metabolické nastavenie a individuálne 
zvláštnosti (spiroergometria test, zdravotné vyšetrenia).  



V bloku číslo 3. 
si prezradíme:

	•	štandardy vo fyzickej a metabolickej zdatnosti (nová pohybová kultúra)   
	•	ako interpretovať výsledky spiroergometrického vyšetrenia (naše know-how)   
	•	základné odporúčania pre konzumáciu potravín (makroživín)   
	•	desatoro pre zvýšenie metabolického zdravia a mitochondriálnej hustoty   
	•	ako kvantifikovať svoje zdravie a nepodliehať ilúziám   
	•	budúcnosť a trendy v manažmente zdravia a životosprávy v najbližších rokoch  


