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Úvod 

Toto téma jsem si vybrala, protoţe si myslím, ţe ateroskleróza a další ţivot 

ohroţující stavy, hlavně pak infarkt myokardu a ostatní onemocnění, která se řadí mezi 

tzv. ischemické choroby srdce, které v jejím důsledku vznikají, jsou v dnešní době 

velmi aktuální. Ve vyspělých zemích umírá na následky aterosklerotických změn ročně 

velké procento lidí, i kdyţ by tomu tak být nemuselo. Aterosklerózu nelze samozřejmě 

úplně vymýtit, ale stejně jako většinu dalších nemocí ji lze do jisté míry omezit.   

  

Moje práce by se měla zabývat hlavně potravními doplňky a také léčivy, která 

lze k účelům prevence a léčby aterosklerózy pouţít, ale je nutné si uvědomit, ţe pouze 

„léky“ ţádný problém nevyřeší a důleţitá je samozřejmě také ţivotospráva a zdravý 

ţivotní styl. Jako u všech chorob má i zde svůj nezastupitelný význam přiměřený pohyb 

a zdravá strava.           

  

Jak bude řečeno, preventivně podávané preparáty a léčiva pouţívaná k léčbě 

aterosklerózy mohou pomoci udrţet tuto nemoc pod kontrolou. Moje práce by měla 

čerpat informace především z různých literárních zdrojů a ve svém výsledku poskytnout 

základní představu o látkách, preparátech a lécích s preventivní a léčebnou funkcí v boji 

proti této zákeřné chorobě.         

  

Moje absolventská práce „Ateroskleróza – nemoc moderní doby“ by ve své 

první části měla pojednávat obecně o etiologii aterosklerotických změn cév a jejich 

důsledcích pro zdraví člověka. V druhé části práce budou rozebrány jak různé aspekty 

týkající se prevence vzniku těchto oběhových chorob, tak i moţnosti léčby jiţ 

vyvinutých aterosklerotických onemocnění.       

    

V praktické části budou uvedeny vybrané kazuistiky pacientů z mého okolí, kteří 

trpí jedním či více rizikovými faktory. U některých z nich zatím farmakologická léčba 

není nutná a postačí úprava ţivotosprávy, jiní jsou jiţ léčeni nebo v nejbliţší době 

budou. V úplném závěru práce bude uveden přehled prodejnosti vybraných potravních 

doplňků pouţívaných mimo jiné k prevenci vzniku aterosklerózy. 
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1 Cíl práce 

Hlavním cílem mé práce je vytvořit základní přehled o moţnostech léčby a prevence 

aterosklerózy, neboť léčba aterosklerózy, jak lze vytušit i z jednotlivých kazuistik, se 

velmi různí od změny dietních návyků a navýšení fyzické aktivity aţ po kombinace 

léčiv nutných k úpravě těţkých stavů hyperlipoproteinémií, hypertenze a dalších 

rizikových faktorů. 
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2 Teoretická část 

2.1 Co je to ateroskleróza 

Ateroskleróza je onemocnění cévní stěny, které se klinicky projevuje tak 

závaţnými ţivot ohroţujícími komplikacemi, jako jsou ischemická choroba srdeční 

(ICHS), ischemická choroba dolních končetin nebo také cévní mozková příhoda.  

  

„Ve vyspělých zemích Evropy a Severní Ameriky je dnes ateroskleróza daleko 

nejčastější příčinou smrti – má na svědomí téměř 50 % všech úmrtí, přičemž ve  

20 – 25 % jde o samotnou sklerózu věnčitých tepen srdce. Ještě počátkem 20. století šlo 

o onemocnění dosti vzácné a infarkt myokardu byl i mezi lékaři málo znám.“ 

[POVÝŠIL et al., 2007, s. 1]         

   

Existuje mnoho různých definic této nemoci a stejně tak i celá řada rizikových 

faktorů podmiňujících její vznik.        

  

Hlavním důvodem, proč stále nelze formulovat přesnou definici této choroby je 

fakt, ţe ještě není podrobně znám mechanismus jejího vzniku. Známa je celá řada 

faktorů nazývaných faktory rizikovými, které se na vzniku aterosklerózy podílejí, 

a proto se také hovoří o komplexní etiopatogenezi tohoto onemocnění.   

  

Starší, nicméně široce akceptovanou definici aterosklerózy formulovala skupina 

autorů v roce 1969 takto: „Ateroskleróza je definována jako různorodá kombinace změn 

arteriální intimy, která vyúsťuje v místní akumulaci lipidů, dalších komponent krve 

a fibrózní tkáně, provázená současně změnami v medii cévní stěny. Tyto změny jsou 

výsledkem interakce metabolických i strukturálních vlastností cévní stěny, krevními 

komponenty a hemodynamickými silami.“ [ČEŠKA, 1999] 
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Obrázek 1: Krevní oběh 
<http://www.ahfmr.ab.ca/re

searchnews/images/2007_s

pring_bloodflow.jpg> 

 

2.2 Stručná anatomie kardiovaskulárního systému 

2.2.1 Obecná stavba krevního oběhu 

Oběhový systém se skládá ze dvou podsystémů cév – cév krevních a cév 

lymfatických, které vzájemně spolupracují na cirkulaci hlavní tělesné tekutiny – krve, 

lidským tělem.          

  

Systém krevních cév se skládá ze srdce, artérií, kapilár a ţil. Srdce je dutý 

svalový orgán, jehoţ funkcí je pohánění krve cévním systémem. Srdce přečerpává krev 

do artérií, které se větvením stále zmenšují a mají za úkol dopravovat krev bohatou na 

ţiviny a kyslík k jednotlivým tkáním. Ve tkáních se tepny 

rozpadají na systém tenkých trubiček, kapilár, které se 

mnohonásobně větví a zprostředkovávají výměnu látek 

a dýchacích plynů (kyslíku a oxidu uhličitého) mezi krví 

a tkáněmi. Kapiláry se poté sbírají do žil (vén), které 

vytvářejí systém stále větších trubic odvádějících krev 

z tkání opět směrem k srdci.    

  

Krevní oběh dělíme na tzv. malý (plicní) a velký 

(systémový). Velkým krevním oběhem rozumíme systém 

cév zajišťujících cirkulaci krve mezi srdcem a tkáněmi. 

Malý krevní oběh zajišťuje okysličování krve v plicích, 

která je poté srdcem opět poháněna do systémového 

oběhu. 

 

2.2.2 Základní cévní struktura 

Krevní cévy se skládají ze tří vrstev – tunica intima, tunica media a tunica 

adventitia. Tunica intima se nachází nejvnitřněji. Je tvořena vrstvou endotelových 

buněk, které vystýlají vnitřní povrch cév. Pod endotelem se nachází vrstva řídkého 

subendotelového vaziva. Tunica media je tvořena soustřednými vrstvami hladkých 

svalových buněk, mezi nimiţ se nachází různé mnoţství kolagenních a elastických 

vláken. V artériích je tunica media od intimy oddělena pomocí lamina elastica interna, 

která je tvořena elastinem. Vnější vrstvou cévní stěny je tunica adventitia tvořená 
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kolagenními a elastickými vlákny, která postupně přechází do vaziva orgánu, jímţ daná 

céva prochází. 

 

2.2.2.1 Cévní endotel a jeho význam 

Endotel tvoří jednovrstevnou výstelku všech krevních cév. Vytváří 

mechanickou bariéru a umoţňuje selektivní transport některých látek z krve, navíc má 

také metabolické a sekreční vlastnosti. Endoteliální buňky secernují různé vazodilatační 

substance (např. oxid dusnatý - NO), které krátkodobě ovlivňují vazomotorický tonus 

cév.            

  

Poškození endotelu představuje vlastně první stádium aterosklerózy. Můţe 

k němu dojít působením celé řady faktorů mechanických (turbulentní proudění krve), 

chemických (např. působení různých toxinů), imunitních, degenerativních, infekčních 

(moţný vliv různých bakterií a virů je v poslední době předmětem zájmu a infekční 

teorie vzniku aterosklerózy je jednou z nejpopulárnějších nových teorií) a jiných. 

Významné je zejména mechanické poškození endotelu vířivým proudem krve na 

odstupech tepen zvláště při hypertenzi. [ČEŠKA, 1999] 

 

2.3 Lipidy a lipoproteiny 

Lipidy představují heterogenní skupinu látek, která má při rozvoji aterosklerózy 

zásadní význam, proto povaţuji za vhodné se na tomto místě zmínit o základních 

faktech týkajících se této problematiky.       

  

V lidské krvi se nachází cholesterol, triglyceridy, fosfolipidy a mastné kyseliny. 

Tyto tuky jsou ve vodném prostředí krve nerozpustné a pro jejich transport z místa 

syntézy a vstřebávání do míst katabolismu je tak nutná vazba na plazmatické bílkoviny. 

Vazbou lipidů na transportní proteiny (apoproteiny, apolipoproteiny) vznikají 

specifické částice, které se nazývají lipoproteiny. Lipidy ve formě lipoproteinů jsou jiţ 

ve vodě a tedy i v krvi rozpustné.  
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Obrázek 2: Struktura cholesterolu < http://www.raw-

milk-facts.com/images/Cholesterol2.gif> 

 

2.3.1 Cholesterol 

Cholesterol je sterol, 

skládající se ze čtyř uhlovodíkových 

kruhů a osmiuhlíkového postranního 

řetězce. V organismu se vyskytuje 

jednak volný jako součást buněčných 

membrán a dále ve formě esterů 

cholesterolu s mastnými kyselinami 

v plazmě a v buňkách.   

   

 Cholesterol se do organismu vstřebává z trávicího traktu a je také syntetizován 

z acetyl-CoA zejména v játrech a distální části tenkého střeva.  

     

2.3.1.1 Biosyntéza cholesterolu 

Syntéza cholesterolu probíhá neustále v mnoţství asi 1 g denně, nejintenzivněji 

v játrech, v ostatních tkáních je méně výrazná, nicméně kaţdá ţivočišná buňka je 

syntézy cholesterolu schopna. Biosyntéza cholesterolu je pochod velmi sloţitý.  

  

Vstupní látkou syntézy cholesterolu je acetyl-CoA. V cytosolu buněk se dvě 

jeho molekuly sloučí na acetoacetyl-CoA. Acetoacetyl-CoA se v dalším kroku spojuje 

se třetí molekulou acetyl-CoA a jednou molekulou vody, tato reakce je katalyzována 

HMG-CoA-synthasou a vzniká při ní β-hydroxy-β-methylglutaryl-CoA (HMG-CoA). 

  

Pak přijde ke slovu důleţitý enzym HMG-CoA-reduktasa, který substrát 

zredukuje a současně odštěpí jiţ nepotřebný koenzym A. Redukovaným produktem 

reakce je mevalonát.          

  

Dalším stupněm syntézy cholesterolu je přechod mevalonátu na 

isopentenyldifosfát. Potom postupně dochází k několika kondenzacím pětiuhlíkatých 

jednotek za vzniku 30ti-uhlíkatého alifatického uhlovodíku skvalenu.   

     



11 

Skvalen i následující meziprodukty aţ k cholesterolu jsou v buňce vázány na 

nosičovou bílkovinu. První zachycený cyklický meziprodukt lanosterol se transformuje 

devatenácti reakcemi na výsledný cholesterol. [LEDVINA, 2004] 

 

2.3.1.2 Metabolismus cholesterolu 

Cholesterol spolu s lipidy a apoproteiny vytvoří lipoproteiny (viz kapitola 2.3.5), 

transportní formy lipidů a steroidů. Část cholesterolu se zabuduje do membrán, jiná část 

se esterifikuje a rovněţ se můţe začlenit do membrán, nebo se stává součástí 

lipoproteinů.           

  

Největší část se mění na žlučové kyseliny. V kůţi se z cholesterolu tvoří 

nepatrné mnoţství 7-dehydrocholesterolu, z něhoţ postupnou hydroxylací vzniká 

aktivní vitamin D – kalcitriol. Malý podíl molekul cholesterolu se konvertuje na 

významné steroidní hormony. Malé mnoţství cholesterolu se v játrech nemodifikuje, 

transportuje se ţlučí do střev a tam se redukuje vlivem střevních mikroorganismů na 

cholestanol, ten se vyměšuje stolicí. Cholestanol v krvi se ukázal být výborným 

indikátorem metabolismu cholesterolu, osoby s nejniţšími hodnotami cholestanolu měly 

nejmenší riziko koronárních příhod. [LEDVINA, 2004] 

 

2.3.2 Triglyceridy (triacylglyceroly) 

Triglyceridy jsou estery glycerolu a obvykle směsi dvou nebo tří různých 

mastných kyselin. U savců platí pravidlo nenáhodné distribuce, kdy se na první uhlík 

glycerolu preferenčně váţe kyselina palmitová, na C2 kyselina linolová a na třetí uhlík 

kyselina olejová.           

  

Podobně jako cholesterol jsou triglyceridy syntetizovány v játrech, tukové tkáni 

a tenkém střevě a dále jsou také přijímány potravou.     

  

Triglyceridy jsou jedním z nejdůleţitějších zdrojů energie v organismu. 
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Obrázek 3: Stavba lipoproteinů  

< http://www.wikiskripta.eu/images/2/28/Lipoprotein.png> 

 

2.3.3 Fosfolipidy 

Nejvýznamnějšími fosfolipidy plazmy jsou lecitin (fosfatidylcholin) 

a sfingomyelin. Jde o estery glycerolu s esterifikovanou kyselinou fosforečnou. 

Fosfolipidy jsou syntetizovány prakticky ve všech tkáních těla, nejvíce v játrech.  

  

Lecitin (viz kapitola 2.7.4.3) je nejrozšířenější, neboť je základní stavební 

částicí buněčných membrán. Sfingomyelin je hojně zastoupen v nervovém systému. 

 

2.3.4 Mastné kyseliny 

Mastné kyseliny se v krvi vyskytují ve dvou formách – esterifikované a volné. 

Jsou uchovávány jako zásoba ve formě triglyceridů v tukové tkáni. V případě potřeby 

jsou uvolněny lipolýzou a transportovány do míst, kde jsou vyuţity jako zdroj energie 

(játra, srdce, svaly).           

  

Lidské tělo neumí tvořit všechny mastné kyseliny, proto je nutné některé z nich 

přivádět do těla potravou. Jedná se o tzv. esenciální mastné kyseliny, mezi které patří 

kyselina linolová či linolenová. 

 

2.3.5 Lipoproteiny 

Jak jiţ bylo řečeno výše, 

všechny lipidy kromě mastných 

kyselin jsou v krvi transportovány 

ve vazbě na bílkoviny ve formě 

lipoproteinů. Tyto částice jsou 

tvořeny tuky a bílkovinnou 

sloţkou, apolipoproteiny. 

    

 Nejčastěji se lipoproteiny 

rozdělují do několika tříd, které se 

od sebe liší hustotou prostředí, ve 

kterém při ultracentrifugaci flotují, tj. vznášejí k hladině, nebo sedimentují. Vzhledem 

k obsahu bílkovin vykazují částice téţ elektroforetickou pohyblivost, podle které se dají 
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také dělit. Označují se pak řeckými písmeny podle toho, v jaké frakci bílkovin krevní 

plazmy se při běţné elektroforéze dají detekovat.      

  

V krevní plazmě se nachází následujících 5 tříd lipoproteinů: chylomikrony, 

lipoproteiny s velmi nízkou hustotou (VLDL), lipoproteiny se střední hustotou (IDL), 

lipoproteiny s nízkou hustotou (LDL) a lipoproteiny s vysokou hustotou (HDL). 

 

2.3.5.1 Chylomikrony 

Chylomikrony jsou největší lipoproteinové částice s nejniţší hustotou. Při 

elektroforéze zůstávají na startu a při ultracentrifugaci se vznášejí na povrchu. Téměř 

90 % z celkové lipidové sloţky chylomikronů tvoří triacylglyceroly, zbytek zaujímají 

fosfosfolipidy, cholesterol a jeho estery s vyššími mastnými kyselinami. Na bílkoviny 

pak připadá pouze asi 1 – 2 %.         

  

Chylomikrony jsou tvořeny enterocyty a slouţí k transportu triacylglycerolů 

z potravy přes lymfatické cévy do krevního řečiště. Působením lipoproteinové lipázy 

v endotelu cév se z triacylglycerolů uvolňují mastné kyseliny, které jsou transportovány 

ke svalům a tukovým buňkám. Součástí chylomikronů je také exogenní cholesterol, 

který se touto cestou dostává do organismu.  

 

2.3.5.2 Lipoproteiny s velmi nízkou hustotou (VLDL) 

Lipoproteiny s velmi nízkou hustotou (angl. very low density lipoproteins) 

vznikají hlavně v játrech. Mají vyšší hustotu neţ chylomikrony. Lipidová sloţka tvoří 

kolem 90 %, na proteiny tak zbývá asi 10 %.       

  

Jádro VLDL je bohaté na triacylglyceroly, které jsou syntetizované v hladkém 

endoplazmatickém retikulu hepatocytů. V menší míře je do VLDL zabudováván 

i cholesterol, další molekuly esterů cholesterolu potom VLDL získávají od HDL částic 

v krevním řečišti.           
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Úkolem VLDL je poskytovat mastné kyseliny uvolněné z triacylglycerolů 

svalům a tukovým buňkám. Po hydrolýze triacylglycerolů lipoproteinovou lipázou se 

VLDL mění na IDL a nakonec na LDL.  

 

2.3.5.3 Lipoproteiny s nízkou hustotou (LDL) 

Lipoproteiny s nízkou hustotou (angl. low density lipoproteins) vznikají z IDL 

částic po hydrolýze zbývajících triacylglycerolů jaterní lipázou, ale některé jsou 

uvolňovány do cirkulace také játry. Lipidová sloţka v nich zaujímá téměř 80 %, 

převaţuje obsah esterů cholesterolu, bílkoviny jsou zde zastoupeny z 21 %.   

  

Hlavní funkcí LDL je transport cholesterolu k buňkám. Odstranění LDL 

z plazmy se uskutečňuje pomocí LDL receptorů, které jsou umístěny na všech buňkách 

těla. U zdravých osob jsou v LDL částicích obsaţeny asi 2/3 celkového cholesterolu. 

Cholesterol v LDL částicích (LDL-cholesterol) se významně uplatňuje při vzniku 

aterosklerózy.  

 

2.3.5.4 Lipoproteiny s vysokou hustotou (HDL) 

Lipoproteiny s vysokou hustotou (angl. high density lipoproteins) jsou 

produkovány játry a v menší míře také střevem jako tzv. "nascentní" HDL diskovitého 

tvaru, tvořené pouze fosfolipidovou dvojvrstvou a apoproteiny. Diskovité HDL 

odnímají cholesterol periferním buňkám a přeměňují se na HDL sférického typu, který 

je bohatý na cholesterol a je transportován do jater.      

  

HDL jsou jako jediné schopné vyvazovat volný cholesterol z membrán buněk 

a transportovat jej zpět do jater. Jde o tzv. reverzní transport. Z jater pak můţe být 

cholesterol jako takový nebo po přeměně na ţlučové kyseliny vylučován do střeva. 

Z této skutečnosti vyplývá, ţe HDL částice působí antiaterogenně. 

[www.wikiskripta.eu, 7] 
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2.3.6 Referenční hladiny cholesterolu a triglyceridů 

2.3.6.1 Cholesterol 

a) celkový cholesterol 

do 40 let: 3,1 – 5,2 mmol/l 

nad 40 let: 3,8 – 5,8 mmol/l 

b) HDL 

muži: 1,1 – 2,1 mmol/l 

ženy: 1,3 – 2,3 mmol/l 

c) LDL 

muži do 25 let: 1,5 – 3,9 mmol/l, ženy do 25 let: 1,5 – 3,7 mmol/l 

muži 25 – 55 let: 2,2 – 4,5 mmol/l, ženy 25 – 55 let: 2,2 – 4,2 mmol/l 

muži nad 55 let: 2,2 – 4,3 mmol/l, ženy nad 55 let: 2,2 – 4,5 mmol/l 

2.3.6.2 Triglyceridy 

normální hladina TAG: 0,68 – 1,69 mmol/l  

[lekarske.slovniky.cz, 4] 

 

2.4 Princip vzniku aterosklerózy 

Ke vzniku aterosklerózy lze jednoznačně říci pouze to, ţe její etiologie je 

multifaktoriální, tudíţ se na jejím vzniku nepodílí pouze jeden faktor, ale celá řada. 

Mezi základní uznávané teorie vzniku aterosklerózy patří lipidová hypotéza, Rossova 

hypotéza endoteliálního poškození a jednotná hypotéza. 

 

2.4.1 Lipidová hypotéza 

Tato hypotéza vychází z toho, ţe prvotní příčinou vzniku aterosklerózy je 

infiltrace cévní stěny lipidy. Nejvýznamnější roli zde hrají lipoproteiny o nízké hustotě, 

LDL. Při zvýšené koncentraci LDL v krvi proniká také vyšší mnoţství přímo do 

endotelu artérií. Tuk se zde hromadí hlavně ve formě esterů cholesterolu, makrofágy 

a buňky hladké svaloviny se mění na buňky pěnové a tak vzniká základ budoucí 

ateromové léze. 
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2.4.2 Rossova hypotéza endoteliálního poškození 

Za základ v rozvoji aterosklerózy je dle této teorie povaţováno poškození 

endotelu. Na poškozeném endotelu se zachycují krevní destičky a produkují zde řadu 

látek, které vedou ke zvýšené tvorbě hladké svaloviny a extracelulární matrix, čímţ opět 

vzniká základ ateromové léze, která dále progreduje sekundárním ukládáním lipidů. 

Poškození endotelu nemusí být jen mechanické, ale také funkční – změna permeability 

nebo sníţená schopnost regenerace. 

 

2.4.3 Jednotná hypotéza 

Jednotná hypotéza vzniku aterosklerózy je v současné době povaţována za 

nejpravděpodobnější, protoţe zahrnuje jak aspekty „endoteliální“ tak „lipidové“.  

  

„Zvýšená koncentrace LDL v plasmě vede k poškození endotelu, a tak vlastně 

aktivuje obě předpokládané cesty rozvoje aterosklerózy jak lipidovou, tak endoteliální.“ 

[ČEŠKA, 1999, s. 14]          

  

Neporušený endotel má velkou antiagregační schopnost, ale jakmile je 

poškozen, dochází na jeho povrchu k agregaci krevních destiček a z nich se uvolňují 

faktory stimulující růst buněk hladké svaloviny a přitahující makrofágy. Poškozeným 

endotelem také mnohem snáze pronikají lipidy, které se v cévní stěně usazují a dále 

urychlují rozvoj aterosklerotických změn. [ČEŠKA, 1999] 

 

2.5 Aterosklerotické změny stěny cév 

Můţeme rozlišit tři základní formy aterosklerózy. Časným stádiem jsou 

tzv. tukové proužky, rozvinutější formu představují fibrózní a ateromové pláty 

a posledním, nejváţnějším stádiem jsou tzv. komplikované léze. 

 

2.5.1 První stádium – tukové proužky 

Tukové prouţky se běţně vyskytují jiţ v dětském věku především v intimě 

velkých cév. Neprominují do lumina artérie, a proto také nijak neovlivňují průtok krve 

danou tepnou. Základním elementem tukových prouţků jsou tzv. pěnové buňky – 
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Obrázek 4: Aterosklerotické změny cév 
<http://www.resverlogix.com/upload/body_image

/46/06/website-atherosclerosis_rgb.jpg> 

 

odvozené z makrofágů nebo z buněk hladké svaloviny. Nejedná se o stabilní a trvalé 

poškození.  

 

2.5.2 Druhé stádium – fibrózní a ateromové pláty 

Fibrózní pláty jsou větší, ostře ohraničená loţiska ve stěně cév, obvykle tuţšího 

charakteru. Prominují do lumina artérie, a proto bývají příčinou částečné nebo úplné 

obstrukce.  

Plát, který obsahuje méně lipidů, je tvořen kolagenním vazivem, jedná se 

o fibrózní plát. Při vyšším obsahu lipidů má plát v centru loţisko kašovitých 

ateromových hmot bohatých cholesterolem a jeho estery – ateromový plát.  [POVÝŠIL 

et al., 2007] 

 

2.5.3 Třetí stádium – komplikované 

léze 

Z fibrózních a ateromových plátů 

mohou těţkými degenerativními změnami 

a kalcifikacemi vznikat komplikované léze. 

Ty se pak stávají místem vzniku trombu, 

především kumulací krevních destiček 

a fibrinu na poškozeném endotelu. 

     

 Malý trombus můţe být procesem 

organizace zabudován do cévní stěny, 

avšak opakování tohoto děje vede k růstu 

plátu. 

 

Rozsah a počet aterosklerotických 

lézí je různý dle stupně onemocnění. 

S věkem sklerotických plátů přibývá, 

zvětšují se a ztlušťují. Stupeň postiţení 

jednotlivých artérií se můţe i u jednoho 
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jedince značně lišit.         

„Maximum aterosklerotických změn je (v sestupném pořadí) v dolní břišní aortě 

a ilických tepnách, v počátečních úsecích věnčitých tepen srdce, ve femorálních 

a popliteálních tepnách, ve vnitřních krkavicích a v tepnách Wilisova okruhu baze 

mozku. Naopak poměrně málo bývají postiženy tepny horních končetin, tepny mamární, 

mezenteriální a renální (kromě ústí) a vzestupná aorta a její oblouk.“ [POVÝŠIL et al., 

2007, s. 3]           

  

V menších tepnách působí ateroskleróza především zúţení průsvitu cévy. Ve 

velkých tepnách zpravidla k zúţení průsvitu nedochází, ateroskleróza se zde projevuje 

zeslabením medie, a tak stěna tepny můţe časem podlehnout působení krevního tlaku. 

Vzniká tedy aterosklerotická výduť neboli aneurysma. [ČEŠKA, 1999] 

 

2.6 Rizikové faktory vzniku aterosklerózy 

Rizikové faktory aterosklerózy můţeme rozdělit na faktory endogenní 

a získané, které jsou tedy potenciálně ovlivnitelné. 

 

2.6.1 Endogenní faktory 

K endogenním faktorům patří pohlaví, věk a rodinná dispozice. 

 

2.6.1.1 Pohlaví 

Obecně bývají aterosklerózou častěji postiţeni muţi neţ ţeny. Tato pohlavní 

rozdílnost je pravděpodobně způsobena protektivním účinkem ţenských pohlavních 

hormonů, především estrogenu. To také vysvětluje, proč se u ţen po menopauze začíná 

četnost této nemoci přibliţovat hodnotám u muţů. 

 

2.6.1.2 Věk 

Věk má na vznik aterosklerózy zásadní vliv. Časné změny sice začínají jiţ 

v dětství, ale onemocnění jako takové se projevuje aţ v dospělosti, u muţů dříve neţ 

u ţen. Četnost výskytu choroby pak s rostoucím věkem stoupá. 
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2.6.1.3 Rodinná dispozice 

V některých rodinách se můţe projevovat zřetelná dispozice k ateroskleróze, 

která je podmíněná genetickou poruchou metabolismu lipoproteinů. Jedná se například 

o familiární hypercholesterolémii a dyslipoproteinémii. 

 

2.6.2 Faktory získané 

Hlavními získanými rizikovými faktory jsou hyperlipidémie, hypertenze, 

diabetes mellitus a kouření cigaret.       

   

Nejzávaţnějším faktorem je zde hyperlipidémie, ostatní faktory mají aţ 

druhotný význam, proto je také léčba aterosklerózy zaloţena v první řadě na léčbě 

hyperlipidémie. 

 

2.6.2.1 Hyperlipidémie 

Jde hlavně o hypercholesterolémii. Čím vyšší je hladina cholesterolu v krvi, tím 

větší je riziko vzniku aterosklerózy. Za nebezpečnou je povaţována hladina cholesterolu 

vyšší neţ 6,2 mmol/l. Hladina cholesterolu v krvi by měla být u lidí do 40 let  

3,1 – 5,2 mmol/l a nad 40 let věku v rozmezí 3,8 – 5,8 mmol/l.    

       

Hypercholesterolémie je zpravidla spojena také s vysokými hladinami 

lipoproteinů s nízkou denzitou (LDL) a nízkými hladinami HDL. Právě lipoproteiny 

s vysokou denzitou (HDL) mají ochranný význam vůči ateroskleróze, protoţe odstraňují 

cholesterol z intimy cév.         

  

Vysoká hladina cholesterolu je důsledkem genetických vlivů, dietních návyků 

a poruch biosyntézy. 

 

2.6.2.2 Hypertenze 

Uplatnění hypertenze jako rizikového faktoru je hlavně ve středním a vyšším 

věku, kdy je četnost ischemické choroby srdeční u hypertoniků asi 5x vyšší neţ u osob 
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s normálním krevním tlakem (120/80 mm Hg).       

  

Při hypertenzi dochází ke změně fyziologického laminárního proudění krve na 

proudění turbulentní hlavně na odstupech tepen, tímto vířivým proudem krve můţe 

docházet k poškození endotelu cév, coţ je, jak jiţ bylo řečeno, jeden ze základních 

mechanismů vzniku aterosklerotických změn. 

 

2.6.2.3 Diabetes mellitus 

Cukrovka je výrazným rizikovým faktorem, protoţe vede ke vzniku 

hypercholesterolémie. Nebezpečí infarktu myokardu je tak u diabetiků 2 – 3x vyšší neţ 

u lidí zdravých. 

 

2.6.2.4 Kouření 

Hlavními aterogenními činiteli v cigaretovém kouři jsou nikotin a oxid 

uhelnatý. Kouření je nejdůleţitějším rizikovým faktorem v časných stádiích 

u dospívajících lidí a je hlavní příčinou současného vzestupu onemocnění 

aterosklerózou u ţen.          

  

Riziko samozřejmě stoupá s léty kouření a s počtem cigaret vykouřených za 

jeden den. Přestat kouřit vede k výraznému sníţení rizika. Po zanechání kouření se 

riziko koronární příhody sniţuje po relativně krátké době téměř na úroveň nekuřáka, je 

to tedy nejjednodušší a nejefektivnější forma prevence aterosklerózy. [ČEŠKA, 1999] 

 

2.7 Prevence aterosklerózy 

V prevenci aterosklerózy hraje nejdůleţitější roli ţivotní styl člověka. Úprava 

ţivotních návyků je základem nejen prevence, ale také léčby. Zanechání kouření, změna 

stravovacích návyků, pravidelný pohyb a udrţování optimální hmotnosti jsou základem 

úspěchu. 
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2.7.1 Kouření 

Kouření má na vznik aterosklerózy velký vliv a to především v oblasti dolních 

končetin, ovlivňuje totiţ celkový metabolismus lipoproteinů v těle. Nekouření 

významně sniţuje riziko vzniku kardiovaskulárních onemocnění.     

  

Kouření je nemoc (diagnóza F17 v Mezinárodní klasifikaci nemocí), při které 

vzniká mnohdy velmi silná závislost na nikotinu, kterou je třeba léčit. Při odvykání 

závislosti na tabáku můţe pacient vyhledat specializovaná pracoviště, která se na léčbu 

této závislosti zaměřují, nebo vyuţít pomoci lékárníka, který můţe pacientovi doporučit 

některý z přípravků pomáhajících v léčbě závislosti na nikotinu a pokusit se této 

závislosti zbavit sám. Úspěšnost v zanechání kouření bývá však velmi nízká, pohybuje 

se pouze kolem 2 %. [VEVERKOVÁ et al., 2007] 

 

2.7.2 Změna stravovacích návyků 

Zdravá strava má příznivý vliv na obsah všech lipidů v krvi. Denní energetický 

příjem by měl být tvořen z 60 – 65 % polysacharidy, 25 – 30 % lipidy a z 15 % 

bílkovinami, strava by měla být celkově pestrá. U osob s nadváhou je třeba jídelníček 

upravit tak, aby se sníţeným energetickým příjmem docílilo redukce váhy pacienta 

ideálně na hmotnost mezi 19 – 25 kg/m
2
.       

        

Mezi přijímanými lipidy by měly převaţovat tuky rostlinné nad ţivočišnými, 

vláknina by měla být přijímána v mnoţství 23 – 30 g/den, příjem cholesterolu by měl 

být niţší neţ 200 mg/den. Velmi vhodná je konzumace dostatku čerstvé zeleniny. 

Souhrn vhodných a naopak nevhodných potravin je uveden v Tabulce 1.   

  

„Protektivně proti ateroskleróze a infarktu myokardu působí alkohol – 

v pravidelných malých dávkách. (Jako optimální dávka pro muže středního věku je 

udáváno 20 – 40 g alkoholu denně, tj. 2 – 3 dcl vína, 1 – 2 drinky nebo 0,5 l piva. Pro 

ženy je doporučená dávka asi poloviční.) Mechanismus antiateromatózního vlivu 

alkoholu je dán jednak zvýšením koncentrace HDL cholesterolu, jednak bráněním 

oxidaci LDL na jeho aterogenní formu pomocí antioxidantů, např. polyfenolů, 

v alkoholu (hlavně v červeném víně) obsažených.“ [POVÝŠIL et al., 2007, s. 2] Vyšší 

konzumace alkoholu je ale nevhodná a je vázána s vyšší celkovou úmrtností na ICHS. 
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2.7.3 Pohyb 

Pravidelným pohybem se zvyšuje koncentrace HDL cholesterolu. Obecně se 

doporučuje cvičit pravidelně (tzn. minimálně 5krát týdně) po dobu alespoň 30 minut. 

Fyzická aktivita je vhodná ve všech věkových skupinách, konkrétní druh sportu a jeho  

intenzitu je ale nutné volit individuálně. [VEVERKOVÁ et al., 2007] 

 

 
Tabulka 1: Přehled vhodných a nevhodných potravin [VEVERKOVÁ et al., 2007, s. 84 - 85] 
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Obrázek 5: Struktura EPA a DHA  

<http://www.bausch.cz/imperia/md/images/buisnessinternational/m

onographs/cz/20.jpg> 

 

2.7.4 Látky a preparáty používané v prevenci aterosklerózy 

Existuje řada látek, které se uplatňují v různých úrovních při prevenci vzniku 

aterosklerózy. Jde například o látky sniţující vstřebávání cholesterolu ve střevě nebo 

o látky, které napomáhají odstraňování cholesterolu z krevního oběhu. Zmíním zde jen 

některé nejdůleţitější z nich. 

 

2.7.4.1 Koenzym Q10 

Koenzym Q10 je sloučenina, která se vyskytuje ve všech buňkách lidského těla, 

které obsahují mitochondrie, tedy ve všech buňkách těla kromě erytrocytů a buněk oční 

čočky. Koenzym Q10 funguje jako kofaktor řady enzymů při buněčném dýchání 

a působí také jako antioxidant v ochraně buněk před škodlivými volnými radikály. 

Lidské tělo si ho z části dokáţe samo syntetizovat, ale část je nutné také přijímat 

potravou.            

  

Koenzym Q10 má přímý antiaterogenní efekt – pomáhá předcházet vzniku 

aterosklerózy a má schopnost také částečně redukovat i jiţ vzniklé aterosklerotické 

pláty.             

  

V řadě doplňků výţivy bývá koenzym Q10 obsaţen jako jedna z mnoha sloţek, 

v prodeji jsou také preparáty samostatné (např. Hema Bion Q10). 

[vitaminy.doktorka.cz, 2] 

 

2.7.4.2 Omega-3 mastné 

kyseliny (rybí tuk) 

Omega-3 nenasycené 

mastné kyseliny (označované 

také PUFA omega-3) je 

skupina nenasycených 

mastných kyselin, jejichţ 

společným rysem jsou dvojné 

vazby. Omega-3 nenasycené 

mastné kyseliny jsou pro 
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člověka esenciální – naše tělo si je samo vytvořit neumí, a proto je nutné je dodávat 

potravou. Nejúčinnější jsou kyselina eikosapentaenová (EPA) a kyselina 

dokosahexaenová (DHA), které se nacházejí ve velké míře v mořských rybách, 

např. lososech, makrelách, tuňácích apod.       

   

Tyto mastné kyseliny se v těle účastní řady pochodů, mají antitrombotické 

a protizánětlivé účinky, a proto se vyuţívají k léčbě hyperlipidémií, arteriální 

hypertenze a revmatoidní artritidy.         

    

U osob bez diagnózy ICHS je doporučována konzumace 2 porcí ryb týdně, 

u pacientů s ischemickou chorobou srdeční jedna porce denně. Omega-3 mastné 

kyseliny lze do těla dodávat samozřejmě také ve formě výţivových doplňků 

(např. Hema Rybí tuk). V prevenci kardiovaskulárních onemocnění bývá doporučován 

příjem 1 g EPA a DHA denně, pro léčebné účely se vyuţívají dávky vyšší. 

[www.knivic.unas.cz, 3] 

 

2.7.4.3 Lecitin 

Lecitiny jsou sloţené lipidy tvořené cholinem, inositolem, glycerolem 

a fosfátem, které jsou nezbytné pro řadu ţivotních pochodů.     

  

Lecitin pomáhá převádět cholesterol do rozpustné formy (emulgace) a tím 

zabraňuje jeho kumulování ve stěnách cév a významnou měrou se tak podílí na 

sniţování rizika vzniku aterosklerózy.        

  

V endoplazmatickém retikulu buněk savců jsou obsaţeny enzymy, které jsou 

schopny syntézy lecitinu. První stupněm syntézy je aktivace cholinu na fosfocholin. 

K aktivaci je třeba ATP a příslušná kinasa. V druhé reakci přistoupí cytidintrifosfát 

a vzniká cytidindifosfocholin, jako látka s vysokým obsahem energie. Aţ ve třetí reakci 

vnikne do molekuly CDP-cholinu 1,2-diacylglycerol a vzniká tak konečný produkt 

lecitin (fosfatidylcholin). [LEDVINA, 2004]      
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Lecitin se nachází v některých potravinách, jako jsou vaječné ţloutky, játra, 

některé mléčné výrobky a je hojně obsaţen také v sojových bobech, ze kterých se 

průmyslově získává.          

  

Denní potřeba lecitinu je asi 3 g a za normálních okolností ho má naše tělo 

dostatek. Lecitin je jako doplněk stravy dostupný ve formě granulátu nebo tobolek 

(např. GS Lecitin 1200). [vitainfo.cz, 6] 

 

2.7.4.4 Vláknina 

Vláknina je důleţitou nestravitelnou součástí potravy. Právě její nestravitelnost 

má klíčový význam, protoţe zvyšuje objem stolice a drţí v ní vodu, výsledkem je 

pravidelné vyprazdňování střevního obsahu. Vláknina tak působí proti vzniku rakoviny 

tlustého střeva a svou schopností vázat ve střevě cholesterol chrání také před jeho 

vysokou hladinou v krvi a tím před vznikem aterosklerózy.     

         

Doporučený denní příjem vlákniny by měl být asi 30 g. Najdeme ji 

v luštěninách, celozrnném pečivu, ovoci a zelenině. Vlákninu lze opět zakoupit jako 

doplněk stravy (např. Psyllicol). [www.stefajir.cz, 5] 

 

2.7.5 Podpůrná fytoterapie – antisklerotika 

Mezi antisklerotika řadíme rostlinné drogy s vazodilatačními účinky, které 

pomáhají sniţovat fragilitu cév a působí proti vápenatění a tím příznivě přispívají 

k prevenci vzniku aterosklerózy. Jako příklady rostlin s takovýmito účinky můţeme 

uvést např. Allium sativum – česnek kuchyňský, Capsella bursa pastoris – kokoška 

pastuší tobolka, Crataegus laevigata – hloh obecný nebo Viscum album – jmelí bílé. 

V současnosti je pozitivních vlastností těchto rostlin vyuţíváno i v hromadně 

vyráběných potravních doplňcích. 

 

2.7.5.1 Allium sativum 

Česnek kuchyňský je 30 – 90 cm vysoká rostlina s cibulí sloţenou z jednotlivých 

strouţků krytých společným suchomázdřitým obalem. Cibule se sbírají po zavadnutí 
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Obrázek 6: Allium sativum 
<http://gusrachmat.files.wordpress.com/2009/02

/allium_sativum_-_garlic_-_01.jpg> 

 

 

 
Obrázek 7: Capsella 

bursa pastoris 
<http://www.missouriplant

s.com/Whitealt/Capsella_b

ursa-

pastoris_inflorescence.jpg> 

 

 
Obrázek 8: Crataegus laevigata 
<http://upload.wikimedia.org/wikipedi

a/commons/5/5a/Crataegus_laevigata_

x_monogyna_Blossom.jpg> 

 

nati, nechají se uschnout a skladují se na 

tmavém a suchém místě.  

     

 Buňky česneku obsahují aliin, který 

se enzymaticky rozkládá na antibioticky 

účinný alicin a homology anilinu. Dále 

obsahují flavonoidy, značné mnoţství 

sacharidů a vitaminy B, C a provitamin A. 

  

Česnek bývá součástí různých preparátů (např. Allicor Česnek), neboť sniţuje 

krevní tlak, působí proti kornatění cév a při srdečních obtíţích. 

 

2.7.5.2 Capsella bursa pastoris 

Kokoška pastuší tobolka je rostlina vysoká aţ 

60 cm, má drobné bílé květy vyrůstající v hroznovitém 

květenství. Kvete od března do října. Sbírá se kvetoucí 

nať na počátku kvetení a suší se při teplotě do 60 °C. 

      

 V kokošce jsou obsaţeny biogenní aminy (cholin, 

acetylcholin, histamin), flavonové glykosidy a saponiny. 

   

Droga se musí pouţívat pod dohledem lékaře, 

neboť velké dávky mohou být toxické. 

 

2.7.5.3 Crataegus laevigata 

Hloh obecný je trnitý keř či strom vyrůstající 

aţ do 10 m. Listy jsou řapíkaté, květenství vyrůstá 

v mnohoramenných vrcholících. Kvete v květnu aţ 

červnu. Plodem je červená malvice. Květ se sbírá na 

začátku rozkvětu, listy se sbírají v téţe době, plody 

pak v září a říjnu.     
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Obrázek 9: Viscum album 
<http://www.floralimages.co.uk/images/viscum

_album_e25.jpg> 

 

V hlohu jsou obsaţeny flavonoidy, katechinové třísloviny, červená antokyanová 

barviva, vitaminy C a B. 

 

Droga se pouţívá při srdečních chorobách, hypertenzi, kornatění tepen a při 

srdeční a oběhové insuficienci, rozšiřuje totiţ věnčité tepny, sniţuje krevní tlak 

a zlepšuje srdeční tonus. Působí navíc také sedativně. Uţívá se samotná v nálevu nebo 

v čajových směsích. 

 

2.7.5.4 Viscum album 

Jmelí bílé je 20 – 50 cm velký, stálezelený, parazitický keřík rostoucí na větvích 

hostitelských stromů. Listy jsou koţovité, květy drobné sedící v mističkovitých 

češulích. Plodem je bobule 

s viscinovou vrstvou. Kvete v únoru aţ 

dubnu. V prosinci a lednu se sbírají 

mladé větvičky s listy, které se suší při 

teplotě do 45 °C.   

    

Jmelí obsahuje viskotoxiny 

(polypeptidy) a lektiny (glykoproteiny), 

dále acetylcholin, cholin, triterpenické 

kyseliny a flavonoidy. 

    

Droga se pouţívá ke sniţování krevního tlaku, proti ateroskleróze a na úpravu 

srdečního rytmu, dnes především ve formě hromadně vyráběných preparátů. 

[TOMČÍKOVÁ, 1999] 

 

2.8 Možnosti léčby aterosklerózy 

Léčba aterosklerózy se odvíjí od léčby její hlavní příčiny a to hyperlipidémie. 

Základ terapie poruch metabolismu lipidů tvoří dieta a celková změna ţivotního stylu, 

aţ pokud tato opatření nepomohou, je nutné přistoupit k farmakoterapii.   
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Látky pouţívané k léčbě hyperlipoproteinémií lze rozdělit na ty, které sniţují 

koncentraci cholesterolu, a na ty, které sniţují hladinu triacylglycerolů.  

 

2.8.1 Snížení plazmatických koncentrací cholesterolu 

Sníţení hladiny cholesterolu lze dosáhnout různými mechanismy. Prvním z nich 

je sníţení absorpce ţlučových kyselin ve střevě. Tímto mechanismem působí 

sekvestranty žlučových kyselin, které účinkují jako iontoměniče. Druhým 

mechanismem je sníţení syntézy cholesterolu a VLDL látkami ze skupiny statinů.  

Tyto látky inhibují HMG-CoA reduktázu, coţ je klíčový enzym syntézy cholesterolu 

(viz kapitola 2.3.1.1). Nově se také v terapii uplatňuje ezetimib (lék Ezetrol), který 

umoţňuje inhibovat absorpci cholesterolu ve střevě a to jak cholesterolu z potravy, tak 

ţlučového cholesterolu.  

 

2.8.1.1 Statiny 

Statiny jsou v současnosti povaţovány za nejúčinnější hypocholesterolemika. 

Jsou účinnými kompetitivními inhibitory HMG-CoA reduktázy – klíčového enzymu 

v biosyntéze cholesterolu. Inhibicí tvorby cholesterolu v játrech statiny sniţují jeho 

koncentraci v buňkách, coţ vede ke zvýšené syntéze jaterních LDL-receptorů. Dochází 

tedy k rychlejšímu odstraňování LDL-cholesterolu z krevního oběhu.    

  

Léčba statiny sniţuje koncentraci LDL-cholesterolu asi o 40 %, při kombinaci 

s iontoměniči lze dosáhnout aţ 60 % sníţení.      

  

Nejvíce pouţívanými statiny jsou lovastatin, pravastatin, fluvastatin, simvastatin 

a atorvastatin. Tyto látky májí mnohé vedlejší účinky a jsou kontraindikovány 

v těhotenství, při kojení a u dětí. 

 

2.8.1.2 Sekvestranty žlučových kyselin (iontoměniče) 

Iontoměniče představují nevstřebatelné pryskyřice, které se v terapii 

hyperlipoproteinémií pouţívají jiţ od 60. let minulého století a jsou stále jedním ze 
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základních stavebních kamenů jejich léčby.        

  

V současnosti se nejvíce vyuţívá colestipol a o něco méně cholestyramin. 

Cholestyramin je chlorid syntetické pryskyřice s velkou schopností vázat ţlučové 

kyseliny, colestipol je látka podobná. Jeden gram těchto pryskyřic má schopnost vázat 

asi 100 mg ţlučových kyselin.        

  

Pryskyřice zůstávají po poţití ve střevě, kde dochází k výměně chloridových 

iontů za ţlučové kyseliny, čímţ se zamezí jejich enterohepatální recirkulaci. Sníţením 

návratu ţlučových kyselin do jater se zvýší konverze cholesterolu na ţlučové kyseliny 

a tím dochází ke zvýšené utilizaci jaterního cholesterolu.     

  

Podáváním iontoměničů se sniţuje plazmatická koncentrace cholesterolu  

o 20 – 25 %. Jelikoţ se tyto látky neabsorbují, nevyskytují se ani neţádoucí systémové 

účinky. 

 

2.8.1.3 Ezetimib 

Počátkem roku 2005 byl uveden na trh  v České republice lék Ezetrol s účinnou 

látkou ezetimibum, který podstatně sniţuje koncentrace cholesterolu, zejména pokud je 

uţíván společně s jakýmkoliv ze současně dostupných léků sniţujících hladinu lipidů 

zvaných statiny. 

Lék působí tak, ţe ve střevě selektivně inhibuje vstřebávání cholesterolu jak 

z potravy tak i ţlučového cholesterolu a také příbuzných rostlinných sterolů. 

V kombinace se statiny umoţňuje tzv. duální inhibici,  inhibici absorpce cholesterolu ve 

střevě (ezetimib) a inhibici syntézy cholesterolu v játrech (statinem). 

V klinických studiích ezetimib podávaný společně s jakýmkoliv statinem 

přinesl  statisticky významné sníţení hladin lipidů nezávisle na účinku statinu. Jedná se 

o jeden z nejmodernějších léčebných postupů.  Češka, 2005 
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2.8.2 Snížení plazmatických koncentrací triacylglycerolů 

Sníţení hladiny triacylglycerolů lze dosáhnout podáváním fibrátů, které inhibují 

produkci VLDL játry a zvyšují aktivitu lipoproteinové lipázy, čímţ sniţují koncentraci 

triacylglycerolů.  

 

2.8.2.1 Fibráty 

Fibráty jsou u nás stále nejčastěji pouţívanými hypolipidemiky. Sniţují nejen 

koncentraci triacylglycerolů, ale také celkového a LDL-cholesterolu a naopak zvyšují 

koncentraci HDL-cholesterolu.        

  

Fibráty sniţují koncentraci VLDL aţ o 35 % inhibicí produkce VLDL v játrech 

a zvýšeným odstraňováním VLDL z krevního oběhu.      

  

Nejčastěji pouţívaným fibrátem je fenofibrát, dnes zejména v mikronizované 

formě. Výskyt neţádoucích účinků je nízký. Fibráty jsou kontraindikovány v graviditě, 

při laktaci a při těţkém poškození ledvin a jater. 

 

Dnes se v léčbě hyperlipoproteinémií doporučuje pouţití kombinace dvou i více 

látek, aby bylo moţné dosáhnout poţadovaného sníţení koncentrace cholesterolu 

a triacylglycerolů. Výsledkem léčby by mělo být sníţení LDL-cholesterolu a současně 

zvýšení odbourávání LDL v játrech.         

  

Pro tyto účely bývá tedy vhodná kombinace statinů s iontoměniči, při které lze 

dosáhnout sníţení koncentrace LDL o 60 % i více. [LINCOVÁ, 2007] 

 

2.9 Role farmaceutického asistenta v preventivním i léčebném procesu 

Lékař často na pacienta nemá dostatek času, aby s ním mohl probrat všechny 

podrobnosti, které z jeho onemocnění vyplývají. Farmaceutický asistent tolik časově 

limitován nebývá, můţe tedy hrát významnou roli při seznámení pacienta s jeho 

onemocněním. Můţe s pacientem probrat otázku diety a potřebné změny ţivotního 

stylu, stejně tak jako doporučit vhodné preparáty a potravní doplňky, které mohou, jak 
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jiţ bylo řečeno, významně pacientův stav ovlivnit. Role farmaceutického asistenta je 

tedy i v tomto směru zásadní a nemělo by se na ni zapomínat. 
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3 Praktická část 

V praktické části své absolventské práce jsem se ve spolupráci s MUDr. Renatou 

Zikmundovou zabývala několika pacienty, kteří trpí rizikovými faktory a/nebo mají 

v rodinné anamnéze některý z rizikových faktorů či přímo stavy vyplývající 

z aterosklerotických změn cév.        

      

Těmto pacientům bylo mimo jiné doporučováno zakoupení níţe uvedených 

potravních doplňků, které mají pozitivní účinky proti rozvoji aterosklerózy.  

    

3.1 Vybrané kazuistiky 

3.1.1 Pacient č. 1 

 ţena 72 let, výška 158 cm, váha 68 kg (BMI 27,24 – nadváha) 

 negativní rodinná anamnéza 

 nekuřačka, cca. 10 let trpí hypertenzí 

 diabetes mellitus 2. typu 

 aţ na letošní oboustranný zápal plic váţněji nestonala, po něm se pacientka cítí 

stále unavená, je dušná a většina prací ji vyčerpává 

 medikace: Prenessa 4 mg 1 – 0 – 0, Loradur mite 1 – 0 – 0  

 nynější krevní tlak: 125/85 mm Hg 

 celkový cholesterol: 6,9 mmol/l, TAG: 2,1 mmol/l, HDL: 1,27 mmol/l 

 

Rodinná anamnéza ukazuje, ţe se pacientka řadí do skupiny rizikových pacientů, 

kteří by měli zváţit změnu ţivotního stylu. Důleţitá jsou reţimová opatření a to 

především dieta. 

 

U pacientky se vyskytuje tzv. metabolický syndrom, má zvýšenou hladinu 

triacylglycerolů a glykémii, dříve byl zvýšen také krevní tlak, nyní uţívá 

antihypertenziva.  

 

Pacientka si rizika spojená s rodinnou anamnézou příliš neuvědomuje a její 

ochota spolupracovat je malá. Vzhledem k dlouhotrvající únavě a hypercholesterolémii 
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jsem pacientce doporučila uţívání koenzymu Q10, který má antiaterogenní efekt, coţ 

znamená, ţe můţe zmenšit velikost aterosklerotických plátů v cévách. Navíc koenzymu 

Q10 ve stárnoucím srdci ubývá. 

 

Koenzym Q10 zlepšuje srdeční funkce, zmírňuje dušnost, zlepšuje výkonnost 

a kvalitu ţivota, dále jsem volila koenzym Q10 také proto, ţe pokud nedojde 

u pacientky během 3 měsíců ke sníţení hladiny cholesterolu, ošetřující lékařka je 

rozhodnuta pro farmakoterapii a to 10 mg statinu denně, při jehoţ uţívání dochází také 

ke sníţení hladiny přirozeně se vyskytujícího koenzymu Q10, pacientka proto nemusí 

jeho uţívání přerušovat. Dávka, která byla pacientce doporučena je 60 mg denně. Dále 

jsem pacientce nabídla ještě omega-3 mastné kyseliny, které příznivě ovlivňují 

metabolický syndrom, ale to jiţ pacientka odmítla. 

 

3.1.2 Pacient č. 2 

 ţena 60 let, výška 165 cm, váha 87 kg (BMI 31,96 – obezita) 

 pozitivní rodinná anamnéza – hypercholesterolémie, ICHS a karcinom ţaludku 

 nekuřačka, hypertenzí trpí cca. 12 let 

 váţněji nestonala, několik let ví o tom, ţe má zvýšenou hladinu cholesterolu, ale 

dietu nedodrţuje 

 medikace: Lokren 20 mg 1 – 0 – 0, Hydrochlorothiazid 1 – 0 – 0,  

Atorvastatin 10 mg 1 – 0 – 0  

 nynější krevní tlak: 120/75 mm Hg 

 

Vzhledem k rodinné anamnéze byla jiţ u pacientky započata farmakologická 

léčba, která upravila hodnoty jejího cholesterolu do normálu. Ošetřující lékařka 

doporučila nákup některého potravního doplňku.   

  

Pacientce jsem nabídla koenzym Q10, protoţe jiţ uţívá simvastatin, který jeho 

hladinu v srdci sniţuje. V rodinné anamnéze pacientky se vyskytuje ischemická choroba 

srdeční, na kterou má koenzym Q10 příznivý vliv.    

  

Dále jsem pacientce doporučila zařadit do jídelníčku 2x týdně mořské ryby. 

Pacientka mě však upozornila na to, ţe ryby nejí, a proto jsem jí nabídla přípravek 
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s omega-3 mastnými kyselinami, které mají příznivý vliv na cévy a srdce, sniţují 

hladinu cholesterolu, mají protizánětlivé účinky a působí jako antioxidanty.   

   

Pacientka také ţádala o pomoc při sniţování nadváhy, proto jsem jí doporučila 

psyllium, které je zdrojem vlákniny, obsahuje jak rozpustnou, tak nerozpustnou 

vlákninu, navozuje správnou hustotu stolice, zabraňuje vstřebávání cukrů a cholesterolu 

do krve, navozuje pocit nasycení. Důleţitý je dostatečný příjem tekutin, jinak můţe 

dojít k opačnému efektu a způsobit zácpu. Na zvýšený příjem tekutin byla pacientka 

upozorněna.  

 

3.1.3 Pacient č. 3 

 ţena 48 let, výška 171 cm, váha 58 kg (BMI 19,84 – norma) 

 pozitivní rodinná anamnéza – ICHS 

 nekuřačka 

 váţněji nestonala 

 při preventivní prohlídce byla pacientce zjištěna zvýšená hladina cholesterolu, 

ostatní laboratorní hodnoty v normě 

 celkový cholesterol: 7,1 mmol/l, TAG: 1,66 mmol/l, HDL: 1,6 mmol/l 

 

Pacientka sama navštívila lékárnu, protoţe byla znepokojena zvýšenou hladinou 

cholesterolu, dále mě upozornila na výskyt ICHS u obou rodičů. 

 

Pacientka je štíhlá, stravuje se zdravě a sportuje, sama jiţ několik týdnů uţívá 

koenzym Q10 v dávce 15 mg denně, který jí byl prodán v souvislosti s krvácením dásní. 

Doporučila jsem zvýšit dávku alespoň na 30 mg denně. 

 

Dále jsme vybrali česnekové tablety, na které se pacientka sama dotazovala, 

protoţe česnek do svého jídelníčku nezařazuje. Tablety jsem jí doporučila, protoţe mají 

antisklerotický efekt, zlepšují trávení a vstřebávání ţivin, sniţují hladinu cholesterolu 

a posilují organismus. 

 

Také jsem pacientce doporučila zvýšit příjem mořských ryb, které obsahují 

omega-3 mastné kyseliny a mají příznivý vliv na srdce a cévy. 
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Pacientka ochotně nabízené přípravky přijala. Jako jedna z mála si váţnost 

tohoto onemocnění uvědomovala a potěšilo ji, ţe se setkala s pochopením. 

 

3.1.4 Pacient č. 4 

 muţ 45 let, výška 172 cm, váha 84 kg (BMI 28,39 – nadváha) 

 pozitivní rodinná anamnéza – hypertenze, ICHS 

 nekuřák 

 ve 24 a 43 letech prodělal renální koliku, v obou případech prokázána 

urolithiáza, asi 5 let se léčí s hypertenzí, hyperurikémie 

 medikace: Lokren 20 mg 0,5 – 0 – 0, APO-Allopurinol 100 mg 1 – 0 – 0  

 celkový cholesterol: 6,9 mmol/l, TAG v normě, HDL: 1,2 mmol/l 

 nynější krevní tlak: 125/75 mm Hg 

 

Protoţe pacient jiţ od mládí trpí na urolitiázu, je pro něj velmi důleţité 

dodrţovat pitný reţim. Vzhledem k tomuto onemocnění mu byl před dvěma lety 

nasazen APO-Allopurinol. Vyskytovala se u něho zvýšená hladina kyseliny močové 

v krvi, a jelikoţ nebylo stanoveno přesné sloţení ledvinových kamenů, je tu tedy 

moţnost, ţe zvýšená hladina kyseliny močové má na jejich vznik určitý vliv. 

 

Pacient se snaţí dodrţovat dietu, aby se upravila hladina kyseliny močové 

v krvi. Úplně ze svého jídelníčku vyřadil vnitřnosti, sardinky, luštěniny, sníţil celkový 

příjem masa a také ryb. Proto jsem mu doporučila omega-3 mastné kyseliny. Jsou to 

látky, které si tělo neumí syntetizovat, a je nutné je do organismu dodávat. Příznivě 

ovlivňují hladinu cholesterolu, srdce, cévy a mají antioxidační účinek.   

   

Dále se pacient svěřil s tím, ţe chce sníţit svoji váhu a zajímal se o přípravek, 

který by mu pomohl zmenšit pocit hladu. Ţádal o jednoduché uţívání, proto jsem mu 

doporučila vlákninu Psyllicol v kapslích. Psyllicol upravuje hustotu stolice, zabraňuje 

vstřebávání cholesterolu a cukrů. Důleţitý je dostatečný příjem tekutin.  
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3.1.5 Pacient č. 5 

 muţ 67 let, výška 183 cm, váha 82 kg (BMI 24,49 – norma) 

 negativní rodinná anamnéza 

 kuřák (cca. 20 cigaret denně), hypertenze 

 dosud váţněji nestonal 

 medikace: Concor 5 mg 1 – 0 – 0  

 celkový cholesterol: 7,9 mmol/l, TAG: 2,3 mmol/l, HDL: 0,8 mmol/l 

 nynější krevní tlak: 135/80 mm Hg 

 

Protoţe pacient je prakticky od dětství silný kuřák, lékařka ho opakovaně 

upozorňuje na to, aby s kouřením přestal. Pacient tvrdí, ţe to jiţ zkoušel, ale bez 

valného výsledku. Nikdy bez cigarety nevydrţel déle neţ jeden měsíc. Ošetřující 

lékařka pacientovi tedy doporučila, aby vyhledal odbornou pomoc.    

  

Na doporučení lékařky pacient také navštívil lékárnu, kde jsme se mu snaţili 

vybrat preparát, který by byl prospěšný jeho organismu vzhledem k nezdravému 

ţivotnímu stylu a s ohledem na jeho nepříznivou rodinnou anamnézu. Pacient jiţ uţívá 

statin, který sniţuje hladinu přirozeně se vyskytujícího koenzymu Q10, coţ má 

negativní vliv na srdce. Doporučila jsem mu tedy uţívat koenzym Q10 v dávce 60 mg 

2x denně. Koenzym Q10 sniţuje velikost aterosklerotických plátů v cévách a má tedy 

antiaterogenní efekt, zlepšuje srdeční funkce, zmírňuje dušnost, zlepšuje výkonnost 

a kvalitu ţivota.    

  

Dále jsem pacientovi doporučila omega-3 mastné kyseliny, které mají 

antioxidační účinky, coţ je pro silného kuřáka velmi důleţité, mají příznivý vliv na 

cévy, srdce a také protizánětlivé účinky. 

 

Protoţe je obecně známo, ţe kuřáci trpí nedostatkem vitamínu C, doporučila 

jsem mu jeho zvýšený příjem potravou a to především v podobě čerstvé zeleniny 

a ovoce. 
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3.1.6 Pacient č. 6 

 muţ, 46 let, výška 173 cm, váha 90 kg (BMI 30,07 - obezita) 

 rodinná anamnéza - otec alkoholik, zemřel v 73 letech na CMP, matka silně 

obézní, CMP před dvěma lety 

 dříve kuřák, dnes jiţ pátým rokem nekouří (předtím kouřil i 40 cigaret denně) 

 alkohol - častěji i větší mnoţství 

 krevní tlak: 175/105 mm Hg 

 celkový cholesterol: 8,2 mmol/l, LDL: 3,03 mmol/l, HDL: 1,14 mmol/l, 

TAG: 7,4 mmol/l 

 

Pacient je neukázněný, na pravidelné preventivní prohlídky nechodí, u lékaře 

nebyl asi 10 let. Nyní přišel, protoţe se necítí dobře, je unavený a špatně se mu dýchá. 

Při větší námaze nestačí s dechem a potí se.       

    

Lékařka pacientovi nasadila vzhledem k vysokému krevnímu tlaku Enap 10 mg 

a to v dávce 1 – 0 – 1 v kombinaci s Lokrenem v dávce 0,5 – 0 – 0. Dále lékařka 

předepsala jako hypolipidemikum Lipanthyl 267M v dávce 1 – 0 – 0, coţ je fibrát, který 

je určen k léčbě abnormálně zvýšené hladiny cholesterolu a triglyceridů v krvi. Pokud 

nebude tato léčba dostatečně účinná, bude pacientovi přidán některý ze statinů.  

    

Dále lékařka pacientovi nařídila přísnou redukční dietu a zvýšení pohybové 

aktivity. Pacient také dostal doporučení ke koupi některého přípravku v lékárně, který 

mu můţe pomoci zlepšit jeho zdravotní stav. Nařízenou kontrolu má za 3 měsíce. 

 

Pacient tedy navštívil lékárnu, kde jsem mu po konzultaci upřesnila, čeho by se 

dieta, kterou má dodrţovat, měla týkat, co musí z jídelníčku vyřadit a naopak, co by měl 

do svého jídelníčku zařadit ve větším mnoţství.      

   

Pacient prakticky nekonzumuje čerstvou zeleninu ani ovoce, jeho jídelníček 

obsahuje velmi malé mnoţství ryb. Strava je nepravidelná, přes den nemá na jídlo čas 

a večer pak jí aţ do doby, neţ se uloţí k spánku. Upozornila jsem ho, ţe právě 

pravidelnost v jídle je u něj důleţitá, a ţe je nutné alespoň pět porcí čerstvé zeleniny 

denně a alespoň dvakrát týdně konzumace ryb. Potom by dieta mohla vést ke 
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kýţenému výsledku. Dietu je samozřejmě nutné kombinovat s pohybovou aktivitou a to 

například hodinou chůze kaţdý den. Pacient sám přiznal, ţe všude jezdí autem.  

           

Po další domluvě jsem pacientovi doporučila i několik přípravků, které mu 

mohou pomoc zlepšit zdravotní stav. Nabídla jsem mu česnekové tablety, které obsahují 

alicin, jeţ zabraňuje kornatění tepen, příznivě ovlivňuje koronární systém, má 

antitrombotický efekt a antibakteriální účinek. Dalším přípravkem, který jsem 

pacientovi doporučila, byl lecitin. Je to látka tělu vlastní, nejvíce se nachází v krevní 

plazmě, červených krvinkách a například i ţluči. Lecitin sniţuje usazování cholesterolu 

ve velkých cévách, čímţ sniţuje riziko rozvoje aterosklerózy. Napomáhá také k ochraně 

jater, coţ je u pacienta, který poţívá alkohol důleţité. Ještě jsem pacientovi nabídla 

omega-3 mastné kyseliny, které přispívají k regulaci krevního tlaku, příznivě ovlivňují 

srdce a cévy, zvyšují imunitu, mají protizánětlivé účinky a působí jako antioxidanty. 

          

Pacient by se vzhledem ke svému věku měl nad sebou zamyslet, pravidelně 

navštěvovat lékaře a snaţit se dodrţovat reţimová opatření, především sníţit hmotnost 

a vynechat alkohol. 

 

3.1.7 Pacient č. 7 

 ţena 56 let, výška 165 cm, váha 93kg (BMI 34,16 - obezita) 

 rodinná anamnéza - diabetes mellitus, ICHS  

 bývalá kuřačka, jiţ 5 let nekouří 

 několik let uţívá antihypertenziva, tlak nyní v normě 

 2 roky diabetes mellitus, zpočátku byla snaha glykémii regulovat dietou, ale to 

nebylo účinné, dnes pacientka uţívá perorálně antidiabetika a diabetes je 

uspokojivě kompenzován 

 asi rok psychické potíţe, které sama špatně zvládala, proto byla aplikována 

antidepresiva, nyní se cítí lépe 

 v posledním roce došlo k výraznému zvýšení hmotnost, přibliţně o 12 kg 

 medikace: Citalec 10 1 – 0 – 0, Prenessa 1 – 0 – 0, Siofor 500 1 – 0 – 1 

  

Lékařka se rozhodla vzhledem k rodinné anamnéze a diabetu u pacientky začít 

léčbu statinem (Atorvastatin 10 mg 1 – 0 – 0). Dále se snaţila pacientce doporučit 
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návštěvu psychologa, protoţe si stále stěţuje na psychické potíţe, i kdyţ jí uţívání 

Citalecu přineslo určitou úlevu. Také přiznala, ţe se svou špatnou náladu snaţí zlepšit 

jídlem, coţ je pravděpodobně důvod velkého nárůstu hmotnosti za krátkou dobu. 

Vzhledem k tomu, ţe pacientka je diabetička a má nyní i zvýšenou hladinu cholesterolu, 

lékařka chce tento problém řešit razantněji.       

      

Dnes uţ se u pacientky jedná o tzv. metabolický syndrom, který ohroţuje její 

zdraví. Byla by vhodná redukční dieta. Lékařka určila kontrolu za měsíc s tím, ţe doufá, 

ţe pacientka přistoupí na návštěvu psychologa a budou moţná i jiná opatření ke 

zlepšení jejího zdravotního stavu.        

  

K další konzultaci došlo v lékárně, kde pacientka sama ochotně hovořila o svých 

problémech a poţadovala přípravek, který by jí pomohl zlepšit její zdravotní stav. 

Hovořily jsme především o přípravcích, které by mohly příznivě ovlivnit hladinu 

cholesterolu. Sama potom zavedla řeč na hlívu ústřičnou, o které četla a chtěla vědět, 

jestli by její uţívání pro ni bylo vhodné.       

      

Hlíva ústřičná je houba, která má blahodárné účinky na organismus. Regeneruje 

buňky a posiluje imunitní systém. Obsahuje β-1,3-D-glukany, vitamíny a stopové prvky 

jako například ţelezo, jód, selen či draslík. Hlíva je přírodním zdrojem látek ze skupiny 

statinů, obsahuje 0,4 - 2,7 % statinů v sušině. Dokáţe tedy příznivě ovlivnit hladinu 

cholesterolu. Hlíva má také významný vliv na hladinu cukru v krvi.   

    

Přípravek jsem tedy pacientce doporučila a upozornila jsem jí na dobu uţívání, 

která by měla být několik týdnů nebo spíše měsíců. 

 

3.1.8 Pacient č. 8 

 muţ 55 let, výška 182 cm, váha 78 kg (BMI 23,55 - norma) 

 nekuřák 

 negativní rodinná anamnéza 

 ve 45 letech cholecystektomie pro litiázu, dodnes se snaţí dodrţovat vhodnou 

dietu 
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 jiţ několik let hypercholesterolémie, kterou se snaţí regulovat dietou, není však 

účinná 

 krevní tlak: 130/80 mm Hg 

 celkový cholesterol: 6,4 mmol/l, TAG: 1,6 mmol/l, HDL: 1,1 mmol/l 

 

Pacient, u kterého se vyskytuje hypercholesterolémie se snaţí dodrţovat dietu, 

jeho hmotnost je příznivá, lékařka pacienta neřadí mezi rizikovou skupinu, proto zatím 

nenavrhuje farmakologickou léčbu. Lékařka pacientovi doporučila návštěvu lékárny, 

kde mu pomohou vybrat přípravky, které by mu mohly pomoci s regulací hladiny 

cholesterolu.           

   

Další návštěvu lékařka pacientovi doporučila asi za 6 měsíců, kdy provede 

kontrolu účinnosti diety v kombinaci s potravními doplňky. Lékařka má u tohoto 

pacienta obavy, aby se neobjevily potíţe se ţlučníkovými kameny, které se jiţ 

u pacienta dříve vyskytly. Pokud by došlo ke znovuobjevení se těchto problémů, 

lékařka by poté musela navrhnout vhodnou medikaci.     

          

V lékárně jsem s pacientem hovořila o dietě, upřesnila jsem mu některé 

informace a pomohla navrhnout správnou skladbu jeho jídelníčku. Aby se v dietě lépe 

orientoval, poskytla jsem mu tabulku vhodných, méně vhodných a nevhodných 

potravin, která mu při volbě správné diety pomůţe. Pacient ţije sám, takţe zájem o jeho 

osobu a poskytnuté rady velmi ocenil.       

       

Dále jsme probírali vhodné přípravky, které by mu mohly pomoci sníţit hladinu 

cholesterolu. Doporučila jsem mu omega-3 mastné kyseliny, které mají příznivý vliv na 

srdce a cévy. Jsou výborným antioxidantem a mají protizánětlivé účinky. Organismus si 

je neumí syntetizovat, proto je člověk musí tělu dodávat bud v potravě, nebo právě 

pomocí potravních doplňků. Pacient se přiznal, ţe k takovýmto přípravkům nemá příliš 

velkou důvěru, nabídla jsem mu tedy rybí tuk či lněný olej, které se mu zamlouvaly 

více.            

    

Dále jsem mu nabídla lecitin, u něhoţ jsem vyzdvihla to, ţe pomáhá převádět 

cholesterol do rozpustné formy a tím zabraňuje jeho kumulování ve stěnách cév a také 

zabraňuje jeho shlukování do krystalů, z kterých mohou vznikat ţlučové kameny. 
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Pacienta lecitin zaujal a rozhodl se ho vyzkoušet spolu s rybím tukem.   

   

Rozhovor s pacientem byl velmi náročný, pacient je opatrný, vše chtěl důkladně 

vysvětlit a bylo těţké ho přesvědčit, ale za úspěch svého snaţení povaţuji to, ţe pacient 

odcházel spokojený a sám se nabídl, ţe mi přijde říct, jestli náš výběr vedl k úspěšné 

léčbě. 

 

3.1.9 Pacient č. 9 

 muţ 56 let, výška 173 cm, váha 79 kg (BMI 26,4 - nadváha) 

 rodinná anamnéza - ICHS a hyperlipidémie 

 kuřák (20 i více cigaret denně) 

 před rokem prodělal infarkt myokardu 

 10 let se léčí s hypertenzí, nynější krevní tlak 135/80 mm Hg 

 medikace: Anopyrin 100 mg 1 – 0 – 0, Mono Mack Depot 1 – 0 – 0,  

Betaxa 20 mg 1 – 0 – 0  

 celkový cholesterol: 11,6 mmol/l, TAG: 1,8 mmol/l 

 

Tento pacient trpí zřejmě familiární hypercholesterolemií. Vzhledem k rodinné 

anamnéze lékařka apeluje na pacienta, aby zanechal kouření, protoţe cigarety váţně 

ohroţují jeho zdraví. Dále lékařka pacientovi nařídila přísnou dietu, při které by mělo 

dojít k omezení především ţivočišných tuků, jídelníček se obohatí o čerstvou zeleninu 

a ryby. Pacient musí přidat také pohybovou aktivitu.     

      

Vzhledem k rodinné anamnéze a prodělanému infarktu myokardu se lékařka 

rozhodla zahájit léčbu hypercholesterolémie vyšší dávkou statinu (Simgal 40 mg  

1 – 0 – 0).            

    

Lékařka pacientovi doporučila navštívit lékárnu, kde mu nabídnou nějaký 

vhodný přípravek, který by mu mohl pomoci přestat s kouřením a také přípravek, který 

příznivě ovlivní hladinu cholesterolu.       

    

V lékárně proběhla konzultace s pacientem, při které se svěřil, ţe mu lékařka 

nařídila přestat kouřit. Pacientovi jsem potvrdila, ţe jde opravdu o závaţný problém, 
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který ho můţe ohrozit na ţivotě a snaţila jsem se mu nabídnout i některé přípravky, 

které by mu s odvykáním kouření mohly pomoci (nikotinové náplasti nebo ţvýkačky). 

Také jsem mu doporučila, aby vyhledal pomoc oborníka. Pacienta jsem však 

nepřesvědčila, s kouřením přestávat nechce, nevěří tomu, ţe by to bylo aţ tak váţné. 

      

Dále jsme se dostali k dietě, kterou mu taktéţ lékařka nařídila s cílem sníţit 

hladinu cholesterolu v krvi. Pacientovi jsem upřesnila, které potraviny má ze svého 

jídelníčku úplně vyřadit a naopak co do něj přidat ve větším mnoţství.   

    

Pacient měl zájem o nějaký přípravek, který by byl pro něho vhodný vzhledem 

k jeho onemocnění. Nejprve jsem mu nabídla koenzym Q10, který má antiaterogenní 

efekt a má příznivý vliv na srdce a cévy. Je to látka, která se v těle přirozeně vyskytuje, 

ale s přibývajícím věkem koenzymu Q10 ubývá, stejně tak jako při uţívání statinů. 

      

Dalším vhodným přípravkem pro pacienta by mohly být omega-3 mastné 

kyseliny, které působí jako antioxidanty, sniţují krevní tlak, příznivě ovlivňují hladinu 

cholesterolu v krvi a mají pozitivní vliv na srdce a cévy. Omega-3 mastné kyseliny jsou 

látky, které si tělo neumí syntetizovat, proto je důleţité je do organismu dodávat.  

     

Nakonec jsem pacientovi doporučila zvýšit příjem vitamínu C a to hlavně ve 

formě čerstvé zeleniny a ovoce. 

 

U tohoto pacienta jsem se přesvědčila, ţe nevědomost můţe být velmi 

nebezpečná aţ ţivot ohroţující. Pacient vůbec nechápe souvislost mezi infarktem, který 

loni prodělal, vysokým krevním tlakem, vysokou hladinou cholesterolu a kouřením. 

Bohuţel ani mě ani lékařce se příliš nepovedlo pacienta o závaţnosti jeho stavu 

přesvědčit.  

 

3.1.10 Pacient č. 10 

 ţena 49 let, výška 167 cm, váha 67 kg (BMI 24,2 - norma) 

 negativní rodinná anamnéza 

 nekuřačka 

 váţněji nestonala 
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 celkový cholesterol: 7,6 mmol/l, TAG: 2,1 mmol/l, HDL: 1,9 mmol/l 

 

Pacientce byla při pravidelné preventivní prohlídce zjištěna 

hypercholesterolémie, zvýšenou hladinu cholesterolu i triacylglycerolů měla jiţ před 

dvěma lety. Pacientka zatím ţádnou dietu nedodrţuje, váţnější problémy nemá, pouze 

si stěţovala na klimakterické obtíţe a na špatné prokrvení dolních končetin, zřejmě 

syndrom studených nohou. 

 

Vzhledem k tomu, ţe lékařka pacientku neřadí mezi rizikovou skupinu, nebyla jí 

prozatím navrţena ţádná medikace. Lékařka pouze doporučila dietu a návštěvu lékárny, 

kde jí budou nabídnuty přípravky, které jí mohou pomoci sníţit hladinu cholesterolu 

a triacylglycerolů. Pacientka dále uvádí, ţe klimakterické obtíţe se snaţí zvládnout 

pouze přírodními prostředky (kapky ze srdečníku obecného na doporučení svého 

gynekologa). 

 

Při návštěvě lékárny pacientka ţádala některý z přípravků, který by jí pomohl 

sníţit hladinu cholesterolu, sama jiţ měla předem vybrané preparáty, u kterých si zjistila 

jejich účinky, a měla zájem je vyzkoušet. Zajímal ji také můj názor na tyto preparáty 

a chtěla pomoci s výběrem. Přípravky, které si vybrala, byly chlorella, lecitin, 

pupalkový olej a ginko biloba. 

 

Chlorella je sladkovodní řasa, která zvyšuje celkovou odolnost organismu, je 

vhodná i jako prevence nádorových onemocnění, protoţe chrání buňky před působením 

volných radikálů. Pouţívá se jako prevence chorob srdce a cév, reguluje hladinu 

cholesterolu a krevní tlak. Je bohatým zdrojem vitaminů, minerálů, aminokyselin 

a mastných kyselin. 

 

Lecitin se nejčastěji získává ze sojových bobů, zabraňuje usazování cholesterolu 

v cévách a sniţuje tak riziko aterosklerózy. Má příznivý vliv na játra, pomáhá upravit 

krevní tlak. Vedle těchto účinků působí i na nervový systém. 

 

Pupalkový olej obsahuje kyselinu γ-linolenovu, coţ je kyselina pro lidský 

organismus nezbytná, která se v těle mění na látky podobné hormonům 

(tzv. prostaglandiny), které řídí mnoho tělesných funkcí. Pupalkový olej příznivě 
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ovlivňuje hladinu cholesterolu, reguluje krevní tlak a činnost srdce, má protizánětlivé 

účinky, pomáhá při menstruačních potíţích a je vhodný v klimakteriu. 

 

Listy ginko biloby obsahují řadu látek, které mají blahodárné účinky na náš 

organismus. Jsou to například flavonoidy, terpeny, organické kyseliny a další. Jejím 

základním účinkem je rozšiřování kapilár v periferním cévním řečišti, působí tedy 

vazodilatačně, má antioxidační účinky, pomáhá při hojení bércových vředů a zlepšuje 

prokrvení končetin. 

 

 Probírali jsme účinky těchto preparátů a vybírali jsme ty, které budou pro 

pacientku nejvhodnější - chlorella a vzhledem ke špatnému prokrvení končetin také 

ginko biloba. Pacientka se rozhodla přípravky uţívat po dobu 3 měsíců a poté je 

případně obměnit. 

 

3.2 Prodejnost vybraných potravních doplňků 

Z výše uvedených potravních doplňků jsem náhodně vybrala 5 výrobků, které 

byly nabízeny v souvislosti s tímto onemocněním – Allicor Česnek, GS Lecitin, Hema 

Bion Q10, Hema Rybí tuk a Psyllicol – a zjišťovala jsem jejich prodejnost v lékárně 

Facura s. r. o. v Českém Dubu za rok 2009. Tyto výrobky jsem vybrala, protoţe patří 

v této lékárně k nejprodávanějším.         

   

Allicor Česnek obsahuje česnekovou sušinu, která stejně jako česnek čerstvý 

sniţuje krevní tlak a působí proti kornatění tepen. Přípravek GS Lecitin obsahuje čistý 

sojový lecitin, který převádí cholesterol do rozpustné formy a tím brání jeho ukládání ve 

stěnách cév. Základem přípravku Hema Bion Q10 je přírodní koenzym Q10, který má 

přímý antiaterogenní efekt a pomáhá tak významně předcházet vzniku aterosklerózy. 

V jedné tobolce Hema Rybí tuk je obsaţeno minimálně 35 % omega-3 mastných 

kyselin z rybího tuku, které mají antitrombotické a protizánětlivé účinky. Výrobek 

Psyllicol je sloţen z přírodního Psyllia, coţ je rozpustná vláknina vzniklá vyčištěním 

semen obalů jitrocele indického. Má schopnost ve střevě vázat cholesterol a tím 

zabraňuje jeho přílišnému vstupu do krevního oběhu.  
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Allicor Česnek GS Lecitin 

Hema Bion 
Q10 

Hema Rybí 
tuk 

Psyllicol 

leden 4 2 0 1 8 

únor 2 6 1 2 8 

březen 2 4 2 1 7 

duben 3 8 0 7 2 

květen 1 7 2 0 5 

červen 3 3 2 4 6 

červenec 2 2 1 2 6 

srpen 3 5 2 4 0 

září 1 7 2 2 3 

říjen 3 2 3 7 5 

listopad 3 6 3 6 4 

prosinec 3 8 4 1 2 

celkem: 30 60 22 37 56 

Tabulka 2: Prodejnost jednotlivých potravních doplňků za rok 2009. vlastní 

 
Nejvíce prodávaným výrobkem se stal GS Lecitin s počtem 60 prodaných 

balení. Těsně za ním s počtem 56 balení byla vláknina Psyllicol. Zdá se tedy, ţe osvěta 

ohledně potřebnosti vlákniny pro náš organismus je poměrně úspěšná.   

     

Třetím v pořadí prodejnosti byl Hema Rybí tuk, čtvrtý Allicor Česnek a nejméně 

prodávaným z daných výrobků byl Hema Bion Q10. (viz. Tabulka 2) 

 

Vhodnou kombinací v prevenci vzniku aterosklerózy by mohla být například 

kombinace koenzymu Q10 (Hema Bion Q10), lecitinu (GS Lecitin) a vlákniny 

(Psyllicol). 

 

Všechny informace byly zveřejněny se souhlasem majitele lékárny. 
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4 Diskuse 

Ateroskleróza je onemocnění cévní stěny, mezi jehoţ hlavní komplikace patří 

rozvoj ischemické choroby srdeční, ischemické choroby dolních končetin nebo také 

vznik cévní mozkové příhody, coţ jsou všechno stavy, které pacienta bezprostředně 

ohroţují na ţivotě.          

  

Ateroskleróza je nemoc, která vzniká na multifaktoriálním podkladě, faktorů 

ovlivňujících vznik této nemoci je tedy mnoho. Nejdůleţitějším z nich je 

hyperlipidémie, proto se i terapie aterosklerózy zakládá hlavně na úpravě této lipidové 

dysbalance.            

  

Ke sníţení plazmatických hladin cholesterolu lze pouţít iontoměniče či statiny, 

případně ezetimib, k úpravě koncentrace triacylglycerolů v krvi pak fibráty. 

Nejvýznamnější roli v terapii aterosklerózy hraje však prostá úprava stravovacích 

návyků a celkového ţivotního stylu pacienta.      

       

Jak v preventivním tak léčebném procesu má farmaceutický asistent významnou 

roli, neboť můţe mimo jiné pomoci pacientovi lépe porozumět jeho onemocnění, 

poradit mu při změně ţivotních návyků a v neposlední řadě také doporučit vhodné 

preparáty z volného prodeje, které v prevenci i léčbě aterosklerózy mohou také do určité 

míry pomoci.           

  

Pacientovi lze nabídnout například přípravky s obsahem koenzymu Q10, který 

má přímý antiaterogenní efekt a pomáhá tak předcházet vzniku aterosklerózy a můţe 

také i redukovat jiţ vzniklé aterosklerotické pláty.      

   

Dále můţeme doporučit omega-3 nenasycené mastné kyseliny 

s antitrombotickými a protizánětlivými účinky nebo lecitin pomáhající převádět 

cholesterol do rozpustné formy a tím zabraňující jeho hromadění ve stěně cév.  

      

Vlákninu je vhodné pacientovi nabídnout nejen v souvislosti s aterosklerózou 

a to hlavně při nedostatečném přísunu čerstvé zeleniny a ovoce v potravě.   

  



47 

Z rostlinných drog naleznou své uplatnění například přípravky s obsahem 

česneku, který má schopnost sniţovat krevní tlak a působí proti kornatění cév.  

  

Z výše uvedeného vyplývá, ţe řada volně prodejných přípravků má příznivé 

účinky v prevenci i terapii aterosklerózy a je na farmaceutickém asistentovi, aby svých 

znalostí o těchto výrobcích vyuţil. 
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Závěr 

Ateroskleróza je nemoc, jejíţ incidence v populaci stoupá a která se pomalu ale 

jistě stává závaţným společenským problémem. V dnešní moderní době neúprosně 

stoupá úmrtnost na různé komplikace související s onemocněním aterosklerózou.  

   

V terapii aterosklerózy hraje velice významnou roli prevence, zodpovědným 

přístupem k ţivotu a vlastnímu zdraví se dá onemocnění předejít, nebo výrazně omezit 

jeho průběh a rozvoj komplikací.   

   

Rozvoj aterosklerózy můţe ovlivnit kaţdý z nás svým chováním, coţ je 

obrovská výhoda, leč nezodpovědnost lidstva, co se vlastního zdraví týče, je bezbřehá. 

Přes veškerá doporučení a osvětové působení v oblasti zdravého ţivotního stylu narůstá  

počet obézních, osob s vysokým krevním tlakem, zvýšenou hladinou cholesterolu, 

diabetem druhého typu a také aterosklerózy.    

   

Jednou z moţností, jak změnit tento stav k lepšímu, je cílené působení 

farmaceutických asistentů, kteří v rámci své profese mohou významně zasáhnout do 

léčebného procesu a uplatní se i v propagaci zdravého ţivotního stylu. Odborně dobře 

připravený farmaceutický asistent můţe rozšířit i moţnosti doplňkové terapie nabídkou 

dostupných potravních doplňků. 
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Резюме 

Артросклероз - болезнь современности 

Я выбрала тему артросклероз, потому-что я думаю, что она в 

современности очень актуальна. В развитых странах умирает в год от 

последствий артросклерозных изменений большой процент людей, хотя это 

случаться не надо. Конечно, артросклероз нельзя полностью искоренить, но 

можно его в известной мере ограничить как и большинство других болезней. 

   

В своей работе я занималась прежде всего лекарственными средствами, 

которые можно использовать для профилактики и лечения артросклероза, но 

нужно нам сознать, что только лекарства не могут решать никаких проблем и для 

лечения важен ещѐ хороший режим и здоровый уклад жизни. Как всегда, тоже 

здесь занимает своѐ невозместимое место подходящее движение и здоровое 

питание. Превентивно подаваемые препараты и лекарственные средства 

использованные для лечения артросклероза могут помогать поддержать эту 

болезнь под контролем.         

   

В своей работе я черпала информации прежде всего из различных 

источников и в итоге я представила препараты и лекарства имеющие 

превентивную и лечебную функцию в борьбе против этому злоумышленному 

заболеванию.            

  

Лечение артросклероза исходит из лечения его главной причины, то есть 

гиперлипидемии. Основу терапии дефектов метаболизма липидов составляет 

диета и общая перемена уклада жизни. Только если эти мероприятия не помогут, 

надо приступить к фармакотерапии.        

   

В практической части своей работы я расценила продажность отдельных 

продуктов, которые осуществляются в превенции артросклеротических 

перемений сосудов. В аптеке в Чешском Дубе являлся найболее продаваемым 

продуктом ГС Лецитин. Только чуть меньше продавалась в 2009 году волокнина 

Псылликол. 
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От приобретенных результатов продажности превентивных препаратов 

можно приходить к выводу, что превенция артросклероза между людьми является 

недооцениваемой. Фармацевтический ассистент бы мог это положение 

определѐнным образом улучшить. Каждый из нас имеет возможность объяснить 

пациентам важность превенции и предложить им помощь с выбором подходящих 

средств. 
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Příloha č.1 – Obrázky vybraných potravních doplňků 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
Obrázek 12: Hema Bion Q10 

<http://www.doplnkystravyhema.cz/obrazky/hema-

bion-q-10-2.jpg> 

 

 

 
Obrázek 13: Hema Rybí tuk 
<http://www.doplnkystravyhema.cz/obrazky/hema-

rybi-tuk-500-4.jpg> 

 

  

 
Obrázek 14: Psyllicol 
<http://files.cajeripska.cz/200001

564-

79e667ae08/psyllium_aloe.jpg> 

 

 

 

 
Obrázek 10: Allicor Česnek 

<http://www.naturvita.cz/images/allicor.jpg> 

 

 
Obrázek 11: GS Lecitin 
<http://www.gsklub.cz/image/filename/8772/large/packshot_

LEC_110.png> 

 



 

Příloha č.2 – Grafy prodejnosti jednotlivých potravních 

doplňků v Lékárně Facura s.r.o. - Český Dub za rok 2009 
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