Nutriční doporučení pro pacienty
léčené multikinázovými inhibitory
Vá ená paní, vá ený pane,
léka Vám nasadil p ípravek cílené biologické lé by. Tento
lé ivý p ípravek pat í mezi tzv. inhibitory proteinových kináz,
které blokují p enos signálu do bu ky, a tím brání jejímu
r stu, d lení i diferenciaci a í ení nádoru. By je snaha cílit
lé bu na nádorovou bu ku, ú inky t chto p ípravk zasahují
i bu ky zdravé, co vede ke vzniku ne ádoucích ú ink .
Mezi mo né ne ádoucí ú inky medikament tohoto typu
pat í únava, pr jmy, nechutenství, pocity na zvracení,
zvracení, bolesti b icha, zhor ení jaterních test , vznik i
zhor ení vysokého krevního tlaku, zm ny barvy vlas .
V t ina z t chto ne ádoucích ú ink m e vést ke zhor ení
stavu vý ivy a hubnutí, p i em m e dojít k úbytku svalové
hmoty. Sní ení mno ství svalové hmoty m e vzniknout
i vlastním ú inkem lé ivého p ípravku.
Význam vý ivy pro organismus je nesporný. Dobrý stav vý ivy zlep uje kvalitu ivota a sni uje výskyt
komplikací lé by. Naopak nedostate ná vý iva pr b h lé by i základního onemocn ní komplikuje.
D le ité je mít ve strav dostate né mno ství energie (cca 30 kcal/kg/den), dostate né mno ství bílkovin
(1,5 g/kg/den), dostatek cukr , tuk i dostate né mno ství minerál , vitamín a stopových prvk .
B hem nemoci, její lé by i p ípadných komplikací má p íjem stravy v dy p ednost p ed zásadami zdravé
vý ivy.

Předkládáme Vám několik opatření, která se v praxi osvědčila:
1. Jezte pestrou a rozmanitou stravu.
2. Jezte men í porce, ale vícekrát denn

5x a 6x.

3. Jezte pravideln .
4. Jídla p ipravujte tak, aby dob e vypadala a m la p im enou teplotu.
5. Nem

te razantn stravovací návyky a nadále jezte svá oblíbená jídla.

7. Konzumujte jídla s dostate ným obsahem kvalitních bílkovin dr be í
nebo rybí maso, mléko, mlé né výrobky (nap . tvaroh, tvrdý sýr), vají ka,
lu t niny v etn sóji. Pokud patn sná íte maso, nahra te ho jinými
potravinami s dostate ným obsahem bílkovin.
9. Dávejte pozor, aby ve Va em jídelní ku byly obsa eny v echny d le ité
iviny (tuky, cukry, bílkoviny), vitamíny, stopové prvky a minerály.
10. P i nedostate ném p íjmu potravy pou ijte sipping tekutou vý ivu
k popíjení.
11. Velmi d le itý je dostate ný p íjem tekutin. Dodr ujte pitný re im!
Pot ebné mno ství tekutin je alespo 1,5 litru/den.

Důležitý je pohyb
Svaly jsou nejv t í zásobárnou bílkovin v lidském t le. P i
hubnutí dochází k úbytku svalové hmoty. Tomu je mo no
p edejít i zabránit nejen p íjmem bílkovin ve strav , ale
rovn

pohybem. Fyzickou aktivitu provozujte denn . Ve keré

fyzické aktivity v dy pod i te Va emu stavu a tomu, jak se
cítíte. Jd te nap íklad na krátkou procházku (lze vyu ít
trekové hole). M ete provozovat i jiné aktivity, ale v ádném
p ípad

se nep epínejte. Pokud nem ete jít ven, cvi te

alespo n kolik minut doma.

Výše uvedené rady jsou obecné, neexistuje
univerzální doporučení. Najděte tedy způsob,
který Vám bude vyhovovat, abyste příjmem
potravy (nejlépe pestrou stravou) zajistili:
Dostate né mno ství energie (cca 30 kcal/1 kg hmotnosti/den).
Dostate né mno ství bílkovin (cca 1,0 1,5 g/1 kg hmotnosti/den), cukr , tuk , minerál , vitamín ,
stopových prvk .
Dostatek tekutin.
A nezapome te na pohyb!

M ete vyhledat pomoc v n které z nutri ních ambulancí. Jejich seznam naleznete zde:
http://www.skvimp.cz, pak vyberte Nutri ní ambulance a následn P ehled ambulancí .
Odpov di na Va e otázky m ete hledat na t chto webových stránkách:
http://www.onkoportal.cz/onkologie/vyziva-onkologickeho-pacienta-218.html
http://www.linkos.cz/vyziva/doporuceni-nutricni-skupiny-cos/
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Vše vždy konzultujte s onkologem, který se léčbou Vašeho onemocnění zabývá!

