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CO JETO GASTROEZOFAGEALNÍ nEFLUX?
sliznici jícnu, vést k prekyselení jícnu a dalším
p íznak m.

Gastroezoíageální reflux je onemocnění, pri kterém
se obsah žaludku (snědené jídlo smíchané s kyselou
žaludečníštávou) vrací do jícnu. To m že dráždit
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Jídlo se dostává do žaludku.
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stáhne auzav e vstup
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Jícnovy svěrač se
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Čast potravy se vrací

začínátrávení
potravy v žaludku.

do jícnu.

JAK K NĚnnu DocH Ázít
Na začátku trávicího procesu,
poté, co se jídlo promíchá
stech se slinami, dojde
ke spolknutí potravy a sousto se
dostává p es jícen do žaludku.
Jakmile sousto dosáhne žaludku,

v

stáhne se prstenec svalovych
vláken na konci jícnu (dolní jícnovy
svěrač), aby zabránil zpětnému
p esunu potravy. Když se tento

prstenec správně neuzav e, mrjže
potrava promíchaná se žaludeční
kyselinou snadno projít p es
svěrač zpět do jícnu a poškodit
jeho sliznici (vyvolat podráždění
a narušit celistvost sliznice).
Na rozdíl od sliznice žaludku
není sliznice jícnu p ipravena
na kontakt se ža]udečníkyselinou.
PYíznaky zahrnují pálení žáhy,

bolest na hrudi a návrat kyselého
ža]udečníhoobsahu do ust.
lllezi faktory, které vyvolávají
gastroezofageální reflux, pat í

některé potraviny. Stravu
nemocného je treba pečlivě
sledovat, aby se p edešlo obtížím
nebo aby se obtížezmírnily.

OBECNÉ RADY
Nekurte tabákové
v robky, protože
nikotin zvyšuje
aktivitu hladké

svaloviny.
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ánikačky a tvrdé

Nejezte 2-3

ď

hodiny pred
spaním.
Spěte s hlavou
uloženou asi
o 15 cm niše než
nohy.
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Zvykněte si jíst
menšíporce
v pravideln ch
interva!ech.

Nenoste těsné
oblečení.

Neánikejte
bonbóny, protože
tak snadno
spolykáte vzduch,
což podporuje
vznik reíluxu.

Nejezte kyselé
jídlo a nepijte
kyselé nápoje.

Pijte mezi jídly,
nikoliv u jídla, aby

se žaludek príliš
nézaplnil.
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Jezte 5 x denně:
snídani, dopolední
svačinu, oběd,
odpolední svačinu
a večeri.
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Jeáe pomalu

a dobre jídlo

rozkousejte,
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Vyhtíbeite se
p ílišho,4$.ilŤ

Vyhyibejte se

Naučte se

velkyim porcím.

pňpravovat
měkká jídla
(va ená, pďená
v balíčku, va ená
v pá e, pďená
v troubě atd.).
Vyhl bejte se
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Nep edklánějte
se s plnyim

j'

žaludkem.

smažen m,
obalovanym,
silně ko eněnlim
a pikantním

jídl m.

a prílišstudenyim

jídl m.
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Obézní jedinci

a jedinci

ů

s nadváhou by
měli zhubnout.

SKUP|NY PoTRAVIN
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Doporučené

Nedoporučené

VÝROBKY
MLÉKo A MLÉčNÉ
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t\4léko s laktózou,
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odstreděné mléko,
lehk jogurt
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plnotučné
mléko,
čokoládové
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mléko,
šlehačka,
máslo
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Všechna zelenina kromě rajčat,
pokud

a

oUOcE

nenísmažená
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Rajčata, cibule, česnek, pálivá paprika

SLANÉ A SLADKÉ PEČNo
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robkyznízkotučného

mléka (ideálně s
obsahem

lV

robky obsahující

plnotučné mléko

vlákniny)
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Jablka, jahody, banány,

Citrusy (pomeranče,
grepy, ananasy), melouny

broskve, hrušky
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RYBY
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Nízkotučnémaso,
ku e, ryby, krr3ta

g
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(treska, losos atd.)
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Smaženémaso, vep ové,
tučnémaso,
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že z kurete

TuKY A 0LEJE
lŽádné, i když některé lze použít
v malém množství(olivovolej,

slunečnicovli olej atd.)
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Živočišnétuky
a rostlinné

l
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a
l kurecí nebo

hovězí

Nízkotučné

vlívar, mléčné

polévky

a krémovépolévky

Alkohol,

mátovlí čaj

mátov ), štávy (ne z citrus ), voda, nálevy,
odvary

Čokoláda, zákusky

POLÉVKY
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káva,

Nápoje bez kofeinu, čaj (pokud není
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tuku

obsahujícíoleje a tuky
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NÁPOJE
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l Všechny v robky obsahujícíméněnež 3%

oleje

minerálky,
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Tmavé a tučnéryby

ZÁKUSKY A SLADKOSTI
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Obecná doporučeníjsou prínosem vždy, ale v některyich p ípadech

nemusejí byt dostačující.To znamená, že je někdy nutné podávat léky. Jde nap íklad o inhibitory protonové pumpy, které
snižujímnožství žaludečníkyseliny vytvorené ve žlázách ve stěně

žaludku, a dále léky, které zmírňujíp íznaky gastroezofageálního
refluxu. Užívajíse p ibližně 30 minut p ed prvním denním jídlem.
Vedlejšíučinky jsou vzácné. P estože jsou tyto léky volně prodejné,
doporučuje se poradit se s léka em, protože jejich užívánínemusí

b t vhodné v kombinaci s jin mi léky.
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