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*Mléko a mléčné výrobky obsahují řadu bioaktivních 
látek (vápník, mastné kyseliny, syrovátka, větvené 
aminokyseliny) ovlivňující 

*metabolismus tuků 

* spalování tuků 

*Mléčné výrobky a mléčné komponenty  

*potlačují krátkodobý příjem stravy 

* zvyšují subjektivní pocit sytosti 

* stimulují mechanismus, který signalizuje nasycení a 
sytost  
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*Látky bílkovinné povahy obsažené v syrovátce mají 
řadu fyziologických funkcí zahrnujících 

* ovlivnění krevního tlaku 

* ovlivnění zánětlivých procesů 

* ovlivnění hladiny krevního cukru 

* vliv na systémy regulující příjem potravy 

*Studie dokládají, že syrovátkové bílkoviny ovlivňují 
pocit sytosti a příjem potravy vlivem na uvolňování 
hormonů sytosti 

*V popředí zájmu jsou především hormony 
cholecystokinin, glukagonu podobný peptid-1, 
gastrický inhibiční peptid, peptid YY a ghrelin 
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*Syrovátkové proteiny mohou podporovat 

uvolnění inzulínu a tím snižují hladinu krevního 

cukru po jídle 

*Hlavním faktorem zodpovědným za tyto účinky 

považovány větvené AMK 
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*Bílkoviny mléka obsahují vysoké procento (asi 

26 %) rozvětvených AMK (valin, leucin, 

isoleucin) 

*Větvené AMK, speciálně leucin, hrají klíčovou 

roli v regulaci syntézy svalových proteinů 

*možné vysvětlení, proč při dietě o vyšším obsahu 

mléčných bílkovin nedochází k tak výraznému 

úbytku FFM 
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*Řada studií z poslední doby poukazuje na vztah 

mezi charakterem střevní mikroflóry a obezitou  

    (Turnbaugh a Gordon 2009) 

*Předpokládá se, že střevní mikroflóra může 

ovlivňovat stupeň využití energie z potravy a její 

ukládání do tukových zásob 

*Změny střevní mikroflóry také kontrolují 

metabolickou endotoxemii, zánět a s ním spojená 

onemocnění, jako jsou viscerální obezita a s ní 

související kardiometabolická rizika 

 

 



*

*Pozitivní vliv zvýšeného příjmu vápníku v rámci 

redukční diety prokázán jak v experimentech 

na zvířatech, tak ve studiích u lidí 

*Výsledky ukazují, že účinnější je vápník z 

mléčných výrobků 
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*Již před 20 lety popsána redukce tukové hmoty u 

krys při zvýšeném příjmu vápníku  

*Při dietě o vysokém obsahu tuků, sacharidů a 

nízkém příjmu vápníku myši přibíraly na váze za 

současného vzestupu intracelulárního vápníku 

*Při přechodu na dietu obohacenou vápníkem došlo k 

výrazné inhibici lipogeneze, urychlení lipolýzy, 

zvýšení termogeneze a úbytku hmotnosti, přestože 

energetický příjem zůstal stejný 
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*V několika rozsáhlých populačních studiích 
nalezen negativní vztah mezi vápníkem z 
potravy, příjmem mléčných výrobků na jedné 
straně a tělesným tukem, BMI a incidencí 
obezity na straně druhé 

*Závěry odvozené z několika studií původně 
zaměřených na stav kostí ukazují, že zvýšení 
příjmu vápníku o 1000 mg/den je spojeno s 
poklesem hmotnosti o 8 kg  
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*Vysokokalciová dieta a dieta o vysokém příjmu 

mléčných výrobků zvýšila úbytek tuku oproti 

nízkovápníkové kontrolní skupině o 38, resp. 64 

% 

*V kontrolní skupině se tuk z abdominální 

oblasti podílel na celkové ztrátě tuku z 19 %, 

ve skupině o vysokém příjmu vápníku z 50 % a 

ve skupině s přidanými mléčnými výrobky z 66 

% 
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*Výsledky potvrzeny i v další klinické studii, kde 

skupina konzumující 3 porce jogurtu denně 

(1100 mg/den) v porovnání s kontrolní skupinou 

(400-500 mg/den) zredukovala o 61 % více tuku 

a o 81 % více trunkálního tuku 
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*Existují však i práce, které vliv vyššího příjmu 

vápníku na úbytek tělesné hmotnosti nebo 

tělesného tuku nepotvrzují 
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*Rozdílné výsledky studií o vlivu vápníku dány  

*odlišnými charakteristikami sledovaných skupin, 

co se týká věku, etnika a tělesného složení  

*různými způsoby ovlivnění příjmu vápníku, resp. 

jeho sledování 

*rozdílné doby sledování studie  

*použitá dávka a forma vápníku 
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*Snížení tvorby tuků  a podpora jejich spalování 

*Zvýšení energetického výdeje 

*Snížení množství tukových buněk 

*Zvýšené vylučování tuků stolicí 

*Ovlivnění chuti k jídlu a snížení příjmu potravy 
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*Jedinci, kteří v průběhu redukčního režimu 

měli větší příjem bílkovin a vápníku, hubnuli 

nejvíce 
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*Při krátkodobém redukčním programu vede 

přídavek vápníku v dietě  

*k šetření aktivní svalové hmoty 

*výraznějšímu poklesu skóre hladu 
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