
 1 

                          Vyšší odborná škola  

       a Střední zdravotnická škola MILLS, s.r.o. 

                                  

 

 

 

  

 

 

  ATEROSKLERÓZA – nemoc moderní doby      

                  Diplomovaný farmaceutický asistent 

 

 

 

 

 

 

 

Vedoucí práce :                                                          Vypracovala : 

PharmDr. Miloš Potužák                                          Lenka  Staňková 

                                             

 

                                          Čelákovice 2011 



 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prohlašuji, že jsem absolventskou práci vypracovala samostatně a všechny použité 

písemné i jiné informační zdroje jsem řádně ocitovala. Jsem si vědoma, že doslovné 

kopírování cizích textů v rozsahu větším, než je krátká doslovná citace je hrubým 

porušením autorských práv ve smyslu zákona 121/2000 Sb., je v přímém rozporu 

s interním předpisem školy a je důvodem pro nepřipuštění absolventské práce 

k obhajobě. 

 

 

 

 

Čelákovice  15.5. 2011                                                         

 

                                                                                          ………………………………………………….. 

                                                                                                          Lenka  Staňková 

 

 



 3 

 

 

 

 

 

 

 

                                                PODĚKOVÁNÍ : 

 

 Ráda bych na tomto místě poděkovala PharmDr. Miloši Potužákovi za odborné    vedení 

a cenné rady, které mi při zpracování mé absolventské práce poskytl, Mgr. Miroslavě 

Zachariášové za motivaci, MUDr. Michalu Kučmašovi za podporu a čas, který mi věnoval 

a v neposlední řadě také své rodině, hlavně dceři, za obrovskou trpělivost a shovívavost. 

 

 

 

                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 4 

Obsah : 

Úvod ……………………………………………………………………………………………………………………………7 

1 Cíle práce ………………………………………………………………………………………………………………….8 

1.1 Hlavní cíl ………………………………………………………………………………………………………………..8 

1.2 Dílčí cíle …………………………………………………………………………………………………………………8 

2 Teoretická část ………………………………………………………………………………………………………….9 

2.1 Ateroskleróza – definice ………………………………………………………………………………………..9 

2.1.1 Aterogeneze ……………………………………………………………………………………………………….9 

2.1.2 Patogeneze ……………………………………………………………………………………………….. 9 - 10 

2.2 Rizikové faktory ……………………………………………………………………………………………………10 

2.2.1 Rizikové faktory ovlivnitelné ……………………………………………………………………..........10  

2.2.1.1 Kouření ……………………………………………………………………………………………………10 - 11 

2.2.1.2 Obezita ………………………………………………………………………………………………………….11 

2.2.1.3 Stres ………………………………………………………………………………………………………………11 

2.2.2 Rizikové faktory částečně ovlivnitelné ……………………………………………………………….11  

2.2.2.1 Hyperlipoproteinémie ……………………………………………………………………………………11 

2.2.2.2 Hypertenze ……………………………………………………………………………………………..11 - 12 

2.2.2.3 Diabetes mellitus ……………………………………………………………………………………………12 

2.2.3 Rizikové faktory neovlivnitelné ………………………………………………………………….........12  

2.2.3.1 Věk …………………………………………………………………………………………………………………12 

2.2.3.2 Pohlaví …………………………………………………………………………………………………………..12 

2.2.3.3 Rodinná zátěž …………………………………………………………………………………………………13 

2.3 Anatomie a funkce srdce ………………………………………………………………………………13 - 14 

2.3.1 Cévní systém …………………………………………………………………………………………………….14 

2.3.1.1 Stavba cévní stěny …………………………………………………………………………………..14 - 15 

2.3.1.2 Kapilární řečiště ……………………………………………………………………………………………..15 

2.3.1.3 Žilní řečiště ……………………………………………………………………………………………..15 - 16 

2.3.1.4 Tepenné řečiště ……………………………………………………………………………………………..16 

2.3.2 Stavba srdeční stěny ………………………………………………………………………………….16 - 17 

2.3.3 Převodní systém srdeční ……………………………………………………………………………………17 

2.3.4 Průtok krve srdcem ……………………………………………………………………………………18 – 19 

 



 5 

2.3.5 Látková výměna srdečního svalu ………………………………………………………………..19 - 20 

2.3.6 Projevy srdeční činnosti …………………………………………………………………………………….20 

2.3.7 Základní vyšetřovací metody v kardiologii …………………………………………………………20 

2.3.7.1 Poslech srdečních chlopní ……………………………………………………………………….20 - 21 

2.3.7.2 Elektrokardiografie (EKG) ………………………………………………………………………..21 - 24 

2.3.7.3 Rentgen (RTG) ……………………………………………………………………………………………….25 

2.3.7.4 Zátěžová elektrokardiografie (Ergometrie) ………………………………………………25 - 26 

2.3.7.5 Holterova monitorace EKG …………………………………………………………………………….26 

2.3.7.6 Holterova monitorace krevního tlaku …………………………………………………………….27 

2.3.7.7 Echokardiografie (ECHO) ………………………………………………………………………..27 - 28 

2.3.7.8 Zátěžová echokardiografie ……………………………………………………………………………..29 

2.3.7.9 Jícnová echokardiografie (TEE) ……………………………………………………………………….29 

2.3.7.10 Koronarografie ………………………………………………………………………………………29 - 30 

2.3.8 Patologie aterosklerotické léze ………………………………………………………………………….30 

2.3.8.1 Tukové proužky ………………………………………………………………………………………………31 

2.3.8.2 Fibrózní a ateromové pláty ……………………………………………………………………..31 - 32 

2.3.8.3 Stádium komplikací ………………………………………………………………………………………..32 

2.3.9 Stabilní a nestabilní aterosklerotický plát ………………………………………………………….32       

2.3.9.1 Stabilní aterosklerotický plát …………………………………………………………………..32 - 33 

2.3.9.2 Nestabilní aterosklerotický plát ……………………………………………………………………..33 

2.3.9.3 Stabilizace aterosklerotického plátu ……………………………………………………………….33 

2.3.10 Plazmatické lipidy, lipoproteiny a apolipoproteiny ………………………………………….34 

2.3.10.1 Chilomikrony ……………………………………………………………………………………………….34 

2.3.10.2 VLDL částice …………………………………………………………………………………………………34 

2.3.10.3 LDL částice …………………………………………………………………………………………………..34 

2.3.10.4 HDL částice ………………………………………………………………………………………………….34 

2.3.10.5 Cholesterol …………………………………………………………………………………………………..35 

2.3.10.5.1 Exogenní příjem cholesterolu …………………………………………………………….35 - 36 

2.3.10.5.2 Endogenní syntéza cholesterolu ………………………………………………………………..36 

2.3.10.5.3 Význam cholesterolu …………………………………………………………………………………36 

2.3.10.6 Triglyceridy ………………………………………………………………………………………………….37 

2.3.10.7 Fosfolipidy …………………………………………………………………………………………………..37 



 6 

2.3.10.8 Mastné kyseliny ……………………………………………………………………………………37 - 38 

2.3.11 Hyperlipoproteinémie …………………………………………………………………………………….38 

2.3.11.1 Primární hyperlipoproteinémie ……………………………………………………………………38 

2.3.11.2 Sekundární hyperlipoproteinémie …………………………………………………………38 - 39 

2.3.11.3 Prevence a léčba hyperlipoproteinémie ……………………………………………………….39 

2.3.11.3.1 Dietní opatření …………………………………………………………………………………..39 - 40 

2.3.11.3.2 Režimová opatření …………………………………………………………………………………….41 

2.3.11.3.3 Hypolipidemika ………………………………………………………………………………….41 - 43 

2.3.12 Onemocnění vznikající na podkladě aterosklerózy ………………………………………….43 

2.3.12.1 Ischemická choroba srdeční (ICHS) ………………………………………………………………43 

2.3.12.1.1 Infarkt myokardu ……………………………………………………………………………….44 - 45 

2.3.12.1.2 Nestabilní Angina pectoris (NAP) ………………………………………………………………45 

2.3.12.1.3 Námahová Angina pectoris ………………………………………………………………..45 - 46 

2.3.12.1.4 Ischemická choroba dolních končetin (ICHDK) ……………………………………46 - 47 

2.3.12.1.5 Cévní mozková příhoda …………………………………………………………………………….47 

3 Praktická část ………………………………………………………………………………………………………….48 

3.1 Volně prodejné léčivé přípravky a potravní doplňky …………………………………………….48 

3.1.1 Vláknina ……………………………………………………………………………………………………………48 

3.1.1.1 Psyllium Popov ………………………………………………………………………………………………48 

3.1.1.2 Aplefit ……………………………………………………………………………………………………………49 

3.1.1.3 Hlíva ústřičná ………………………………………………………………………………………….49 - 50 

3.1.2 Antioxidancia ……………………………………………………………………………………………………50 

3.1.2.1 Allicor …………………………………………………………………………………………………………….50 

3.1.2.2 Venavit …………………………………………………………………………………………………………..51 

3.1.2.3 Hema omega 3-6-9 ………………………………………………………………………………….51 - 52 

3.1.2.4 Lecitin ……………………………………………………………………………………………………………52 

3.1.3 Rostlinné steroly ……………………………………………………………………………………………….52 

3.1.3.1 Beta sitosterol ………………………………………………………………………………………………. 53 

3.1.3.2 Funkční potraviny …………………………………………………………………………………………..53 

3.2 Vybrané kazuistiky ……………………………………………………………………………………………….54 

3.2.1 Pacient č.1 ………………………………………………………………………………………………………..54 

3.2.2 Pacient č.2 ………………………………………………………………………………………………………..54 



 7 

3.2.3 Pacient č.3 ………………………………………………………………………………………………………..55 

3.2.4 Pacient č.4 ………………………………………………………………………………………………………..55 

3.2.5 Pacient č.5 ………………………………………………………………………………………………………..56 

3.3 Dotazníková šetření ……………………………………………………………………………………………..57 

3.4 Řízené rozhovory …………………………………………………………………………………………………58 

4 Diskuze …………………………………………………………………………………………………………………..59 

Závěr …………………………………………………………………………………………………………………………60 

Zusammenfassung ………………………………………………………………………………………………61 - 62 

Bibliografie …………………………………………………………………………………………………………63 - 65 

Přílohy 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 8 

 

Úvod 
 
Ve své absolventské práci se budu zabývat problematikou a riziky kardiovaskulárních 

onemocnění, vznikajících na podkladě aterosklerózy. 

 

Ateroskleróza je chronické progredující degenerativní onemocnění tepen, jehož 

příčinou je zvýšená hladina lipidů, zejména cholesterolu v krvi = hypercholesterolémie . 

 

Srdce je jedním z nejdůležitějších orgánů lidského těla, proto je nezbytné jej chránit 

před vlivy, které jej mohou nevratně poškodit a tím výrazně zhoršit zdravotní stav 

samotného člověka i kvalitu jeho života. 

 

V teoretické části popíšu příčiny a rizikové faktory vzniku aterosklerózy, zaměřím se na 

anatomii srdce, jeho nejčastější onemocnění a vyšetřovací metody používané 

v kardiologii. 

 

V praktické části představím kazuistiky konkrétních pacientů, kteří již prodělali srdeční 

příhodu a další vývoj jejich onemocnění dle laboratorních výsledků a EKG záznamů. 

V dotazníkovém šetření, prováděném mezi pacienty kardiologie, zhodnotím míru 

znalosti svého zdravotního stavu a přístupu k němu. Rozhovorem s lékaři z interních 

oborů bych chtěla zmapovat jejich informovanost o možnostech nefarmakologické 

léčby aterosklerózy. Na závěr představím výběr několika volně prodejných léčivých 

prostředků a potravinových doplňků vhodných ke snížení hladiny cholesterolu a 

prevenci vzniku a rozvoje aterosklerózy. 

 

Touto prací bych chtěla odpovědět na otázku, jak mohu jako farmaceutický asistent 

pomoci v prevenci a léčbě aterosklerózy. 
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1 Cíl práce 
 
 

1.1 Hlavní cíl: Zhodnotit, jakou měrou lze rozvoj aterosklerózy ovlivnit volně prodejnými                         

            léčivými přípravky a potravinovými doplňky, změnou životního stylu a 

            vhodným dietním opatřením.                       

 

1.2 Dílčí cíle: Popsat příčiny a onemocnění způsobená aterosklerózou. 

           Zmapovat sortiment volně prodejných LP a potravinových doplňků   

           vhodných ke snížení hladiny cholesterolu.   
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2 TEORETICKÁ ČÁST 

 

2.1 ATEROSKLERÓZA = chronické proliferativní, progredující, degenerativní 

onemocnění tepenné stěny, charakterizované zvýšenou hladinou cholesterolu (zejména 

LDL) a zvýšeným uvolňováním hemokoagulačních faktorů v krvi, vedoucích ke zvýšené 

adherenci (přilnavosti) trombocytů k cévní stěně. Jde o imunitně zánětlivý proces, který 

je odpovědí na poškození (dysfunkci) endotelu, která vede až k tvorbě intimálních plátů 

zužujících lumen (průsvit) cévy. 

 

2.1.1 ATEROGENEZE = vznik aterosklerózy 

Přesné příčiny vzniku aterosklerózy nejsou dosud zcela objasněny, je však mnoho teorií, 

které shodně hovoří, že základní příčinou v rozvoji aterosklerózy je 

hyperlipoproteinémie spolu s lokalizovaným poškozením endotelu, vznikajícím po 

opakovaných mikrotraumatizacích cévní stěny, kdy sice není porušena integrita 

endotelu, ale jsou alterovány jeho funkce. Aterosklerotický proces začíná zpravidla již 

v mládí a probíhá po mnoho let bez zjevných klinických projevů. První známky 

orgánového postižení se mohou objevit u některých jedinců už ve 40 letech, nebo i 

dříve, nejčastěji to však bývá až po 50. roce. Podle lokalizace nejpokročilejších změn se 

ateroskleróza projeví v nejtěžším stadiu buď poškozením srdce infarktem, mozku 

malácií nebo krvácením, končetin gangrénou a aorty výdutí (aneurysma) nebo 

prasknutím (disekce) její stěny. 

 

2.1.2 PATOGENEZE 

Poškození endotelu působí řada vlivů chemických (oxid uhelnatý, nikotin), některé 

bakteriální toxiny, viry a vysoká hladina cholesterolu. Hypertenze a vířivé proudění krve 

poškozují endoteliální výstelku mechanicky. V poškozeném místě se shlukují leukocyty, 

především monocyty a krevní destičky. Monocyty pronikají pod endotel, mění se na 

makrofágy a v nich se postupně hromadí tukové částice. Kromě toho poškozené 

endotelie, monocyty i trombocyty produkují růstové působky, které podmiňují bujení a 

prorůstání buněk hladkého svalstva a pojivové tkáně z medie do intimy a ukládání 

lipoproteinů v buňkách hladkého svalstva i v nově vytvořené pojivové tkáni, 
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v monocytech i v makrofázích. V cévní stěně se hromadí převážně lipoproteiny o nízké 

hustotě – LDL, které jsou hlavními nosiči cholesterolu. Tyto lipoproteiny pronikají nejen 

do endotelií a poškozují je, ale prostupují i do buněk hladkého svalstva medie a mění 

tak jejich vlastnosti tím, že podmiňují bujení hladkého svalstva, pronikání buněk 

hladkého svalstva do endotelové vrstvy, tvorbu kolagenu a produkci růstových působků. 

Jakmile ukládání cholesterolu převýší jeho odstraňování ze stěny tepny, stává se 

aterosklerotický proces nezvratný (ireverzibilní). Vznik a progrese aterosklerózy je tím 

pravděpodobnější, čím je větší poškození endotelu i při relativně normální hladině 

lipoproteinů a naopak – čím je vyšší hladina lipoproteinů a to i při malém poškození 

endotelu. Působí–li však oba zmiňované faktory trvale, je proces aterosklerózy 

urychlený  (akcelerovaný) a může se klinicky projevit již v mládí.

Na vzniku aterosklerózy se podílí celá  řada okolností a 

vlivů, které její vznik a rozvoj buď urychlují, nebo při 

jejichž působení vzniká onemocnění častěji. Některé 

tyto vlivy lze do jisté míry ovlivnit, jiné nikoli, označují 

se jako tzv. rizikové faktory.                                                                       

 

 

                                                                                                  Obr. č. 1 - zužování průsvitu cévy        

                                                                               [www.profimedia.cz, 7]  

2.2 RIZIKOVÉ  FAKTORY 

Rizikové faktory  rozdělujeme dle možnosti jejich potlačení na ovlivnitelné, částečně 

ovlivnitelné a neovlivnitelné. U jedinců postižených aterosklerózou nacházíme ve 

většině případů kombinaci těchto faktorů, neboť se vzájemně potencují. 

 

2.2.1 OVLIVNITELNÉ  RIZIKOVÉ  FAKTORY : 

2.2.1.1 Kouření - zvyšuje riziko koronární aterosklerózy trojnásobně. Kouří přibližně 

50% dospělých. Kromě toxického a kancerogenního vlivu oxidu uhelnatého na cévní 

výstelku a tkáně, způsobuje i zvýšené vyplavování katecholaminů, navozujících 

tachykardii, zvýšení krevního tlaku a spotřeby kyslíku. Karbonylhemoglobin snižuje 
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transportní kapacitu krve, snižuje kontraktilitu srdeční svaloviny a zvyšuje agregaci 

destiček. Po zanechání kouření riziko aterosklerózy rychle mizí, zcela během 3 let. 

 

2.2.1.2 Obezita - je v naprosté většině způsobena chybnými stravovacími návyky, 

přejídáním, nadměrným požíváním alkoholu, nesprávnou skladbou potravy (pojídáním 

pamlsků, tučných pokrmů) a nedostatkem tělesné aktivity. Obezitou trpí přibližně 30% 

mužů a 50% žen. Sama o sobě vede obezita  ke vzniku dalších chorob jako je 

hyperlipoproteinémie, Diabetes mellitus, kloubní či žilní onemocnění, aj.  Důležitá je 

motivace  ke  snížení  energetického  příjmu  (redukční dieta),  zvýšení  fyzického výdeje  

(pravidelný tělesný trénink vedoucí ke zvýšení tepové frekvence a srdečního výdeje) a 

celkové změně životního stylu.  

 

2.2.1.3 Stres - především dlouhodobě působící, má negativní vliv na celý 

kardiovaskulární systém. Z jedinců dlouhodobě stresovaných se častěji stávají 

hypertonici, kuřáci a osoby se sklony k hypercholesterolémii. Stres způsobuje emoční, 

psychické a spánkové poruchy, vedoucí až k vyčerpání. Každý člověk reaguje na stres  

vlastním způsobem, odvislým od jeho osobnosti dané vrozeným základem a 

charakterovými vlastnostmi, které se formují též na základě zkušeností.    

 

2.2.2 ČÁSTEČNĚ  OVLIVNITELNÉ  RIZIKOVÉ  FAKTORY : 

2.2.2.1 Hyperlipoproteinémie – především zvýšená hladina LDL je považována za 

nejčastější riziko koronární aterosklerózy. Její častou příčinou bývá nadměrný příjem 

cholesterolu a nasycených mastných kyselin v potravě. Vrozená (familiární) 

hypercholesterolémie – porucha metabolismu tuků bývá neméně častá, její příčinou je 

genetická porucha receptorů pro LDL. Nejvzácnější formou je však sekundární forma 

hypercholesterolémie doprovázející např. hypothyreózu nebo nefrotický syndrom. 

Osoby s hladinou cholesterolu nad 6,5 mmol/l mají 2,5x vyšší riziko vzniku 

aterosklerózy než osoby s hodnotou pod 5 mmol/l. Hladinu lipidů je nutné co nejdříve 

normalizovat pomocí nízkosklerotické diety, vhodnou skladbou jídelníčku, zdravým 

životním stylem, nebo zavedením  farmakologické léčby. 

 

2.2.2.2 Hypertenze – v současné době se za normální krevní tlak považují hodnoty 120 - 
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135/70 - 85 mmHg (měřeno v domácím prostředí), u lékaře max. do 140/90 mmHg, což 

je horní hranice normálu, vyšší hodnoty jsou již považovány za hypertenzi. Podle 

epidemiologických studií trpí chronicky vysokým krevním tlakem 20% dospělé 

populace. Z toho 1/3 o hypertenzi neví, 2/3 ví, ale neléčí se a 3/3 se léčí, avšak méně než 

polovina z nich do normalizace krevního tlaku. Riziko projevů ICHS stoupá s výškou 

nejen diastolického, ale i systolického tlaku. Již pouhá hraniční hypertenze vede ke 

vzniku ICHS až o 50%. Hypertonici mají více arytmických příhod a náhlých smrtí než 

normotonici, především při hypertofii levé komory. Častěji též trpí cévním 

onemocněním mozku, ledvinovým a srdečním selháním. Důležitý je včasný záchyt 

hypertenze, omezení soli  a získání spolupráce pacienta pro jeho léčbu. 

 

2.2.2.3 Diabetes mellitus – cukrovka hraje v aterogenezi specifickou roli, neboť 

podporuje spíše progresi (vývoj) a akceleraci (urychlení) aterosklerózy než její iniciaci 

(vznik).  Za normální hodnoty glukózy v krvi je považováno rozmezí 3,6 – 6,1 mmol/l. Při 

dlouhodobé hyperglykémii dochází k nepříznivému působení na cévní endotel - vznikají 

mikroangiopatie (poškození malých cév) a na mezenchymální buňky - vznikají 

makroangiopatie (poškození velkých cév). U nemocných s ICHS se vyskytuje cukrovka ve 

více než 30% a diabetici mají i více komplikací. Hlavní roli v léčbě diabetu hraje proto 

jeho včasný záchyt, přísné dodržování diabetické diety, stanovení správné léčby (PAD, 

inzulín), snaha o jeho kompenzaci k hodnotám normoglykémie a získání spolupráce 

pacienta pro jeho léčbu. 

 

2.2.3 NEOVLIVNITELNÉ  RIZIKOVÉ  FAKTORY : 

2.2.3.1 Věk - výskyt kardiovaskulárních onemocnění stoupá s věkem. Ve středním věku 

jimi trpí častěji muži, ve vyšším věku  stoupá výskyt u žen. Nad 70 let věku se jejich 

poměry vyrovnávají. 

 

2.2.3.2 Pohlaví – u žen je menopauza považována za kardiovaskulární rizikový faktor, 

neboť koronární skleróza se po menopauze začíná rychleji rozvíjet, především změnou 

lipoproteinového profilu při postupném vyhasínání sekrece pohlavních hormonů, tedy 

o 10 – 20 let později než u mužů, po ovarektomii dříve.  Zvyšuje se LDL a TGC 

(triglyceridy) a snižuje se HDL. Proto se ženským pohlavním hormonům přičítá 
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ochranný vliv před hypertenzí a aterosklerózou. 

2.2.3.3 Rodinná zátěž – genetické dispozice ke vzniku ICHS či úmrtí na ICHS u rodičů 

nebo přímých příbuzných do 60 let věku. Genetické faktory též hrají roli v hladině 

krevního tlaku, cukru, lipoproteinů, typu cévního řečiště atd.  

 

2.3 ANATOMIE A FUNKCE SRDCE

Srdce je dutý svalový orgán, který pod tlakem přečerpává 

krev v krevním oběhu tím, že se rytmicky smršťuje a 

ochabuje. Má tvar nepravidelného kužele s hrotem 

směřujícím dolů a doleva. Je uloženo v mezihrudí, za 

hrudní kostí, jednou třetinou je vpravo od střední čáry, 

dvěma třetinami vlevo od střední čáry. Lidské srdce je 

složeno ze čtyř dutin : dvou síní (atria) a  dvou komor 

(ventricula).                                                                                      Obr. č.2 – uložení srdce 

                                                                                                           [www.profimedia.cz, 7]  

Pravá  síň  a  pravá  komora  tvoří tzv.  pravé srdce, oddělené síňokomorovou přepážkou  

(septum) od levé síně a komory, které vytvářejí tzv. levé srdce. Mezi pravou síní a 

pravou komorou je trojcípá chlopeň (valvula tricuspidalis). Mezi levou síní a levou 

komorou je dvojcípá chlopeň (valvula bicuspidalis). Cípy chlopní jsou nálevkovitě 

vpáčeny do komor. Proti vyvrácení chlopní do síní při zpětném nárazu krve, jdou od 

okraje chlopní tenká vazivová vlákna (šlašinky), která se upínají ke svalovým výrůstkům 

uvnitř komorových dutin. Na přechodu mezi pravou komorou a Plicnicí (arteria 

pulmonalis) a mezi levou komorou a Srdečnicí (Aorta), se nacházejí poloměsíčité 

chlopně (valvulae  semilunares ). Hlavní význam srdečních chlopní spočívá v zajištění 

jednosměrného proudění krve a tím i zabránění městnání (stázy) v srdečních oddílech a 

v krevním oběhu. Při stahu (systole) síní jsou otevřené cípaté chlopně vedoucí do 

komor a uzavřené poloměsíčité chlopně a naopak. Při stahu komor se nejprve uzavřou 

cípaté chlopně a otevřou se chlopně poloměsíčité. Tím je krev vehnána do Plicnice a 

Srdečnice a přitom se současně ochablé (diastolické) síně plní další krví z oběhu. Objem  

krve  přečerpané  při  jedné systole  činí  přibližně 60 – 80 ml. 
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1. aorta 
2. levá síň 
3. poloměsíčitá chlopeň 
4. dvojcípá chlopeň 
5. levá komora 
6. síňokomorová přepážka 
7. horní dutá žíla 
8. pravá síň 
9. trojcípá chlopeň 
10. pravá komora 
11. dolní dutá žíla 

 
                                                                                      Obr. č. 3 – srdeční dutiny 
                                                                                               [www.kst.cz, 5]     

2.3.1 CÉVNÍ  SYSTÉM 

Cévní systém lidského těla je vybudován na principu zavřené soustavy trubic, které se 

v jednotlivých úsecích liší stavbou (některou z vrstev mají více nebo méně vyvinutou) a 

tím i vlastnostmi a propustností svých stěn. V cévním systému rozdělujeme krevní 

řečiště podle stavby a typů cév na :  kapilární, žilní a tepenné. Jednotlivá řečiště však 

nemají přesné hranice, navzájem na sebe navazují, takže jediným rozlišovacím znakem 

mezi tím, jde-li o tepennou nebo žilní část, je stupeň nasycení krve kyslíkem. 

 

2.3.1.1 STAVBA CÉVNÍ STĚNY 

1. Tunica intima (vnitřní vrstva cévní stěny) – je složena z plochých buněk = endotel, 

který svou stavbou zajišťuje hladký a nesmáčivý vnitřní povrch cév. Jeho plocha zaujímá 

kolem 800m2  a jeho hmotnost v celém lidském těle činí přibližně 1,5 – 3 kg. 

 

2. Tunica media (střední vrstva cévní stěny) – je tvořena dvěmi vrstvami hladké 

svaloviny, jejichž svalové buňky jsou spirálovitě a kruhovitě orientovány. Tato svalovina 

umožňuje změnu průsvitu cév (vazokonstrikce a vazodilatace), čímž reguluje krevní 

průtok a tedy i krevní tlak a činí cévní stěnu pružnou. 

 

3. Tunica adventicia (zevní vrstva cévní stěny) – je vazivový obal, obsahující mnoho 

elastických vláken zvyšujících pružnost cévní stěny a zároveň jím probíhají nervy 

inervující hladkou svalovinu cév. 
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STAVBA CÉVNÍ STĚNY : 

 

a – vnitřní výstelka (endotel)                                

b,c – vrstvy hladké svaloviny 

d – vnější vazivový obal cévy

                                                                                 

                                                      Obr. č.4 – stavba cévní stěny [DYLEVSKÝ, 1990, s.188]    

Tepny a žíly velkého průsvitu mají všechny tři vrstvy. U tepen je však svalová vrstva vždy 

silnější a naopak kapiláry (vlásečnice), mají střední a zevní vrstvu zcela redukovanou. 

 

2.3.1.2 KAPILÁRNÍ ŘEČIŠTĚ

Stěnu kapilár (vlásečnic) tvoří pouze endotel, který je poměrně snadno propustný. 

Proto kapiláry v tkáních a orgánech mají tak zásadní úlohu při látkové výměně a difůzi 

plynů. Jedině kapilární oddíl cévního řečiště je natolik propustný, aby mohl 

zprostředkovat látkovou výměnu mezi krví a tkáněmi. Plocha kapilár přesahuje u 

dospělého člověka 6300 m2. Úprava kapilární stěny je v jednotlivých orgánech a tkáních 

značně rozdílná. Některé orgány mají kapiláry, jejichž stěny mají mezi endotelovými 

buňkami štěrbiny. U jiných jsou přímo v endotelu vytvořeny mikroskopické otvory, 

dostatečně široké pro řízený prostup molekul různých látek. Průsvit kapilár je asi 50 – 

70 mikrometrů a délka 0,5 mm. Krev zde proudí pod tlakem cca 20 -30 Torrů, rychlostí 

0,5 mm/s. Síť kapilárního řečiště je jakýmsi přechodem mezi tepennou a žilní částí 

krevního oběhu. 

 

2.3.1.3  ŽILNÍ ŘEČIŠTĚ

Žilní část krevního řečiště začíná tkáňovými kapilárami, ze kterých vznikají malé žíly 

(venuly). Ty přecházejí do větších žil (veny), které odvádějí odkysličenou krev z celého 

těla do systému dolní a horní duté žíly.  Svalová vrstva žilní stěny je redukována do té 

míry, že není někdy schopna udržet svůj průsvit a vydouvá se = varixy. Tyto výdutě se 

chorobně vytvářejí hlavně ve stěně žil dolních končetin, kde je žilní tlak větší, než 
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pevnost žilní stěny. Průsvit žil je nestejný, pohybuje se kolem 0,3 – 1 cm. V žilách proudí 

krev pod tlakem přibližně 80 Torrů, rychlostí cca 10 – 20 cm/s. V horní 

a dolní duté žíle dosahuje tlak až 150 Torrů. Na některých místech 

tvoří endotelová vrstva uvnitř žil chlopně, které mohou být vyztužené 

i malým množstvím svaloviny. Žilní chlopně omezují zpětný tok krve, 

neboli žilní státu, ke které dochází vlivem gravitace. 

                                                                                                                

                                                                                                                  Obr. č. 5 – žilní chlopně                              

                                                                                                                 [DYLEVSKÝ, 1990, s.189]       

2.3.1.4 TEPENNÉ ŘEČIŠTĚ 

Největší tepnou (artérií) v lidském těle je Aorta (srdečnice). Je to silnostěnná tepna 

vystupující z levé srdeční komory a rozvádějící okysličenou krev do celého těla. Průsvit 

aorty  v  místě  jejího  výstupu ze srdce  a  i  celého aortálního  oblouku bývá  až 30 mm. 

Rychlost proudění krve v aortě je až 60 cm/s. Ihned po jejím výstupu z levé srdeční 

komory z ní odstupují dvě věnčité (koronární) tepny, nesmírně důležité pro výživu, 

zásobení a správnou funkci srdečního svalu. Průsvit aorty se s jejím větvením postupně 

zmenšuje. Běžné tepny zásobující svaly a orgány mají průsvit 5 – 15 mm. Aorta se dále 

rozvětvuje na menší tepénky (arterioly), jejichž průsvit je kolem 3 mm, ty ve své stěně 

obsahují poměrně velké množství svaloviny, která svým smrštěním vyvolá rozsáhlé 

změny průsvitu a tím i změny v průtoku krve. Průsvit arteriol ovlivňuje i odpor v cévním 

řečišti a reguluje tak krevní tlak. Jejich dalším  rozvětvováním postupně vzniká tepenné 

kapilární řečiště, které plynule přechází v žilní kapilární řečiště. 

 

2.3.2 STAVBA SRDEČNÍ STĚNY 

Srdce je svým původem céva, proto i stavba srdeční stěny v principu odpovídá stavbě 

stěny velkých cév.  

Vnitřní výstelku srdce tvoří endokard = tenká blána obdobné stavby jako endotel 

v cévách. Endokard vystýlá srdeční dutiny a také tvoří mezi síněmi a komorami cípaté 

chlopně. Střední vrstvou srdeční stěny je srdeční svalovina - myokard, mající stěžejní 

vliv na správnou funkci srdce jako pumpy. Svalová srdeční tkáň je složena z příčně 

pruhovaných vláken, která jsou podobná vláknům kosterní svaloviny, ale na rozdíl od 



 18 

kosterní svaloviny není srdeční svalovina ovladatelná vůlí. Srdeční svalovina je ovládána 

centrálním (vegetativním) nervstvem. Stavba myokardu umožňuje též rychlý a dokonalý 

rozvod elektrických impulsů, vznikajících v srdci samotném, vedoucích k postupnému 

rytmickému vlnovitému smršťování srdečního svalu. To se na hmatatelných periferních 

tepnách projevuje jako tzv. srdeční pulz. Srdce dospělého člověka má hmotnost 230 – 

340 g. Hmotnost srdce závisí na věku člověka a objemu srdeční svaloviny. Tloušťka 

srdeční stěny není ve všech oddílech srdce stejná. Síně mají poměrně slabou stěnu, 

především svalovinu, zato svalovina komor je několikanásobně silnější. Nejsilnější 

svalovou vrstvu (3 – 4 cm) má levá komora, která vypuzuje krev do velkého (tělního) 

oběhu. Pravá komora zas zabezpečuje cirkulaci v malém (plicním) oběhu. Povrch srdce 

je kryt vazivovou blánou = epikardem, který přechází podél cév vstupujících a 

vystupujících ze srdce v zevní obal srdce – v perikard. Štěrbinový prostor  mezi 

perikardem a epikardem je vyplněn malým množstvím tekutiny, která dovoluje hladký 

klouzavý pohyb obou listů. 

2.3.3 PŘEVODNÍ SYSTÉM SRDEČNÍ 

Buňky srdeční svaloviny se nazývají kardiocyty. Jejich hydrofilní membrána je složena 

z fosfolipidové dvojvrstvy, uvnitř které je vláknitá hydrofobní složka z mastných kyselin. 

Membrána je polarizována na podkladě nerovnoměrného rozdělení iontů na jejích 

obou stranách vlivem Na/K pumpy a specifické vodivosti membrány pro draslík. Tím se 

současně vytváří elektrochemický gradient pro vstup sodíku a vápníku do buňky. Ke 

vzniku elektrické aktivity srdce je nutné propojení obou povrchů membrány. Srdeční 

sval má tři základní vlastnosti – dráždivost, vodivost a stažlivost. Dráždivost (excitabilita) 

je schopnost srdečního svalu se na vhodný podnět smrštit. Podnětem ke smrštění je 

elektrický impulz, rytmicky vycházející ze zvláštních oblastí myokardu. Elektrické 

impulsy se vytvářejí ve tkáni malého uzlíku, který je uložen při ústí horní duté žíly, ve 

stěně pravé síně srdeční = sinoatriální uzlík (SA). Tento uzlík, vysílající elektrické impulsy 

rychlostí 70 – 80 za minutu, je prvním úsekem specializované srdeční svaloviny, 

schopné tvořit elektrické vzruchy, které následně vyvolají i stejný počet systol. Další 

částí převodního srdečního systému je síňokomorový (AV - atrioventrikulární) uzlík, 

ležící na rozhraní pravé síně a pravé komory, v zadním úseku srdeční přepážky (septa). 

Tento uzel vysílá do myokardu el. impulsy poloviční rychlostí, tedy přibližně 35 – 40 za 
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minutu. Tento impulsový rytmus se však za normálních podmínek neprojevuje, neboť je 

¨překrytý ¨ impulsy z primárního – SA uzlu. Dojde-li z nějakého důvodu k přerušení 

převodu vzruchů mezi SA a AV uzlem, převezme řídící aktivitu AV uzel, ale srdce se 

stahuje pomaleji o frekvenci impulzů odpovídajících tomuto uzlu = náhradní (nodální) 

rytmus. Z AV uzlu vede síňokomorový svazek vláken (Hissův svazek), který se 

v mezikomorové přepážce rozděluje  na pravé a levé Tawarovo raménko. Vlákna obou 

ramének jdou ke svalovině komor a pokračují rozvětvením do sítě Purkyňových vláken. 

Ve svalovině komor také pak tato vlákna končí. Převodní systém srdce se může téměř 

na kterékoliv úrovni z nejrůznějších příčin přerušit, či poškodit a začít tak některý 

z náhradních rytmů, které však v žádném případě nejsou rovnocenné správnému 

sinusovému rytmu. V takovém případě hovoříme o arytmiích nebo blokádách, které 

poměrně snadno odhalíme na EKG (elektrokardiogram) a které je potřeba dle jejich 

typu, rychlosti či závažnosti zrušit farmakologickou cestou nebo elektrickou kardioverzí. 

 

2.3.4 PRŮTOK  KRVE  SRDCEM 

Do pravé srdeční síně přitéká horní a dolní dutou žilou odkysličená krev z orgánů a tkání 

celého těla. Stahem (systolou) pravé síně je krev vypuzena do pravé komory a po jejím 

stahu je vehnána skrz plicní tepnu – plicnici (arteria pulmonalis) do plic, kde až na 

úrovni kapilárního řečiště proběhne výměna plynů CO2  za O2 a krev se okysličí. Z plic se 

tato okysličená krev vrací čtyřmi plicními žilami (venae pulmonales) do levé srdeční 

síně. Při stahu levé síně je krev přečerpána do levé komory a odtud je srdečnicí (aortou)  

rozváděna do tepen celého tělního oběhu. Takto je nepřetržitě  zajišťována prokrvenost 

všech orgánů a tkání, látková výměna a spolu s dýcháním i acidobazická rovnováha 

organismu. Základní podmínkou pro průběh správné srdeční činnosti je přesná časová 

návaznost systol a diastol, správná funkce převodního srdečního systému a 

neporušenost chlopní. Počet cyklů systol a diastol během 1 minuty je značně variabilní 

a závisí na věku, stavu srdce a na fyzické či psychické zátěži. V klidu se tento cyklus 

vystřídá přibližně 60 – 80 krát za minutu = tepová frekvence. Při práci nebo jiné fyzické 

či psychické zátěži stoupá tepová frekvence na 2 – 3 násobek. Srdce přečerpá za 1 

minutu přibližně 3900 ml – 6400 ml krve = minutový srdeční výdej. Proměnlivost 

srdečního výdeje je dána tím, že se srdeční dutiny v klidu ani zcela nenaplňují, ani 
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maximálně  nevyprazdňují. Na konci systoly zůstává v komorách ještě asi 50 ml krve. 

Proto má srdce určitou objemovou rezervu, kterou začíná využívat až tehdy, jsou-li  na                               

oběh kladeny zvýšené nároky – např. při posilovacím cvičení nebo běhu apod. Pro 

správnou funkci srdečního svalu je velice důležitý oxid dusnatý (NO), který napomáhá 

k nezbytné roztažnosti cév, čímž zajišťuje jeho vysoké prokrvení. Jeho další význanou 

funkcí je antioxidační působení vůči LDL a potlačování 

přilnavosti a srážlivosti trombocytů.

      1.   oblouk aorty                                                     
      2.   plicní žíly 
      3.   vzestupná část aorty 
      4.   cévní kmen plicnice 
      5.   věnčité tepny 
      6.   žíly srdce 
      7.   sestupná část aorty 
      8.   horní dutá žíla 
      9.   dolní dutá žíla

                                                                       

                                                                              Obr. č. 6 – cévy srdce [www.kst.cz, 5]  

                                                                                                                                                              

2.3.5 LÁTKOVÁ VÝMĚNA SRDEČNÍHO SVALU 

Vzhledem k obrovské práci, kterou myokard vykonává, jsou i jeho energetické nároky a 

látková výměna značně vysoké. Proto je také myokard velmi dobře zásoben tepennou 

krví, přiváděnou dvěmi věnčitými (koronárními) tepnami. Pravá věnčitá tepna (arteria 

coronaris dextra) zásobuje pravou polovinu srdce  a levá věnčitá tepna (arteria 

coronaris sinistra) zásobuje levou polovinu srdce. Levá věnčitá tepna se  větví na dvě 

hlavní tepny : RIA = ramus interventricularis anterior (přední sestupná větev) a RC = 

ramus circumflexus (tvořící zadní sestupnou větev). Z RIA odstupují 2 – 3 diagonální 

větve zásobující septum a  svalovinu přední a boční stěny levé komory. Z RC odstupuje 

jedna nebo více marginálních větví. Větve věnčitých tepen vytvářejí obrovské 

mnohonásobně propojené kapilární sítě svědčící o vysokém metabolismu srdečního 

svalu, přesto se koronární tepny chovají jako konečné, neboť uzávěr její větve vede 

k nedostatku kyslíku a nízkému prokrvení  myokardu = ischémii a podle místa uzávěru 

až k rozpadu příslušné části svalu = nekróze. Vzniká obraz akutního infarktu myokardu.
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VĚTVENÍ KORONÁRNÍCH TEPEN :

ACD – arteria coronaris dextra                                       

RC – ramus circumflexus 

RIA – ramus interventricularis anterior 

RD – ramus diagonalis 

RMS – ramus marginalis sinister 

 
                                                                                                       Obr. č.7 - koronární tepny  

                                                                                                     [ŠPINAR,VÍTKOVEC, 2003, s.46]                             

Energie potřebná pro udržení srdeční činnosti se v běžných podmínkách zatížení srdce 

uvolňuje v srdečním svalu z glukózy (asi 35% spotřeby) a z kyseliny  mléčné. Přibližně 

6O% energie poskytují tuky. Pro správnou srdeční činnost je rovněž nezbytná správná 

hladina sodných, draselných a vápníkových iontů. Jejich nerovnováha může být příčinou 

vzniku arytmií.

2.3.6  PROJEVY SRDEČNÍ ČINNOSTI 

Srdeční činnost se projevuje ozvami, údery hrotu, změnami velikosti a tvaru srdce a 

elektrickými proudy, které vznikají současně s kontrakcí srdeční svaloviny. Projevy 

srdeční činnosti se vyšetřují a umožňují tak hodnotit stav srdečního svalu, chlopňového 

aparátu a krevního řečiště. 

 

2.3.7  ZÁKLADNÍ VYŠETŘOVACÍ METODY V KARDIOLOGII 

 

2.3.7.1  Poslech srdečních chlopní 

Provádí se pomocí fonendoskopu, který přikládáme na přední stěnu hrudníku pacienta. 

Pro poslech každé srdeční chlopně je stanoveno speciální místo, ve kterém se konkrétní 

chlopeň poslouchá. Při jejím uzavírání a otevírání se hodnotí výška, ostrost a 

přítomnost vedlejších fenoménů (šelest). První srdeční ozva je zvuk vznikající stahem 

srdečního svalstva a uzavřením síňokomorových chlopní (dvojcípé a trojcípé), této ozvě 

říkáme první neboli systolická ozva. Druhá je diastolická ozva vznikající uzavřením 

poloměsíčitých chlopní a chvěním stěny aorty,  bývá ostřejší  a vyšší než ozva systolická.
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Místa poslechu srdečních chlopní : 

a  -  místo poslechu aortální chlopně      

b - místo poslechu trojcípé chlopně        

c  -  místo poslechu chlopně plicnice 

d -  místo poslechu dvojcípé chlopně 

Obr. č.8 – poslechová místa chlopní                                                  [DYLEVSKÝ, 1990, s. 197]   

                                                             

2.3.7.2 Elektrokardiografie (EKG) je vyšetřovací metoda zaznamenávající bioelektrické 

potenciály srdečních buněk, pomocí speciálního přístroje = elektrokardiografu, který 

v několika svodech zapisuje srdeční křivku jako graf v časové ose na speciální rastrovaný 

papír, který se při zápisu posunuje setrvale stejnoměrnou rychlostí, nejčastěji 25 mm/s 

nebo na obrazovku. Grafický záznam se nazývá elektrokardiogram. Vyšetření se provádí 

v klidu vleže na zádech. Elektrické potenciály v činném srdci se zachycují pomocí 6 

balónkových snímacích elektrod umístěných na hrudníku vpravo a vlevo od hrudní kosti 

(sternum) a 4 plochých elektrod umístěných na končetinách a z vodivých kabelů 

připojených k složitému ústrojí elektrokardiografu. Standardně se používá 12 svodové 

EKG složené z 6 unipolárních hrudních svodů, 3 unipolárních a 3 bipolárních 

končetinových svodů. Elektrody je nutné pro lepší vodivost je potřít vodivým gelem. 

Jednotlivé elektrody jsou od sebe navzájem barevně rozlišeny a mají přesně určená 

místa, kam se přikládají. Nesmí se zaměnit, neboť by mohl vzniknout falešný EKG obraz. 

Standardní končetinové unipolární svody  (Goldbergovy) – zaznamenávají elektrický 

potenciál srdečních buněk přímo v místě přiložení elektrod : 

                             - žlutá (umisťuje se na levou horní končetinu) = aVL 

                             - zelená (umisťuje se na levou dolní končetinu) = aVF 

                             - červená  umisťuje se na pravou horní končetinu) = aVR 

                             - černá (umisťuje se na pravou dolní končetinu) = slouží jako uzemnění 

Standardní bipolární končetinové svody (Einthovenovy) – zaznamenávají rozdíl 

elektrických potenciálů mezi dvěma přiloženými elektrodami : 

                                                                               I.   svod : pravá horní – levá horní končetina 

                                                                               II.  svod : pravá horní – levá dolní končetina 

                                                                               III. svod : levá horní – levá dolní končetina 
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Standardní unipolární hrudní svody (Wilsonovy) – zaznamenávají elektrický potenciál 

přímo v místě přiložení elektrod,  označují se V1 – V6  a také jsou barevně rozlišeny. Mají 

přísně určená místa, kam mají být přiloženy. 

V1  (červená) - 4. mezižebří při pravém okraji sterna 

V2  (žlutá) - 4. mezižebří při levém okraji sterna 

V3  (zelená)  - uprostřed mezi polohou  V1  a V4 

V4   (hnědá) - 5. mezižebří v levé medioklavikulární čáře (kolmice ke středu klíčku) 

V5   (černá) - 5. mezižebří v levé přední axilární čáře  

V6  (fialová) - 5. mezižebří v levé střední axilární čáře (kolmice ze středu podpaž. jamky) 

                                                             

                                                     Obr. č. 9 –  umístění EKG svodů 

                                                           [www.profimedia.cz, 7]  

                                                  

Normální elektrokardiogram 

Pomocí elektrokardiografu zapisujeme EKG křivku na speciální papír opatřený grafickým 

rastrem, který umožňuje změření časových intervalů a výšky či hloubky výchylek. Rastr 

je horizontálně a vertikálně dělen slabými liniemi ve vzdálenosti 1 mm, přičemž každá 

pátá linie je zesílená. Při nejčastěji užívaném posunu papíru rychlostí 25 mm/s 

představuje tedy při vertikálním členění vzdálenost 1 mm mezi dvěma sousedními 

slabými linkami  časový interval 0,04 s  a vzdálenost 

5 mm sousedících silných linek odpovídá času 0,2 s.  

V EKG záznamu se setkáváme s různými typy 

výchylek ve vertikálním směru na obě strany od 

základní tzv. izoelektrické linie křivky. Výchylky mířící 

vzhůru označujeme jako pozitivní a výchylky 

směrem dolů od této linie jako negativní. Pozitivní 

výchylka vzniká, když se elektrický podnět v srdci  

                                                                                     Obr. č. 10 – komplex QRS [KOLÁŘ, 2003]  
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blíží ke snímající elektrodě, negativní pak, když se podnět od ní vzdaluje. Rychlé, ostře a 

tence kreslené výchylky nazýváme kmity (Q, R, S), pozvolnější a silněji vyznačené jsou 

vlny (P, T). Při posuzování EKG křivky si všímáme především druhu srdečního rytmu, 

srdeční frekvence pravidelnosti a polohy tzv. elektrické osy srdce. Dále hodnotíme 

jednotlivé vlny a kmity v jejich tvaru, velikosti, směru a průběhu trvání. Pozornost 

věnujeme i době  trvání  úseků  (intervalů)  mezi  jednotlivými  kmity  a  vlnami  (P – Q, 

Q – T).                                                                                                     [KOLÁŘ, 2003, s. 45 - 46]                             

 

Vlna P  

Je oblá, pomalá výchylka směřující nejčastěji vzhůru (pozitivní) od izoelektrické roviny 

křivky. Méně často i za normálních poměrů směřuje dolů (negativní). Je znakem 

rozptylu elektrického podráždění za sinusového uzlu po svalovině pravé a levé síně. 

Normálně netrvá déle než 0,11 s  a nebývá větší než 2,5 mm. 

 

Interval P – Q    

Měříme od začátku vlny P k začátku kmitu Q. Je dobou od vzniku depolarizace síní 

k nástupu depolarizace komor a normálně trvá 0,12 – 0,20 s  (tedy 3 – 5 mm). 

 

Komplex QRS   

Je soubor po sobě jdoucích rychlých kmitů, představující postupnou depolarizaci obou 

srdečních komor. Kmit Q je prvním negativním kmitem, následován pozitivním kmitem 

R a další negativní kmit po R se označuje jako kmit S. Je –li celý komplex vytvářen 

jedinou negativní výchylkou, jako by Q a S splývalo a pozitivní kmit R schází, označuje se 

tvar této výchylky jako QS. Komplex QRS normálně trvá 0,06 - 0,1 s  (tedy 1,5 - 2,5 mm). 

 

Interval S – T     

Představuje fázi mezi koncem úplné depolarizace komor a mezi nástupem jejich rychlé 

depolarizace. Průběh tohoto úseku je normálně shodný s izoelektrickou rovinou. Za 

patologické hodnotíme, odchýlí – li se záznam tohoto úseku od izoelektrické roviny 

směrem vzhůru (elevace) nebo dolů (deprese) nejméně o 1 mm v končetinových a 

nejméně o 2 mm v hrudních svodech. 
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Vlna T   

Vzniká jako pomalá pozitivní nebo negativní výchylka provázející ústup elektrického 

podráždění komorové svaloviny, tedy repolarizaci komor. Negativní vlnu T najdeme u 

zdravých vždy ve svodu aVR a často i ve svodech III, V1 a V2. U dospělých je nález 

negativní vlny T v jiných svodech zpravidla patologický. 

                                                                                                                        [KOLÁŘ, 2003, s. 47] 

 

Stanovení srdečního rytmu a určení srdeční frekvence  

Správný – sinusový rytmus poznáme na EKG křivce tak, že před každým komorovým 

komplexem QRS předchází síňová vlna P a že interval P – Q je setrvale stejný a má 

normální dobu trvání. Sinusový rytmus je pravidelný a jeho frekvence se nejlépe určuje 

pomocí speciálních EKG měřítek (pravítek), která přikládáme ke křivce a údaje 

odečítáme přímo z jejich stupnice. Rychlost srdeční akce se tímto způsobem stanovuje 

obvykle ze vzdálenosti mezi dvěma po sobě následných kmitů R. Nemáme – li 

k dispozici takové měřítko, určíme frekvenci jednoduchým matematickým výpočtem. 

Spočteme počet velkých čtverců po 5 mm mezi dvěma sousedními kmity R. Pokud 

nezískáme celý počet čtverců – zaokrouhlíme. Počtem čtverců pak dělíme číslo 300 a 

výsledný podíl nám udává přibližnou srdeční frekvenci (platí jen u pravidelného rytmu). 

 

 

  Obr. č. 11 - Normální EKG záznam - sinusový rytmus, frekvence 75 /min [vlastní] 
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2.3.7.3 Rentgenové vyšetření hrudníku (RTG) 

 Prostý RTG snímek hrudníku je neinvazivní vyšetřovací metoda, která se pro svou 

jednoduchost (nevyžaduje žádnou speciální přípravu), finanční nenákladnost  a vysokou 

spolehlivost nejčastěji provádí pro zjišťování počínající srdeční nedostatečnosti i pro 

kontrolu účinnosti léčby.  

RTG  změny  charakteristické  pro srdeční 

selhání, předcházejí často jakýmkoliv jiným 

klinickým známkám. Posuzuje se velikost 

srdečního stínu (dilatace, hypertrofie 

srdečních oddílů), přítomnost či množství 

případného patologického výpotku (svědčící 

pro srdeční selhávání) a tzv. plicní kresba.                                                                                     

 

                                                                                      Obr. č. 12 - normální RTG srdce a plic 

                                                                                                    [www.profimedia.cz, 7]              

                                                                                                               

2.3.7.4 Zátěžová elektrokardiografie – ERGOMETRIE             

Je vyšetřovací metoda, která umožňuje sledovat vliv pracovní zátěže na krevní oběh a 

na EKG obraz, zjišťovat účinnost léčebných postupů a posuzovat výkonnost vyšetřované 

osoby. Nejběžnější zátěžovou EKG vyšetřovací metodou je tzv. bicyklová ergometrie. Při 

této metodě se vyšetřovaná osoba testuje stupňovitě zvyšovanou pracovní zátěží, 

navozenou šlapáním na kole. Přesné dávkování zátěže umožňuje elektronický brzdný 

systém bicyklu, který ovládá odpor při šlapání. K přesnosti přispívá i spolupráce 

vyšetřované osoby tím, že zachovává stálou rychlost šlapání signalizovanou indikátorem 

otáčkoměru, umístěného na řidítkách bicyklového ergometru. Pracovní zátěž zvyšuje 

látkovou přeměnu, spotřebu kyslíku, srdeční minutový objem a plicní ventilaci. Zátěž se 

měří ve wattech. Zdravé srdce reaguje na tyto zvýšené požadavky odlišně, než srdce 

nemocné. U zdravého jedince je přímý vztah mezi stupněm zátěže a vzestupem 

krevního tlaku + srdeční frekvence. Nemocní s ischemickou chorobou srdeční (ICHS) 

mívají však při pracovní zátěži porušený vzájemný vztah uvedených parametrů. Tolerují 

pouze menší námahu a maximální srdeční frekvence dosahují již při nižší  ergom. zátěži. 

Na EKG křivce nacházíme známky ischémie prezentované buď depresemi S – T úseků 
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(subendokardiální ischémie) či elevacemi S – T úseků (transmurální ischémie), což bývá 

závažným projevem stenózy věnčité tepny a proto je vždy indikováno koronarografické 

vyšetření. Diagnostická  spolehlivost  ergometrie  je u mužů asi 80 %  a  u  žen  asi 60 %. 

                                                                                                                         [KOLÁŘ, 2003,s. 53]  

2.3.7.5  Holterova monitorace EKG 

Je dlouhodobé ambulantní monitorování EKG křivky, které umožňuje zaznamenávat u 

vyšetřované osoby při její běžné denní aktivitě projevy činnosti srdce po dobu 24 - 48 

hodin i v domácím prostředí. Holterovou metodou se zjišťují arytmie nebo  známky  

srdeční  ischémie (deprese S - T úseku). Podstatou monitorování je přenos EKG od 

vyšetřované osoby do Holterovy jednotky (nahrávače), v níž se po dobu monitorování 

uchovává EKG záznam v paměti tohoto přístroje. Holterovskou jednotku nosí pacient 

nepřetržitě připnutou v pouzdře kolem pasu nebo přes rameno. K přístroji je kabelem 

připojeno 5 – 7 bipolárních svodů (podle typu přístroje), které snímají elektrické srdeční 

potenciály mezi dvěma místy na hrudníku. Ke snímání slouží speciální jednorázové 

elektrody, umístěné na hrudník pacienta, které dokonale převádějí elektrické 

potenciály ze srdce a omezují vznik artefaktů při pohybech nemocného. Bývají 

nejčastěji stříbrné s pěnovitou podložkou, vyplněnou nedráždivým vodícím gelem. Jsou 

opatřené pružným samolepícím okrajem zajišťujícím 

dokonalou přilnavost a tím i stabilnost při dlouhodobém 

snímání EKG. Pro následné správné vyhodnocení je důležité, 

aby pacient zaznamenával časové údaje o prováděných 

činnostech a případných  subjektivních potížích. Během 

monitorace se pacient nesmí koupat ani sprchovat. Po 

uplynutí požadované doby monitorování se přístroj odpojí a 

záznam se z jeho paměti přehraje do počítače  se  speciálním  

programem  a následně je lékařem vizuálně vyhodnocován.                                                                               

                                                                             Obr. č. 13 – schéma napojení Holtera                           

                                                                                                          [www.profimedia.cz, 7] 
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2.3.7.6  Holterova  monitorace  krevního  tlaku 

 Je 24 hodinové monitorování krevního tlaku, které umožňuje zaznamenávat u 

vyšetřované osoby krevní tlak při její běžné denní činnosti. Plně automatizované 

tlakové měřící přístroje jsou vybaveny motorkem, kompresorem a mikroprocesorem, 

který řídí měření v pravidelných, nejčastěji 30 minutových intervalech. Manžetu 

tlakoměru přikládáme na nedominantní paži a spojíme s měřícím zařízením nošeným 

v pouzdře na opasku. Pro vyhodnocení se musí záznam z paměti přístroje nahrát do PC. 

                                                                                                                      [ŠTEJFA, 1995, s. 135] 

2.3.7.7  Echokardiografie  (ECHO) 

Echokardiografie je nejdůležitější neinvazivní vyšetřovací metoda používaná 

v kardiologii, využívající ke zobrazení srdečních struktur a velkých cév ultrazvukové 

vlnění o frekvenci 2,5 – 10 MHz. Vyšetření se provádí v leže na levém boku. Princip této 

metody vychází z rozdílného šíření ultrazvuku v tkáních a tělních tekutinách a na jeho 

zpětném odraze, ke kterému dochází na tkáňových rozhraních (např. mezi svalovinou 

levé komory a krví vyplňující dutinu komory). Echokardiografická sonda (potřená 

vodivým gelem), přiložená na hrudník vysílá ultrazvukové vlnění a zároveň přijímá 

odražené signály, které jsou elektronicky zpracovány do výsledného obrazu na 

monitoru přístroje. Výhodou této metody je, že pro pacienta nepředstavuje žádné 

zatížení ani riziko, dále časová nenáročnost, vysoká diagnostická spolehlivost a možnost 

opakování pro posuzování vývoje onemocnění nebo efektu terapie. 

Pomocí echokardiografie lze diagnostikovat nebo hodnotit prakticky všechna 

onemocnění srdce např. mitrální nebo aortální stenózu, aneurysma, nitrosrdeční 

tromby, rupturu papilárního svalu, rupturu mezikomorové přepážky, infarkt myokardu, 

onemocnění perikardu (výpotek v osrdečníku), infekční endokarditidu, kardiomyopatie, 

chlopňové vady, srdeční arytmie, plicní hypertenzi. Dále lze hodnotit kinetiku 

(stažlivost) srdečních oddílů a její poruchy, tlakové gradienty a hemodynamické poměry 

včetně ejekční frakce a to nejčastěji z transtorakální, apikální a subxifoidální projekce. 

Echokardiografickým vyšetřením však není možné hodnotit stav koronárního řečiště.                             

V echokardiografii  se  používají různé způsoby zobrazení srdečních struktur. 

Jednorozměrný způsob, zobrazující srdeční struktury jimiž prochází ultrazvukový 

paprsek, jako typické křivky pohybujících se částí srdce v čase. Při dvourozměrném 

způsobu zobrazení se používají mechanické sondy s kmitajícími či rotujícími krystaly 



 29 

nebo elektronicky buzené krystaly, které vytvářejí sektorovou výseč o vrcholovém úhlu 

90°. Tím je dosaženo anatomického zobrazení vyšetřovaného úseku srdce v reálném 

čase.  Dalším možným způsobem zobrazení je barevná dopplerovská echokardiografie. 

Ta využívá fyzikální princip posunu frekvence vlnění v závislosti na pohybu vysílače 

nebo přijímače vlnění. Vysílačem je tedy sonda umístěná na hrudníku vyšetřované 

osoby a přijímačem pohybující se krvinky, od kterých se dopplerovský signál odráží. 

Pokud se krvinky a tedy i krevní proud pohybují směrem k sondě, zobrazí se zpracovaný 

signál na monitoru echokardiografu červeně, opačné proudění se zobrazuje modře.     

                                                                                                                [KOLÁŘ, 2003, s.  72-74] 

 

                                                                                                          

 

 

 

 

 

 

 
 

           Obr. č. 14 –  ECHO záznam                                                   Obr. č. 15 –  ECHO záznam 

        z jednorozměrného zobrazení                                   z dvourozměrného zobrazení 
 

      

 

 

 

 

 

 

 

                           Obr. č. 16 - záznam z dopplerovského zobrazení        

                                                                                                                  [KOLÁŘ, 2003, s. 81-82]  
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2.3.7.8  Zátěžová echokardiografie 

Je zvláštním druhem echokardiografie, která umožňuje sledovat vliv námahy na 

prokrvení resp. stažlivost srdeční stěny. Její význam je v tom, že umožní rozpoznat ICHS 

díky poruchám kontrakce dříve, než se objeví změny na EKG. Často se také tohoto typu 

echokardiografie využívá u osob, které by pro jiné onemocnění (např. artrózu), nebyly 

schopné absolvovat bicyklovou ergometrii, neboť toto vyšetření se provádí vleže na 

lehátku. Zátěž se v tomto případě navozuje  farmakologicky, zavedením nitrožilní infůze 

s Dobutaminem, který zvyšuje srdeční frekvenci a stažlivost. Léčivo se dávkuje  

stupňovitě po 3, 6, 9 a 12 minutách, maximální dávka je 40 mikrogramů/kg/minutu. 

 

2.3.7.9  Jícnová echokardiografie (TEE) 

Při tomto druhu echokardiografie se zavádí speciálně upravená sonda vleže na levém 

boku pomocí ohebného fibroskopu do jícnu. Přináší projekce jinak přes hrudník 

nedostupné a blízkost sondy u srdce poskytuje kvalitnější obraz. Tato sonda umožňuje 

plynulou změnu pohledu v rozsahu úhlu 180°. Před vyšetřením je nutné  6 hodin lačnit.  

                                                                                                                     [ŠTEJFA, 1995, s. 146] 

2.3.7.10  Koronarografie 

Je jedena z několika druhů srdeční katetrizace, jejíž principem je zavádění katetrů do 

srdečních dutin a cév. Koronarografie je tedy invazivní vyšetřovací metoda koronárních 

(věnčitých) tepen, při níž jsou tyto tepny zobrazovány rentgenologicky po přímém 

nástřiku malým množstvím kontrastní látky (3 – 6 ml) hned od jejich odstupu z aorty. 

Pomocí koronarografie můžeme zobrazit např. vrozené anomálie věnčitých tepen, jejich 

spazmus, ale především hodnotit rozsah a závažnost aterosklerotických změn.   U velké 

většiny nemocných bývá součástí vyšetření i kardiologická intervence (zásah) nazývaná 

PTCA = perkutánní transluminální koronární angioplastika. 

Podstatou této intervence je výhodná možnost zasáhnout 

přímo v místě zúžení věnčité tepny, pomocí balónku 

zavedeného speciálním tenkým kovovým zavaděčem 

(sheetem) do místa zúžení, kde se balónek následně 

nafoukne a zúžená tepna se tak opět rozšíří.                        Obr. č. 17 – implantace stentu                    

                                                                                                                  [www.profimedia.cz, 7] 
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Rovněž je možné na tomto balónku do místa postižení věnčité tepny např. výdutí, 

dopravit tzv. stent, což je jakási kovová síťka sloužící ke zpevnění postižené oblasti. 

Následně se balónek vyfoukne a opět se pomocí zavaděče vyjme, stent však v místě 

zavedení zůstává. Srdeční katetrizace se provádí punkcí arteria femoralis v pravém třísle 

v místní anestezii s minimální předoperační přípravou, přesto je nutná 2 – 3 denní 

hospitalizace, kvůli případnému výskytu komplikací (hematom, trombóza, arytmie). 

Vyšetření však není dosud plně nahraditelné žádnou z  neinvazivních metod, neboť 

patří k  nejpřesnějším kardiologickým diagnostickým metodám.                                                                       

                                                                                                                                   [KOLÁŘ, 2003]  

                                                                                                                        

 

 

 

 

 

 

 

      Obr. č. 18 - koronarogram – kritické zúžení RIA                 Obr. č. 19 - kovový stent 

      [ŠPINAR,VÍTKOVEC, 2003, s. 134]                             [ŠPINAR,VÍTKOVEC, 2003, s. 129]  

 

2.3.8  PATOLOGIE  ATEROSKLEROTICKÉ  LÉZE 

Ateroskleróza je sice považována za celkové onemocnění, aterosklerotické léze se však 

vyskytují ve specifických místech (místa náchylná ke vzniku lézí) velkých a středně 

velkých tepen. Nejčastěji postiženými tepnami jsou : hrudní aorta, koronární tepny, 

vnitřní karotické tepny, ledvinové tepny, femorální tepny a tepny Welisova                        

(mozkového) okruhu. Z koronárních tepen bývá aterosklerózou nejčastěji postiženou 

tepnou RIA (ramus interventriculáris anterior) a to v 58 % nemocných s ICHS, 

následována  ACD (arteria coronaris dextra) a to v 33 %, zatímco na RC (ramus 

circumflexus) se aterosklerotické změny nacházejí jen u 25 % nemocných. Nejméně 

často je postižena ACS (arteria coronaris sinistra) zhruba u 16 % nemocných. 

                                                                                                                                   [KOLÁŘ, 2003]                             
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Z patologicko - anatomického hlediska jsou rozlišovány tři základní formy aterosklerózy :               

1. časné léze = tukové proužky 

2. fibrózní a ateromové pláty 

3. stádium komplikací = komplikované léze 

 

2.3.8.1  Tukové proužky  (Fatty streaks) 

Jde o vrstvu makrofágů obsahujících v cytoplazmě kapénky lipidů. Nacházejí se 

především v intimně velkých cév. Makroskopicky jsou bělavě žluté barvy a neprominují 

do lumina tepny, což znamená, že nemohou významně ovlivnit průtok krve. Základními 

buněčnými elementy v tukových proužcích jsou pěnové buňky vzniklé přeměnou 

makrofágů chemicky atrahovaných do cévní stěny, kde následně dochází ke kumuluaci 

lipidů a vzniku tzv. endoteliální dysfunkce. Nejčastěji jde o estery cholesterolu 

s kyselinou olejovou a linoleovou, ojediněle mohou být přítomny i T-lymfocyty. 

Dysfunkční endoteliální buňky vážou LDL a podporují aktivaci a přilnavost makrofágů. 

Endotel a aktivované buňky produkují volné radikály, ty způsobují oxidaci LDL 

s následnou destrukcí receptorů nezbytných pro jejich normální hladinu. LDL jsou proto 

vychytávány makrofágy a putují do subendoteliálního prostoru, kde spolu s T-lymfocyty 

tvoří depozita. Tukové proužky nejsou zcela stabilním a definitivním poškozením cévní 

stěny, během života se mohou dále vyvíjet v další pokročilejší aterosklerotické léze, 

může však dojít i k jejich regresi. 

 

2.3.8.2  Fibrózní a ateromové pláty 

Jedná se o větší, obvykle ostře ohraničená ložiska ve stěně cév, tužší někdy až 

chrupavčité konzistence. Jejich barva je bledě šedá, někdy žlutá, podle obsahu tuků. To, 

že představují ztluštění cévní stěny a vyklenují se do lumina tepny, je příčinou částečné 

nebo i úplné obstrukce cévy. Ve fibrózních plátech se nachází velké množství 

proliferujících buněk hladké svaloviny a makrofágů v různém stupni přeměny 

v pěnovou buňku. Kromě těchto buněčných elementů, vesměs přeplněných tukovými 

vakuolami a extracelulárně uloženými lipidy, podléhající vlivem volných radikálů 

oxidaci, jsou zde přítomny i lymfocyty, což je známkou zánětlivého procesu v cévní 

stěně, následně vyvolávající zmnožení fibrinu. Jde o  vyvinuté   stádium   s  hustým   

nahromaděním   extracelulárních   lipidů, nazývaným ,,lipidové jádro´´, vzniklé 
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rozpadem pěnových buněk. Toto jádro obsahuje krystaly cholesterolu, zvýšené 

množství kolagenu a hladkých svalových buněk. Vzhledově připomíná kaši – řecky 

,,athér,´´ což dalo název celému onemocnění. Hlubší vrstvy fibrózního plátu mohou 

podléhat nekróze. V takových místech později dochází k ukládání vápenatých solí = 

kalcifikacím a tvorbě tzv. ateromových plátů. Ty činí cévu tvrdou, avšak křehkou, velmi 

náchylnou k trhlinám či rupturám a ke vzniku trombózy. 

 

2.3.8.3  Stádium komplikací 

Komplikované léze vznikají trhlinou či rupturou ateromového plátu, neboť 

subendoteliální struktury jsou vystaveny krevním složkám, čímž je aktivována 

koagulační kaskáda a agregace trombocytů s následnou tvorbou trombu. Trombóza je 

pak příčinou náhlého cévního uzávěru a akutní koronární symptomatologie (infarkt 

myokardu, nestabilní angina pectoris, náhlá smrt). Pokud ale trombus narůstá 

postupně a uzavírá tak průsvit  tepny, rozvíjí se ischémie, projevující se např. 

stenokardiemi (při ICHS) nebo klaudikacemi = kulháním (při ICHDK). 

                                                                                                                                   [ČEŠKA, 2005] 

                                                

2.3.9  STABILNÍ A NESTABILNÍ ATEROSKLEROTICKÝ PLÁT 

 

2.3.9.1  Stabilní ateroskloerotický plát 

Povrch stabilního fibroateromového plátu je hladký neporušený a nesmáčivý. Obsahuje 

větší množství hladkých svalových buněk a velké množství kolagenu v tuhé a silné  

fibrózní čepičce plátu, malé lipidové jádro a malé množství zánětlivých buněk. Stěna je 

kalcifikovaná. Plát může zužovat tepnu po celém 

obvodu, pak jde o koncentrickou stenózu, která je 

fixovaná, neboť průsvit je trvale zúžen. Pokud plát zabírá 

jen část obvodu, jedná se o excentrickou stenózu. 

Zbývající část nepoškozeného obvodu však může 

přechodně podlehnout spazmu, čímž se zúžení průsvitu 

tepny mění.                                                                                      Obr. č. 20 – stabilní plát 

                                                                                                               [ČEŠKA, 2005, s.25]  
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Difůzní změny postihují dlouhé úseky tepen různě 

tvarovanými zúženími. Stabilní pláty bývají starší, často 

hemodynamicky významné, manifestující se příznaky 

ICHS, ale po řadu let stálé a neohrožující život vznikem 

akutní koronární příhody.  

 

                                                                                                         Obr. č. 21 – trombus v tepně 

                                                                                                              [www.profimedia.cz, 7]  

     

2.3.9.2  Nestabilní (vulnerabilní) ateroskloerotický plát 

Tento typ plátu bývá měkký, mívá velké lipidové polotekuté až kašovité jádro, které 

může být zdrojem embolizace, složené převážně z esterů cholesterolu, pěnových buněk 

a T-lymfocytů. Obsahuje velké množství zánětlivých buněk, tenký fibrózní kryt s malým 

množstvím kolagenu. Nestabilní pláty bývají ,,mladé,´´často hemodynamicky 

nevýznamné, přesto jsou zodpovědné za většinu život 

ohrožujících akutních koronárních syndromů, neboť 

vlivem své nestability jsou náchylné k figuraci, ruptuře 

či ulceraci s následným obnažením subendoteliálního 

prostoru majícím za následek spuštění koagulační 

kaskády a vzniku nástěnné trombózy nebo vzniku 

embolizace do tepenného řečiště.                                            Obr. č. 22 – nestabilní plát 

                                                                                               [ČEŠKA, 2005, s.25]                                         

2.3.9.3 Stabilizace aterosklerotického plátu 

Charakter plátu, tedy jeho stabilita či nestabilita, nejsou neměnné stavy a mohou 

přecházet jeden ve druhý. O stabilitě plátu nerozhoduje jeho velikost, ale jeho složení, 

zda převáží činnost hladkých svalových buněk s tvorbou kolagenu, nebo činnost 

makrofágů se zánětlivými pochody. Zásahy vedoucí ke stabilizaci aterosklerotického 

plátu, vedou i k úpravě endoteliální dysfunkce. Základem  je  odstranění  rizikových  

faktorů (kouření, hypertenze, kompenzace diabetu) a snížení krevních lipidů. 

Z farmakologických přístupů má příznivý efekt na úpravu endoteliální  dysfunkce  a  

stabilizaci  plátu léčba  hypolipidemiky  (statiny  a  fibráty). 

                                                                                   [ŠPINAR,VÍTKOVEC, 2003] 
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2.3.10  PLAZMATICKÉ  LIPIDY,  LIPOPROTEINY  A  APOLIPOPROTEINY 

Lipidy (tuky) tvoří různorodou skupinu látek, které nejsou rozpustné ve vodě, ale pouze 

v organických rozpouštědlech. V krevní plazmě se nachází cholesterol, triglyceridy, 

fosfolipidy a mastné kyseliny. Pro svou nerozpustnost ve vodném prostředí krve je jejich 

transport z místa jejich syntézy nebo vstřebání do místa jejich rozkladu umožněn pouze 

ve formě specifických částic – lipoproteinů, ve kterých jsou tuky vázány na  bílkovinný 

nosič. Tato bílkovinná součást se nazývá apolipoprotein. Lipoproteiny tedy umožňují 

rozpustnost ve vodě jinak nerozpustných tuků. Tímto způsobem se transportují veškeré 

tuky v plazmě s výjimkou mastných kyselin. Lipoproteiny se rozdělují z řady hledisek. 

Základní je však srovnání lipoproteinů podle pohyblivosti při elektroforéze, hustoty, 

velikosti částic a obsahu jednotlivých tuků a bílkovin.   

 

2.3.10.1  Chilomikrony  

Jsou syntetizovány ve střevě. Transportují cholesterol a triglyceridy (přijmuté z potravy) 

ze zažívacího traktu do krevního oběhu a následně do tkání, kde jsou štěpeny lipázou a 

jsou z nich uvolňovány triglyceridy.  Zbytky chilomikronů jsou vychytávány do jater. 

 

2.3.10.2  VLDL  (very low density lipoproteins = lipoproteiny velmi nízké hustoty)                                          

Tvoří se v játrech, transportují triglyceridy do periferních tkání, kde jsou rovněž štěpeny 

prostřednictvím lipázy a přeměňovány na volné mastné kyseliny. Ty se buď ukládají 

v tukové tkáni, nebo jsou metabolicky využity (myokard, kosterní svaly). 

 

2.3.10.3  LDL  (low density lipoproteins = lipoproteiny nízké hustoty) 

Vznikají z VLDL v krevním oběhu a jsou hlavními transportéry cholesterolu a fosfolipidů 

pro potřeby všech buněk. LDL jsou vychytávány ve tkáních a metabolizovány v játrech 

(hydrolýzou esterů) na volný cholesterol, který je použit na výstavbu membránových 

komponent nebo syntézu žlučových kyselin. 

 

2.3.10.4  HDL  (high density lipoproteins = lipoproteiny vysoké hustoty) 

Vážou  cholesterol získaný extrakcí z periferních tkání a odvádějí ho do jater. Brání 

oxidaci lipoproteinů a účastní se na uvolňování cholesterolu z arteriálních stěn. Tím 

očišťují krev od přebytečného cholesterolu a brání tak rozvoji aterogeneze. 
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2.3.10.5  CHOLESTEROL 

Cholesterol je přírodní látka, typický produkt živočišného metabolizmu, proto se 

vyskytuje v potravě a tucích živočišného původu (maso, mléčné výrobky, vaječný 

žloutek, játra, mozeček ad.), nikoli v potravě rostlinného původu. Jde o steroidní 

živočišný alkohol složený ze čtyř uhlovodíkových kruhů a osmiuhlíkatého postranního 

řetězce a hydroxylové skupiny. Molekula této sloučeniny je částečně rozpustná ve vodě 

a částečně v tucích. Cholesterol není však ve vodě rozpustný natolik, aby mohl 

samostatně existovat v krevní plazmě, proto musí být vždy navázán na bílkovinný nosič 

– lipoprotein. V organizmu se cholesterol vyskytuje jak volný, tak ve formě esterů 

cholesterolu s mastnými kyselinami. V plazmě se jedná převážně o estery cholesterolu 

s kyselinou linolovou a linoleovou, intercelulární zásobníky cholesterolu obsahují 

převážně jeho estery s kyselinou olejovou a palmitolejovou. Cholesterol se do 

organizmu dostává exogenně = je vstřebáván ze zažívacího traktu, nebo endogenně = je 

syntetizován složitým a náročným řetězcem více než 20 chemických reakcí, které je 

schopna realizovat každá buňka s výjimkou bezjaderných erytrocytů (červené krvinky). 

Klíčovým enzymem nitrobuněčné syntézy cholesterolu je 3-hydroxy-3-methyl-glutaryl 

koenzym A reduktáza (HMG-CoA reduktáza). Většina cholesterolu je syntetizována 

v játrech a v distální části tenkého střeva, kde je této reduktázy nejvyšší koncentrace. 

Její aktivita je ovlivňována koncentrací cholesterolu, zvýšení koncentrace cholesterolu ji 

snižuje a naopak snížení nitrobuněčného cholesterolu vede ke zvýšení aktivity tohoto 

enzymu. Společně s aktivitiu LDL receptorů se HMG-CoA reduktáza podílí na regulaci 

koncentrací plazmatického cholesterolu (především LDL).  

                                                                                                                           [ČEŠKA,2005, s.49]                             

 

2.3.10.5.1  Exogenní příjem cholesterolu 

Cholesterol a trigyceridy přijímané z potravy se absorbují z trávicího traktu v tenkém 

střevě. Cholesterol je ve střevě za pomoci žlučových kyselin emulzifikován. Lipidy do 

střevních buněk prostupují pasivní difůzí, kde je volný cholesterol esterifikován a 

zabudován společně s triglyceridy do chilomikronů. Chilomikrony jsou přenášeny 

lymfou a poté plazmou do kapilár ve svalech a tukové tkáně. Zde jsou triglyceridy 

v přítomnosti lipázy hydrolyzovány na volné mastné kyseliny, které jsou následně 

vychytávány tkáněmi a ukládány do zásoby. Chilomikrony transportující cholesterol 
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vstupují společně do jater. Zde je cholesterol buď uložen do zásob, nebo se oxiduje na 

žlučové kyseliny, či je v nezměněné podobě sekretován do žluče a spolu se stolicí 

odchází z těla pryč. Denní příjem endogenního cholesterolu přijatého potravou činí 

přibližně 300 – 700 mg/den, ale  množství cholesterolu potřebné pro nezbytné 

buněčné pochody je přibližně jen 300 mg/den. 

 

2.3.10.5.2  Endogenní syntéza cholesterolu 

Probíhá ve všech orgánech, především v játrech, ve střevě, kůži, kůře nadledvin, 

reprodukčních orgánech – varlatech a také v placentě. Endogenní metabolická cesta 

cholesterolu začíná přeměnou na VLDL v játrech, odtud jsou spolu s nově 

syntetizovanými triglyceridy transportovány do svalů a tukové tkáně, kde podléhají 

hydrolýze na mastné kyseliny, které vstupují do tkání, kde se ukládají. Během cesty se 

částice lipoproteinů stávají menšími a zbylý podíl se transformuje do LDL a jako takový 

je vychytáván buňkami ve tkáních. Za tímto účelem jsou tkáňové buňky vybaveny 

receptorem, který rozpozná LDL podle apolipoproteinů. Koloběh cholesterolu zahrnuje 

také biotransformaci na HDL, probíhající ve tkáních, odkud se cholesterol z rozpadlých 

buněk vrací v této podobě do krve, kde je esterifikován s mastnými kyselinami a 

následně přeměněn na LDL a VLDL. Rychlost tvorby souvisí pravděpodobně s rychlostí a 

množstvím přísunu exogenního cholesterolu. Endogenní syntézou cholesterolu se 

vytvoří přibližně 800 – 1000 mg za den. 

                                                                                                                     [ČEŠKA,2005, s.51-53]                             

                                                                                                                                                                                         

2.3.10.5.3 Význam cholesterolu : 

- je základní stavební látkou, nezbytnou pro vznik živočišné buňky 

- je součástí buněčné membrány a  napomáhá k udržení její polopropustnosti 

- je nutný k růstu lidského zárodku 

- je prekurzorem pro tvorbu žlučových kyselin, nezbytných pro trávení 

- podílí se na přenosu nervových vzruchů 

- je důležitý prekurzor pro tvorbu některých hormonů (nadledvin, pohlavních hormonů) 

- je prekurzorem pro syntézu vitaminu D 
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Tab. č. 1 - Referenční hodnoty lipidů v mmol/l                         vzorec  cholesterolu 

            [laboratoř nemocnice Mělník] 

 

2.3.10.6  TRIGLYCERIDY 

Triglyceridy (triacylglyceroly) jsou estery glycerolu a mastných kyselin. Obvykle obsahují 

směs dvou nebo tří různých mastných kyselin. Pro složení triglyceridů se uplatňuje 

pravidlo nenáhodné distribuce, na C-1 glycerolu se preferenčně váže kyselina 

palmitová, na C-2 se váže kyselina linolová a na C-3 kyselina olejová. Podobně jako 

cholesterol, tak i triglyceridy se vyskytují v organizmu jako endogenní, syntetizované 

převážně v játrech, tukové tkáni a tenkém střevě a exogenní triglyceridy, obsažené 

v potravě. Triglyceridy představují v organizmu jeden z nejdůležitějších zdrojů energie. 

 

2.3.10.7  FOSFOLIPIDY 

Nejdůležitějšími fosfolipidy vyskytujícími se v plazmě jsou lecitin a sfingomyelin. 

Fosfolipidy jsou estery glycerolu s kyselinou fosforečnou. Jejich syntéza probíhá 

prakticky ve všech tkáních, největší podíl na plazmatické hladině však má jejich jaterní 

syntéza. Lecitin má velmi důležitou strukturální roli v biologických membránách a  v 

plazmě, kde se vyskytuje v komplexech s lipoproteiny HDL. Sfingomyelin je ve větší míře 

obsažen v centrálním nervovém systému a v myelinových pochvách periferních nervů. 

 

2.3.10.8  MASTNÉ  KYSELINY 

Mastné kyseliny se v plazmě vyskytují v esterifikované podobě, nebo volně, jako tzv. 

volné (nenasycené) mastné kyseliny vázané na albumin. Mastné kyseliny jsou 

uchovávány jako zásobní zdroj v tukové tkáni ve formě triglyceridů. Po lipolýze dochází 

k jejich uvolnění a ve formě volných mastných kyselin jsou transportovány do míst 

(játra, srdce, svaly), kde jsou využity jako mohutný zdroj energie. Některé nenasycené 

mastné kyseliny není lidský organizmus schopen syntetizovat a je proto odkázán na 

celkový cholesterol   3,8 – 5,2 

triglyceridy   0,6 – 1,54 

LDL      0  – 3,88 

HDL  0,91 – 2,05 
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jejich exogenní přívod potravou. Představitelé těchto tzv. esenciálních mastných kyselin 

jsou kyselina linolová, linoleová a arachidonová. 

                                                                                                                     [ČEŠKA,2005, s.50-51]     

 

2.3.11  HYPERLIPOPROTEINÉMIE 

Hyperlipoproteinémie (HLP) představují skupinu metabolických onemocnění 

hromadného výskytu, která jsou charakterizována zvýšenou hladinou lipidů a 

lipoproteinů v plazmě. Jsou důsledkem zvýšené syntézy nebo sníženého katabolismu 

lipoproteinových částic, které transportují tuky (cholesterol, triglyceridy, fosfolipidy, 

mastné kyseliny) v plazmě. 

Hlavní problém HLP spočívá v tom, že představují jeden z nejzávažnějších rizikových 

faktorů předčasného vzniku aterosklerózy a jejích komplikací. Záludnost HLP spočívá 

v tom, že probíhají po celé roky zcela bez příznaků, které by pacienta varovaly a 

přivedly ho tak do ordinace lékaře. HLP je možno rozdělovat podle řady kritérií. 

Nejužívanějším rozdělením v současnosti je klasifikace podle doporučení Evropské 

společnosti pro aterosklerózu. Ta rozděluje HLP do tří skupin : 

1.  Hypercholesterolémie  (charakterizovaná zvýšením LDL v plazmě) 

2.  Smíšená hyperlipoproteinémie (charakterizovaná zvýšením LDL + VLDL v plazmě)  

3.  Hypertriglyceridémie  (charakterizovaná zvýšením VLDL v plazmě) 

Dalším možným, také často užívaným dělením HLP  je na primární a sekundární. 

 

2.3.11.1  Primární hyperlipoproteinémie  

Primární (familiární) HLP, kterých je většina, jsou geneticky podmíněné = dědičné. Jejich 

příčinou jsou různé mutace postihující gen pro LDL receptor, který je lokalizován na   

19. chromozómu. Takto postižení jedinci buď netvoří žádné LDL receptory, nebo je tvoří 

normálně, ale receptory nejsou transportovány na povrch buňky a nemohou se tedy 

funkčně uplatnit. Další možnou příčinou těchto HLP je porucha vazby LDL receptoru na 

lipoproteinovou částici. 

 

2.3.11.2  Sekundární hyperlipoproteinémie  

Sekundární (druhotné) HLP jsou důsledkem nebo průvodním znakem jiného základního 

onemocnění, kterým může být např.: Diabetes mellitus, hypothyreóza, nefrotický 
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syndrom nebo chronické selhání ledvin. Rovněž těhotenství může vést dočasně ke 

zvýšené hladině lipidů. Nepříznivě mohou hladinu tuků v krvi ovlivnit i některé léky, 

např.: diuretika, některá antihypertenziva ze skupiny betablokátorů, anabolika, 

gestageny, kortikoidy nebo hormonální antikoncepce.  

 

2.3.11.3  LÉČBA  A  PREVENCE  HYPERLIPOPROTEINÉMIÍ 

Léčebným cílem HLP je především optimalizace hladiny celkového cholesterolu a LDL 

v krvi. Po zvládnutí HLP se může rozvoj aterosklerózy nejen zabrzdit, ale i zvrátit. Léčba 

HLP je komplexní. Základním přístupem v jejich primární prevenci a léčbě jsou dietní a 

režimová opatření. Dieta se drobně liší podle typu HLP, platí však určité obecné zásady 

dietní terapie platné u většiny poruch tukového metabolizmu. 

 

2.3.11.3.1  DIETNÍ  OPATŘENÍ  

 

Omezení kalorií, má-li nemocný nadváhu   

Trpí-li  nemocný  nadváhou  snadno  zjistíme  výpočtem  BMI  (body mass index),  což je  

výška x výška : hmotnost. Při výsledném čísle do 25 má pacient normální hmotnost, při 

výsledku nad 25 trpí nadváhou a nad 30 trpí již obezitou. Příjem kalorií, které člověk 

během dne potravou přijme, by měl odpovídat fyzickému a zdravotnímu stavu, věku, 

pohlaví a druhu práce, jež dotyčný vykonává. Z toho plyne, že mezi dvěma jedinci 

budou různé energetické nároky. Obecně platí, že chceme-li zhubnout přibližně půl 

kilogramu za týden, měli by jsme snížit příjem kalorií o 700/den. Příjem méně než 1500 

kalorií/den sníží bazální metabolismus a tím se spotřebuje méně kalorií. Nadbytek 

přijmutých kalorií se ukládá ve formě tuku. To je důvod, proč je důležité kombinovat 

cvičení a dietu, chceme-li hubnout. Bazální metabolismus (BMR) je základní minimální 

množství kalorií potřebné k udržení hmotnosti; je to vlastně množství energie, které 

organismus spálí, když aktivně nepracuje, nebere však v úvahu povahu vykonávané 

práce, proto je jeho výpočet nutné brát pouze orientačně. 

Lze ho vypočítat z následujícího vzorce. 

  BMR = 66 + (13.7 x hmotnost v kg) + (5 x výška v cm) - (6.8 x věk) - pro muže 

  BMR = 655 + (9.6 x hmotnost v kg) + (1.7 x výška v cm) - (4.7 x věk) - pro ženy 
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Snížení obsahu všech tuků ve stravě  

Tuky hradíme max. 30% energie, nasycené = živočišné tuky by z tohoto množství   

neměly  přesahovat  1/3. Dáváme  přednost  nenasyceným = rostlinným tukům a olejům 

( olivový, slunečnicový) s podílem esenciálních mastných kyselin. Vhodné potraviny jsou 

např. : rybí a drůbeží maso, jádra ořechů, lněná semínka, avokádo. Trvale zvýšené 

hladiny LDL jsou příčinou urychlené aterogeneze. Denní příjem cholesterolu v potravě 

by neměl překročit 300 mg. 

                                                                                                                           

 

 

Tabulka č.2 - obsah cholesterolu ve 100 g některých potravin           [KOLÁŘ, 2003, s.115] 
 
      

Zvýšení obsahu vlákniny v potravě  

Vláknina má  přirozenou  vazební  schopnost  pro  tuk  a  cholesterol v  zažívacím traktu. 

Omezuje rychlost a množství vstřebávaných tuků a tedy i cholesterolu ze střev do 

krevního oběhu. Zvýšení příjmu vlákniny může proto významně snížit množství 

cholesterolu v plazmě. Konzumace většího množství vlákniny zvyšuje pocit sytosti. 

Člověk jí méně, menší konzumace jídla pak znamená také menší množství 

konzumovaných tuků. Vhodné je především čerstvé ovoce a zelenina (optimální 

množství je 300 g denně), ale také luštěniny (např. čočka, soja nebo fazole). Denní 

příjem vlákniny by měl dosahovat přibližně 30 g. 

 

 

      Potravina Cholesterol   

   (v mg) 

Máslo         286 
Sádlo           95 
Vaječný žloutek (1ks)            300 
Smetana         120 
Plnotučné mléko           27 

Odstředěné mléko             7 
Tučné sýry           85 
Jogurt smetanový           27 
Jogurt bílý             7 
Ovoce a zelenina             0 

      Potravina Cholesterol    

   (v mg) 

Vepřové maso      70 
Drůbeží maso      60 

Telecí maso      90 

Hovězí játra    320 
Ledvinky    400 

Srdce    200 

Mozeček  2000 

Rybí filé      65 
Tuňák, sardinky      70 

Šunka vepřová 
 

     70 
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2.3.11.3.2  REŽIMOVÁ  OPATŘENÍ 

Mezi režimová opatření patří nejen změna stravovacích návyků a životního stylu, ale 

především pravidelná fyzická aktivita a zanechání kouření. Pravidelnou fyzickou 

aktivitou se rozumí cvičení 20 – 30 minut denně 4 – 5x týdně, nebo 45 – 60 minut 

denně 2 – 3x týdně. Nejsou nutné nákladné návštěvy posiloven, jde o to, aby byl 

trénink pravidelný, fyzická zátěž přiměřená věku a tělesné konstituci a tepová frekvence 

při něm dosahovala ideálně cca 120 tepů za minutu. Tak je zajištěno správné spalování 

tuků, zároveň dochází ke zvyšování potřebného HDL a to je cesta, jak bránit 

ateroskleróze v jejím rozvoji a vzniku komplikací.  

 

Vhodnými sportovními aktivitami jsou : plavání, spinning (jízda na kole), walking  

(běžná chůze se speciálními hůlkami), jogging (pomalý vytrvalý běh mírné až střední 

intenzity trvající alespoň 30–40 minut). 

 

Tam, kde tyto postupy nejsou dostatečně efektivní a za období 3 – 6 měsíců nedojde 

k poklesu lipidů v plazmě, je potřeba zahájit tzv. sekundární prevenci, která v sobě navíc 

zahrnuje i farmakoterapii hypolipidemiky. Nejčastěji se zahajuje u nemocných po 

prodělaném infarktu nebo mozkové příhodě. Je prokázáno, že účinná léčba HLP vede ve 

svém důsledku ke snížení výskytu srdečních a cévních onemocnění, snížení úmrtnosti a 

prodloužení průměrného věku.  

 

 

2.3.11.3.3  HYPOLIPIDEMIKA 

Jsou léky používané k léčbě hyperlipoproteinémií. Dělí se na skupinu léků, které snižují 

hladinu cholesterolu a na skupinu, která snižuje hladinu triglyceridů. Při rozhodování o 

léčbě je potřeba rozlišovat o jaký typ HLP se jedná (hypercholesterolémie, smíšená 

hyperlipoproteinémie nebo hypertriglyceridémie) a podle toho zvolit vhodný preparát. 

U komplikovaných HLP je však někdy zapotřebí použít kombinaci dvou i tří typů 

hypolipidemik, aby byla dosažena optimální hladina cholesterolu a triglyceridů. 

 

 

 



 43 

STATINY  

Statiny jsou největší a nejčastěji užívanou skupinou hypolipidemik. Jsou to kompetitivní 

inhibitory HMG-CoA reduktázy, což je enzym, který za normálních podmínek katalyzuje 

syntézu cholesterolu a to přeměnou HMG-CoA na kyselinu mevalonovou. Inhibicí 

tohoto enzymu je omezena intrahepatální syntéza cholesterolu, což vede ke vzestupu 

LDL receptorů, zvýšenému vychytávání LDL játry a poklesu plazmatického cholesterolu. 

 

Preparáty : lovastatin – Mevastatin, Mevacor 

                    fluvastatin – Lescol XL 

                    simvastatin – Simvor, Zocor, Vasilip, Simvacard 

                    atorvastatin – Atoris, Torvacard, Sortis, Tulip 

                    rosuvastatin – Rosucard 

 

 

FIBRÁTY 

Fibráty jsou deriváty kyseliny fibrové. Zvyšují aktivitu lipoproteinové lipázy a blokují 

intracelulární lipolýzu, což ve výsledku přináší redukci kolujících VLDL (tedy TGC) a 

vzestup HDL (pokles TGC uvolní kapacitu HDL pro vazbu esteru cholesterolu). 

 

Preparáty : Apo – feno, Superlip, Lipanthyl supra, Lipohexal 

 

IONTOMĚNIČE                                                                                                                         

Iontoměniče jsou nerozpustné nevstřebatelné makromolekulární pryskyřice, které na 

sebe ve střevě navazují žlučové kyseliny a brání jejich zpětnému vstřebávání, čímž 

zasahují do entero – hepatálního oběhu. To se projeví zvýšeným vychytáváním LDL 

játry a mobilizací cholesterolu z tkání. Tento typ léčiva proto mohou užívat i děti a 

těhotné ženy.  

Preparáty : Colestid, Questran 
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KYSELINA NIKOTINOVÁ 

Kyselina nikotinová (niacin) a její deriváty inhibují sekreci VLDL z jater a zvyšují aktivitu 

periferní lipoproteinové lipázy. To vede ke snížení cirkulujících VLDL. V tukové tkáni 

naopak blokuje intracelulární lipázu, tedy uvolnění mastných kyselin ze zásob, což dále 

sníží přívod triglyceridů do jater a redukuje syntézu VLDL. 

 

Preparáty : Tredaptive 

 

INHIBITORY  VSTŘEBÁVÁNÍ  CHOLESTEROLU 

Jsou látky selektivně působící ve střevě potlačením vstřebávání cholesterolu z potravy i 

ze žluči, v kombinaci se statinem tak podstatně snižují hladinu cholesterolu. 

 

Preparáty : Ezetrol, Ynegy (kombinace se statinem) 

                                                                                   [www.wikiskripta.eu, 13]  

   

Přestože jsou hypolipidemika účinná léčiva s prokázaným účinkem na snížení 

cholesterolu  a triglyceridů, skýtá jejich užívání i jistá rizika v podobě lékových interakcí 

a možné nežádoucí účinky - např. zácpa (iontoměmiče), zčervenání v obličeji = flash 

(kyselina nikotinová), únava, průjem (fibráty), bolesti hlavy, nespavost, bolesti svalů – 

rhabdomyolýza (statiny). 

 

Na trhu však také existuje celá řada volně prodejných léčivých přípravků a 

potravinových doplňků, které mohou zřetelně přispět k optimalizaci hladiny 

cholesterolu. Blíže o nich bude pojednáno v praktické části této absolventské práce. 

 

2.3.12 ONEMOCNĚNÍ  VZNIKAJÍCÍ NA PODKLADĚ ATEROSKLERÓZY 

2.3.12.1  ISCHEMICKÁ  CHOROBA  SRDEČNÍ  (ICHS) 

ICHS je souhrnné označení chorob, jejichž podkladem je akutní nebo chronické 

omezení až zastavení přítoku krve v důsledku aterosklerotických změn věnčitých tepen 

do určité oblasti myokardu, kde vzniká ischémie až nekróza. ICHS má řadu klinických 

forem a to akutních nebo chronických, (zde popíšu však jen ty nejčastější). 



 45 

2.3.12.1.1   Infarkt myokardu 

Je nejzávažnější akutní formou ICHS. Akutní infarkt myokardu je komplikací pokročilého 

aterosklerotického onemocnění věnčitých tepen. Jeho příčinou je téměř v 95% uzávěr 

věnčité tepny trombem nasedajícím na plát. Po přerušení přítoku krve k myokardu se 

rozvíjí ischémie (na EKG jsou typické Pardeeho vlny nebo elevace S-T) a tvoří se 

kolaterální (náhradní) řečiště. Pokud se do 20 minut průtok neobnoví, začne se od 

subendokardiální oblasti směrem k myokardu až epikardu rozvíjet nekróza. Celý proces 

přechodu ischémie v nekrózu obvykle trvá 4 – 6 hodin od uzávěru. Po 12 hodinách 

dochází v okolí nekrózy k zánětlivé reakci, do ložiska pronikají bílé krvinky a makrofágy, 

které se podílí na reparačním procesu, jejich maximum dosahuje v krvi v průběhu 3 

dnů. Po 5 dnech nastává postupná náhrada nekrotického ložiska vazivovou tkání. 

Přibližně do 6. týdne je vytvořena definitivní pevná jizva, kterou lze na EKG 

diagnostikovat jako patologický kmit Q.  

Z hlediska rozsahu nekrózy uvnitř srdeční stěny se v patologicko - anatomickém nálezu 

odlišují dva základní typy infarktu : transmurální a netransmurální. 

Transmurální  infarkt - postihuje celou tloušťku srdeční stěny, vzniká z uzávěru velké 

větve koronární tepny, na EKG se zobrazuje patologickým kmitem Q. 

Netransmurální  infarkt - postihuje  pouze část tloušťky srdeční stěny, vzniká obvykle 

z přechodného uzávěru věnčité tepny buď následkem spazmu nebo z krátkodobého 

uzávěru tepny trombem, který se samovolně rychle rozpustí. Takových infarktů je 

zhruba 1/3, na EKG se nezobrazuje patologickým kmitem Q = non Q infarkt. 

 

Lokalizace infarktu myokardu – se určí téměř přesně podle nálezu  S – T elevací na EKG. 

Každá lokalizace infarktu má totiž  určeny své typické svody, kde se její přítomnost 

projeví. (Např. apikální infarkt – svody V3, V4, V5,  spodní  infarkt – svody II, III, aVF,  atd.). 

Diagnostika infarktu myokardu, se opírá především o nález elevací na EKG, laboratorní 

nález, kde je zvýšení kardiospecifických enzymů (AST, CK, CK – MB, Troponin T) a 

leukocytóza a o subjektivní a objektivní příznaky nemocného, který bývá úzkostný, 

bledý až šedý s cyanózou rtů a konců prstů, studeně opocený udávající tlak nebo svírání 

za hrudní kostí s pocitem nedostatku dechu. Cennou diagnostickou metodou je u 

infarktu myokardu echokardiografie, která ihned prokáže případnou poruchu kinetiky. 

                                                                                                                      [KOLÁŘ, 2003, s. 212]                      
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Obr. č. 23 - EKG záznam při akutním infarktu myokardu, typické S - T elevace ve svodech 

V1 – V5 (Pardeeho  vlny  v anteroapikální  oblasti)              [ŠPINAR,VÍTKOVEC, 2003, s.173]  

                             

2.3.12.1.2   Nestabilní angina pectoris (NAP) 

Je jednou z akutních forem ICHS. Vzniká na podkladě kritického omezení průtoku krve 

věnčitou tepnou vlivem pokročilého aterosklerotického procesu. Její závažnost spočívá 

v tom, že nemocný je po celou dobu záchvatu ohrožen vznikem infarktu myokardu 

nebo náhlou smrtí. Podstatou NAP je přechodná, mnohdy často opakovaná 

subendokardiální nebo transmurální ischémie myokardu, trvající déle než při námahové 

AP a často ani neprovokovaná námahou. Bolest většinou nereaguje na podání 

nitroglycerinu. Příčina je buď v  poškození aterosklerotického plátu fisurou či  rupturou, 

na niž naváže agregace trombocytů, nebo ve vzniku zánětlivé reakce v místě plátu, kde 

místní otok způsobí zmenšení průsvitu tepny nebo její spazmus. 

Možnosti léčby : konzervativní  postup = antikoagulancia, antiagregancia, betablokátory 

                              Invazivní postup = koronarografie, PTCA.                 [KOLÁŘ, 2003, s.205] 

    

2.3.12.1.3    Námahová Angina Pectoris (AP) 

Představuje nejčastější chronickou formu ICHS, rovněž vznikající na podkladě 

aterosklerózy. Chronická (stabilní) angina pectoris se projevuje jako bolest vyvolaná 

ischémií myokardu, vznikající při fyzické nebo psychické zátěži a mizící v klidu. Příčinou 

vzniku ischemické anginózní bolesti (stenokardie) je nerovnováha mezi potřebou a 

přísunem kyslíku v myokardu, neboť vlivem aterosklerotických změn ve věnčitých 

tepnách je snížen průtok krve tepnami a nestačí tak pokrýt potřeby myokardu při 

fyzické námaze (např. chůze do schodů). Vyvolávajícím faktorem bolesti může být i 
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rozčilení nebo přechod z teplé místnosti do studena (hlavně v zimě). Námahová AP 

může rovněž vznikat po prodělaném infarktu myokardu. Nemocný si zpravidla stěžuje 

na tlakovou svíravou bolest za hrudní kostí, která může vyzařovat do krku, čelistí, levého 

ramene, paže nebo do zad mezi lopatky. V klidu bolest ustává do 3 – 10 minut a po užití 

nitroglycerinu ještě dříve, obvykle do 1 – 5 minut. 

Možnosti léčby :  

U nemocných s lehkou formou AP - nitráty (nitroglycerin) a antiagregancia (Anopyrin). 

U nemocných s častými záchvaty AP - nitráty s dlouhodobým účinkem, betablokátory, 

nebo blokátory kalciových kanálů. U těžkých forem AP se kombinují 2 – 3 druhy léčiv,  

při její neúčinnosti se indikuje katetrizační léčba PTCA, nebo aortokoronární by-pass.   

                                                                                                                      [KOLÁŘ, 2003, s. 283]                             

 

Obr. č.24 - EKG záznam při akutním infarktu spodní stěny (elevace ve svodech II, III, aVF) 

a  ischemické změny ve svodech V1 – V3   (již po prodělaném anteroseptálním infarktu). 

                                                                                                   [ŠPINAR,VÍTKOVEC, 2003, s.174]   

 

2.3.12.1.4   Ischemická choroba dolních končetin (ICHDK) 

ICHDK bývá ve většině případů chronické onemocnění (existuje i akutní forma), jehož 

příčinou je makroangiopatie vzniklá na podkladě aterosklerózy. Onemocnění nejčastěji 

postihuje tepnu stehenní, podkolenní, bércovou a plantární. Průsvit tepny postižené 

aterosklerózou se postupně zužuje a nemocný trpí ischemickými bolestmi svalů 

v povodí postižené tepny, zejména při tělesné zátěži dolních končetin –  chůzi. Zatěžuje 

proto jiné (neischemické) svalové skupiny, což se projevuje přechodným kulháním 
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(claudicatio internittens), typickým pro toto onemocnění, které vymizí, jakmile se 

nemocný zastaví. Postupem rozvoje onemocnění jsou bolesti i klidové, hlavně v noci. 

Zpočátku ulevuje svěšení postižené končetiny, později se přidává neuropatie, tepna se 

zcela uzavírá a bolesti jsou již obtížně ovlivnitelné. Periferní pulzace od místa uzávěru je 

vymizelá, končetina je chladná, kůže je ischemizovaná a dochází na ní k  trofickým 

změnám - olupuje se, vypadávají chloupky, deformují se nehty. Takto postižená kůže je 

náchylná k infekcím, mykózám, gangréně nebo bércovému vředu. Pokud se 

onemocnění nezačne včas léčit, hrozí v krajním případě  amputace postižené končetiny. 

Možnosti léčby : vazodilatační    infůze,  revaskularizační   zákrok, angioplastika, by-pass, 

                              antikoagulace, u čerstvých uzávěrů – trombolýza .   

                                                                                                                      [ŠTEJFA, 1995, s. 514]        

 

2.3.12.1.5  Cévní mozková příhoda (CMP) 

Cévní mozková příhoda se podle příčiny postižení mozkové tepny dělí na ischemickou a 

krvácející.  Pří ischemické CMP dochází k nedokrvení mozku, jeho příčinou je nejčastěji, 

stejně jako v případě srdečního infarktu, ateroskleróza a úplný uzávěr některé 

z mozkových tepen nejčastěji utrženým trombem. Krvácející CMP vzniká na podkladě 

poškození mozkové tepny vysokým krevním tlakem nebo prasknutím vrozeně 

poškozené cévy (aneurysma). Následkem je krvácení do mozku. V obou případech 

dojde k přerušení krevního zásobení oblastí mozku, které jsou ucpanou nebo krvácející 

tepnou zásobeny. Mozkové buňky strádají nedostatkem kyslíku a živin a rychle 

odumírají. Rozsah postižení potom závisí na velikosti postižené oblasti a délce trvání 

ischémie. Pro  rychlou  a  přesnou  diagnostiku  je  nutné provést CT mozku a dle nálezu 

zahájit  odpovídající  léčbu, tz.  při ischémii vazodilatační,  při krvácení antiedematózní). 

Příznaky CMP – mohou být velmi rozmanité, dle místa postižení. Nejčastější projevy 

bývají však brnění v končetině, ztuhnutí a necitlivost na jedné polovině těla (ruka a 

noha), pokleslý ústní koutek, náhle vzniklá krutá bolest hlavy, často vzniklá po námaze, 

rychle narůstající nevolnost, porucha vědomí - zmatenost, případně až ztráta vědomí. 

                                                                                                                       [www.ulekare.cz, 12]                             
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3 PRAKTICKÁ ČÁST 
 

3.1  Volně prodejné léčivé přípravky a potravinové doplňky 

3.1.1  Vláknina 

Vláknina je nestravitelná část rostlinné potravy, která pomáhá pohybu potravy trávicí 

soustavou a vstřebává vodu. Vláknina je složena z nevstřebatelných  polysacharidů  a 

několika  dalších  složek   rostlin   jako  je  celulóza,  lignin, vosky,  chitiny,  pektiny, beta-

glukany a oligosacharidy. Vláknina povzbuzuje metabolismus, střevní peristaltiku a 

příznivě působí na zažívání, pod vlivem vody v žaludku a střevě bobtná, čímž zvyšuje až 

40x svůj objem a pohlcuje nadbytečnou tekutinu za vzniku gelu. Tím omezuje pocit 

hladu. Přispívá k pravidelnému vyprazdňování stolice. Gel pokrývá také stěny žaludku a 

střev, což zmenšuje vstřebávání cukrů, tuků a cholesterolu.  

 

3.1.1.1 Psyllium Popov 

Psyllium –  100% přírodní, nenávyková rozpustná vláknina, vzniklá vyčištěním semen 

obalů Jitrocele indického. Neobsahuje barviva, konzervační látky ani chemické přísady.  

Složení : osemení jitrocele vejčitého 

Doporučené dávkování :  30 – 60 minut před jídlem rozpustit 1 – 2 čajové lžičky ve 100 

ml vody či mléka nebo zamíchat do jogurtu a poté ještě zapít nejméně 250 – 300 ml 

vody, užívat 2 – 3x denně. 

Balení : 100g 

Výrobce : Dr. Popov 

Orientační cena : 85 Kč 

                                                                                                                      

 

Obr. č. 25 – Vláknina [www.drpopov.cz, 8] 
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3.1.1.2 Aplefit 

 

Aplefit  detoxikuje  a  očišťuje organismus,  příznivě  působí na  krevní  oběh, zlepšuje 

elasticitu  cévních stěn  a  tak omezuje vstřebávaní cholesterolu. Stimulace 

metabolismu  příznivě  ovlivňuje   látkovou  výměnu  organismu,  urychluje  spalování 

tuků  a tím  redukuje  tělesnou  hmotnost.  Vinný  

jablečný  ocet  příznivě  ovlivňuje kožní  změny  a  

změny  podkožních  tukových  tkání, podporuje  léčbu 

celulitidy.  Účinnost   jablečného  octa  podporuje  jód.  

Jód  působí  na  funkce  štítné  žlázy,  která zodpovídá 

za regulaci látkových přeměn cukrů a tuků. 

                                                                                               Obr. č. 26 - Aplefit  [AISLP 2010, 1]                      

Složení : 1 tableta obsahuje jablečný ocet 400 mg, Glukomannan 100 mg ( získány z 

Amorphophallus konjac), Jód 50 mcg (z řasy Laminaria ).  

Doporučené dávkování : 1-3 tablety denně, před jídlem, zapít sklenici vody. 

Balení : 100 tablet 

Výrobce : Naturell AB 

Orientační cena : 255 Kč 

 

 

3.1.1.3  Hlíva ústřičná 

Hlíva ústřičná účinně snižuje hladinu cholesterolu a také krevní tlak a tudíž je vhodná 

pro kardiaky, ale i pro alergiky, astmatiky, diabetiky. Díky glukanům, které mají  

schopnost aktivovat buňky zajišťující vlastní přirozenou imunitu organismu. Dále hlíva  

hojí ekzémy, zlepšuje  metabolismus cukrů, regeneruje vnitřní orgány (játra, ledviny, 

slinivku) a díky zvýšené regeneraci buněk, v podstatě zpomaluje proces stárnutí.    

Složení : 1 želatinová kapsle obsahuje 250 mg 100% čistého prášku hlívy ústřičné bez 

příměsí.                                                
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Doporučené dávkování : 1 kapsle 2x denně 

Balení : 50 kapslí 

Výrobce : Terezia Copany 

Orientační cena : 220 Kč 

Není vhodné pro děti do 3 let.  

                                                             

                                                                     Obr. č. 27 – Hlíva ústřičná [www.prozdravi.cz, 10]                             

  

 

3.1.2 Antioxidancia 

Antioxidancia jsou látky, zabraňující oxidaci jiné  sloučeniny tím, že se samy oxidují. 

Antioxidační látka by neměla spouštět další radikálové reakce, při nichž se tvoří 

řetězovitě další produkty charakteru volných radikálů. Zabrzděním těchto procesů se 

zabrání iniciaci stavů, vedoucích k vývoji řady nemocí. Antioxidancia ochraňují kolagen 

v cévách a omezují oxidaci cholesterolových plátů. Mezi významné a oblíbené zdroje 

antioxidancií patří zelený čaj, červené víno  nebo  citrusové plody. 

 

3.1.2.1  Allicor 

Česnek obsahuje látky charakteru přírodního antibiotika. 

Napomáhá udržení optimální střevní mikroflóry a ovlivňuje tak 

příznivě celkovou obranyschopnost organismu. Česnek zvyšuje 

vylučování žluče a tím příznivě ovlivňuje trávicí proces a rovněž 

pomáhá udržovat správnou hladinu cholesterolu v krvi. 

Obr. č. 28 – česnekové tablety   

[AISLP 2010, 1]             Složení : 1 tableta obsahuje 150 mg česnekové sušiny 

Doporučené dávkování : 1 – 2 tablety denně 

Balení : 60 tablet 

Výrobce : Naturvita 

Orientační cena : 45 Kč 
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3.1.2.2  Venavit 

Všechny složky přípravku spolupůsobí při ochraně cévního systému. Stimulují krevní 

oběh, zpevňují a ochraňují stěnu cév. Užívání Venavitu se doporučuje zejména při 

poruchách funkce žil dolních končetin spojených s 

otoky, případně při hemoroidech a dále k 

preventivnímu užívání osobám s dědičnou predispozicí 

k cévním onemocněním, při onemocnění cukrovkou a 

při vysokém krevním tlaku.  

Složení :  Extrakt z listů Ginkgo biloba, Kyselina 

askorbová, Rutin, Lecitin                                                                      Obr. č.29 - Venavit 

Doporučené dávkování : 1 tableta 2x denně                              [www.lekarnaexpres.cz, 6] 

Balení : 60 tablet                                                                                     

Výrobce : Favea       

Orientační cena : 85 Kč                                                                           

  

3.1.2.3  Hema omega 3-6-9  

Hema omega 3-6-9 pomáhají v prevenci srdečních onemocnění, snižují viskozitu krve a 

brání tak vzniku infarktu a mozkových cévních příhod, snižuje hladinu LDL cholesterolu, 

snižuje krevní tlak, chrání před aterosklerózou, udržují v dobrém stavu kůži, vlasy a 

nehty, stimulují imunitní systém k větší aktivitě a celkově 

podporují odolnost organismu a psychické zdraví. Jsou 

určeny všem, u kterých je předpoklad vzniku srdečních a 

cévních onemocnění, zdravým dětem, sportovcům, 

studentům, dospělým vyššího věku, těhotným a kojícím 

ženám. Nejsou určeny dětem do 3 let. 

Obr. č. 30 – Hema omega 3-6-9 

      [www.prozdravi.cz, 9] 

Složení :  1 kapsle obsahuje 375,5 mg koncentrovaného rybího tuku obsahuje 200 mg 

Omega-3, z toho 110 mg EPA, 75 mg DHA, 15 mg jiných omega-3 masných kyselin, 

100mg borage oleje obsahuje 18 mg GLA (Omega-6), 50 mg panenského olivového 

oleje obsahuje 32 mg Omega-9 a 5 mg přírodního vitaminu E.  
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Doporučené dávkování : 1-2 kapsle denně, během jídla nebo po jídle  

Balení : 30 tablet 

Výrobce : Pharmachem 

Orientační cena : 60 Kč 

                                                                                                                       

3.1.2.4  Lecitin 

Lecitin je přírodní látka, nezbytná pro správnou funkci všech buněk v těle, jejímž 

zdrojem je sójový olej. Napomáhá odbourávat tuky z těla, snižovat hladinu 

cholesterolu, omezit vznik jaterních a žlučníkových 

onemocnění, regulovat krevní tlak a čistit cévní stěny čímž 

posiluje odolnost srdce. Pro své emulgační schopnosti má 

lecitin vliv na zmenšování velikosti tukových částí v krevním 

oběhu a tím se významnou měrou  podílí na snižování rizika 

aterosklerózy. 

Obr. č. 31 – Lecitin [www.prozdravi.cz, 9]  

Složení : jedna tobolka obsahuje 1200 mg sojového lecitinu 

Doporučené dávkování :  1 tobolka denně 

Balení : 100 tablet 

Výrobce : Medpharma 

Orientační cena : 180 Kč 

                                                                                    

3.1.3  Rostlinné steroly 

Rostlinné steroly jsou tukové látky rostlinné povahy, které se svojí strukturou podobají 

cholesterolu. Říká se jim také fytosteroly. Tyto látky  zabraňují vstřebávání cholesterolu 

ze zažívacího traktu o celých 30 až 50 %.   Sami se však v organismu nehromadí, neboť 

jsou z těla vylučovány důmyslným transportním systémem, díky němuž se do krevního 

oběhu dostává jen 5% těchto rostlinných sterolů. Tohoto faktu využívají i výrobci tzv. 

funkčních potravin. Denní konzumací 1 – 3g rostlinných sterolů lze dosáhnout snížení 

hladiny cholesterolu o 10% a v  kombinaci se zdravou stravou až o 15%.                                      

                                                                                                                   [www.sportvital.cz, 11] 
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3.1.3.1  Beta sitosterol 

Beta Sitosterol i hesperidin jsou významné živiny, obsažené v mnoha druzích ovoce. 

Beta Sitosterol v těle působí jako antioxidant a regulátor činnosti řady enzymů. Největší 

význam má jako inhibitor enzymu 5-alfareduktázy, který provádí přeměnu testosteronu 

na dehydrotestosteron (DHT). Zvýšené množství DHT v krvi je dáno 

biologickým stárnutím a je vždy provázeno degenerativními 

změnami. Mezi nejvýznamnější z těchto změn patří zvětšení 

prostaty, zvýšené ukládání tuků a oslabení imunitního systému. 

Hesperidin má značný vliv na zdraví cév a mikrokapilár v perifériích 

krevního oběhu. Chrání především stěny cév před zborcením, 

ucpáním nebo perforací.                                                                 Obr. č. 32 – Beta Sitosterol 

                                                                                                             [www.lekarnaexpres.cz, 6]   

Složení : Beta sitosterol 100mg, hesperidin 100mg, hydroxypropylmetyl celulóza 70mg 

Doporučené dávkování : 1 kapsle po jídle 2× – 3× za den 

Balení : 80 kapslí 

Výrobce : Brainway 

Orientační cena : 265 Kč 

3.1.3.2  Funkční potraviny 

 
Novinkou poslední doby se staly tzv. funkční potraviny. Jsou to  potraviny obsahující ve 

větší míře než běžné potraviny zdraví prospěšné látky a snižují výskyt různých 

chronických onemocnění (např. vysoký krevní tlak, cukrovka, obezita). Cenově jsou sice 

zhruba 3 – 4x dražší, než běžné potraviny, ale jejich pozitivní 

účinek je jasně prokázán. Na trhu jsou dnes například 

rostlinné tuky - margaríny, mléko, jogurty, džusy s přídavky 

rostlinných sterolů (výrobky řady Flora pro – activ).                             

Obr. č. 33. – margarín s rostlinnými steroly                                                   [www.flora.cz, 4] 
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3.2. Vybrané kazuistiky 

Vybraní pacienti jsou v dispenzarizaci kardiologické ambulance v Mělníku. Na kontrolu 

docházejí přibližně po 6. měsících (v říjnu 2010 a následně v dubnu 2011). Všichni 

pacienti již dříve prodělali infarkt myokardu, užívají hypolipidemikum (1 tabletu večer) 

a byla jim též doporučena nízkocholesterolová dieta a zvýšení tělesné aktivity.   

                                                                                                                                * M = medikace                             

3.2.1  Pacient č. 1 

pohlaví : muž 

rok narození : 1958 

věk : 53 let 

M : Torvacard 10mg  

 Obr. č. 34 – EKG pacient č.1 – IM přední stěny                    [vlastní] 

  Pacient   s   lehčí  formou  smíšené  HLP,  léčbu  hypolipidemiky     

  dodržuje, přestal  kouřit, začal  jíst  více zeleniny, ale nesportuje. 

Tab. č. 3 – pacient č.1 

 

3.2.2  Pacient č. 2 

pohlaví : žena 

rok narození : 1939 

věk : 72 let 

M : Sortis 20mg  

 Obr. č. 35 – EKG pacient č.2 – IM spodní stěny                    [vlastní] 

Obézní pacientka se  středně těžkou formou smíšené HLP, léčbu 

hypolipidemiky  dodržuje,  nekuřačka, navíc  je diabetička na PAD.  

Tab. č. 4 – pacient č.2     Za poslední 3 měsíce se jí podařilo zhubnout o 7 kg (BMI 25,8). 

 2010 2011 

chol 5,5 4,8 

HDL 1,1 1,4 

LDL 3,2 2,9 

TGC 1,65 1,29 

 2010 2011 

chol 6,0 4,5 

HDL 0,8 1,6 

LDL 3,81 2,4 

TGC 2,23 1,96 
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3.2.3  Pacient č. 3               

pohlaví : muž 

rok narození : 1977 

věk : 34 let 

M : Rosucard 20mg  

Obr. č. 36 – EKG pacient č.3 – anteroseptální IM s blokem pravého    

                                                     Tawarova raménka               [vlastní] 

  Mladý  pacient  se  středně  těžkou  formou  smíšené HLP,  kuřák,        

Tab. č. 5 – pacient č.3   léčbu hypolipidemiky  občas nedodržuje, (BMI 21,6), nesportuje. 

                                         Je  podnikatel,  stresuje  se  a  pro  nedostatek  času  se  stravuje   

                                         výhradně v rychlých občerstveních a  instantními jídly. 

 

                

 

3.2.4  Pacient č. 4               

pohlaví : muž 

rok narození : 1944 

věk : 64 let 

M : Torvacard 20mg  

Obr. č. 37 – EKG pacient č.4 – IM spodní stěny a anteroapikální    

                                                                                                 [vlastní] 

   Pacient   s  těžkou  formou  Hypertriglyceridémie,  neukázněný,  

Tab. č. 6 – pacient č.4    léčbu hypolipidemiky nedodržuje, přejídá se,  preferuje tučnou  

                                          stravu,  nejí   téměř   žádnou   zeleninu   ani  ovoce,  je   obézní  

                                          (BMI  28,2), často pije tvrdý alkohol a občas kouří. 

 

 2010 2011 

chol 5,4 4,16 

HDL 0,9 0,88 

LDL 2,81 2,13 

TGC 3,22 2,52 

 2010 2011 

chol 5,14 4,77 

HDL 0,62 0,58 

LDL 2,54 1,78 

TGC 7,2 5,94 
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3.2.5  Pacient č. 5               

pohlaví : muž 

rok narození : 1967 

věk : 44 let 

M : Zocor 20mg  

Obr. č. 38 – EKG pacient č.5 – plně stimulovaný rytmus     [vlastní] 

   Tento pacient tvoří jakousi výjimku, neboť netrpí žádným typem      

   HLP, ale má pozitivní rodinnou anamnézu ve výskytu infarktu  

Tab. č. 7 – pacient č.5    v mladém věku a jeho případ je velmi zajímavý. 

 

V roce 1999 prodělal infarkt spodní stěny, který byl řešen pomocí PCI a implantace 

stentu (tehdy mu bylo 32 let). Během následujícího půl roku byl opět hospitalizován pro 

bolesti na hrudi s následnou reinplantací stentu. V roce 2000 prodělal masivní infarkt 

přední stěny a hrotu se srdeční zástavou. Pacient byl resuscitován a byl mu zjištěn 100% 

uzávěr RIA. Byly mu tedy implantovány další 3 stenty a vzhledem k poinfarktové 

dysfunkci levé komory s ejekční frakcí 25% mu byl implantován též kardiostimulátor 

typu kardioverter – defibrilátor (ICD). Pacient svou situaci psychicky nezvládl a pokusil 

se o sebevraždu, spíše však demonstrativního charakteru (léky a alkohol). V dalších 

letech byl ještě několikrát hospitalizován pro bolesti na hrudi, avšak již s negativními 

nálezy. V roce 2004 (tedy v jeho 37 letech) byl hospitalizován pro cévní mozkovou 

příhodu charakteru TIA (zřejmě embolizačního původu) a ještě v tomtéž roce pro 

srdeční arytmii charakteru fibrilace síní, kdy mu byla provedena kardioverze. V roce 

2008 byl zařazen do transplantačního programu v IKEMu, jako čekatel. Koncem roku 

2010 mu bylo transplantováno srdce, od té doby je zatím pacient zcela bez obtíží. 

 

Rodinná anamnéza : matka prodělala infarkt ve 22  a ve 46 letech, její otec prodělal  

infarkt celkem 4x (první v 36 letech) a dále opakované CMP. Pacient má dva 

sourozence, ty však jsou zatím zcela zdrávi. 

 

 2010 2011 

chol 4,47 3,98 

HDL 1,15 1,3 

LDL 2,53 2,7 

TGC 1,73 1,03 
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3.3  Dotazníková  šetření  

Ze 100 rozdaných dotazníků bylo vráceno 83 vyplněných. Dotazníky byly rozdány 

pacientům v čekárnách odborných ambulancí, kde čekali na vyšetření. Dotazováno bylo 

5 věkových skupin. Z 83 navrácených dotazníků bylo 57 vyplněno muži a 26 ženami. 

Cílem tohoto šetření byla snaha zjistit informovanost pacientů o jejich zdravotním 

stavu, jejich stravovacích návycích, o znalosti normálních hodnot krevního tlaku a 

zaměření na jejich celkový přístup ke zdravému životnímu stylu. 

Tabulka č. 8 – pozitivní odpovědi ve vztahu k věku pacientů 

 

Procentuální zhodnocení dle odpovědí :  

Nejvíce zastoupenou věkovou skupinou byla 51-60 let a to ve 32,5 % všech případů, 

68,5% dotazovaných byli muži, zvýšenou hladinu cholesterolu mělo 50,5% a zvýšený 

BMI mělo 68,5% dotazovaných. Kardiovaskulární onemocnění prodělalo 53% a další 

přidruženou chorobou trpí 60% dotazovaných. Hodnotu normálního krevního tlaku 

vědělo 68,5%, zdravou stravu se snaží dodržovat 52%, pravidelnou sportovní aktivitu 

provozuje 30% a volně prodejné léčivé přípravky ke snížení cholesterolu užívá 21,5% 

dotazovaných  (viz. graf). 
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* Vzor dotazníku viz. příloha č.1 

 

věk.sk. muži ženy zvýš. 
BMI 

zvýš. 
chol. 

KV 
onem. 

norma 
TK 

sport přidruž. 
chor. 

strava VPLP 

30-40  4 2 4 2 2 4 3 2 3 2 
41-50  11 7 11 7 8 13 6 8 11 4 
51-60  19 8 19 18 16 18 7 17 15 5 
61-70  17 4 16 12 13 15 5 15 10 4 
nad 70  6 5 7 3 5 7 4 8 4 3 
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3.4  Řízené rozhovory 

 
Na  interním oddělení Nemocnice Mělník a.s., jsem vedla rozhovory s tamními lékaři 

s cílem zjistit, zda kromě předepisování hypolipidemik, seznamují též pacienty i s jinými 

možnostmi, jak snížit hladinu cholesterolu. 

 

Na lůžkové části interního oddělení včetně jednotky intenzívní péče (JIP), pracuje 

v současné době 8 lékařů (v zastoupení 3 muži, 5 žen). K internímu oddělení náleží též 

odborné ambulance, z nichž jsem vybrala : gastroenterologickou, diabetologickou, 

interní, kardiologickou a endokrinologickou (v zastoupení 4 ženy, 1 muž). Do 

kardiologické ambulance navíc externě dojíždějí 1x týdně 2 lékaři (muži) z FN Bulovka. 

Celkem tedy bylo dotazováno 15 lékařů s různě dlouhou délkou praxe. 

 

Rozhovor jsem vedla s každým z lékařů samostatně, na jejich kmenovém pracovišti. 

Otázka zněla : ,, Doporučujete svým pacientům nějaké volně prodejné léčivé přípravky 

(VPLP), nebo potravinové doplňky, vhodné ke snížení hladiny cholesterolu? ‘‘ 

,, Pokud ano, tak jaké, pokud ne, proč? ‘‘ 

 

 

 

 

 

                                              Tabulka č.4 - doporučování VPLP lékaři 

Z  výsledků  tohoto  průzkumu vyplývá, že pouze 3 lékaři z  15  dotazovaných, běžně ve  

své praxi doporučují svým pacientům VPLP ke snížení hladiny cholesterolu,  což je 20 %. 

Ostatní předepisují výhradně hypolipidemika – nejčastěji statiny a informují pacienty o 

nízkocholesterolové dietě pomocí edukačního letáku. Udávané důvody, proč pacienty o 

VPLP neinformují, byly : nedostatek času, nedůvěra v tyto preparáty, přesvědčivá jsou 

údajně jen klinická hodnocení, celková neznalost tohoto sortimentu. Lékaři s praxí do 5 

let  téměř  žádné  VPLP  neznají  a lékaři  s  praxí  nad  20  let  v  jejich  účinnost  nevěří. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

* Jmenný seznam dotazovaných lékařů viz. příloha č.2 

Délka praxe Počet lékařů VPLP doporučuje 

do 5 let         7         0 

do 10 let         4         3 

nad 20 let         4         0  



 60 

4 Diskuze 

 

Ateroskleróza je chronické degenerativní onemocnění tepenné stěny, vedoucí 

v důsledku jeho komplikací k  postupnému nebo náhlému výraznému zhoršení 

zdravotního stavu a kvality života (námahová angina pectoris, ischemická choroba 

dolních končetin), nebo k  život ohrožujícím stavům (infarkt myokardu, cévní mozková 

příhoda) a možné následné trvalé invaliditě.  

 

V České republice je téměř 52% úmrtnost na kardiovaskulární onemocnění, což je dáno 

také vysokou prevalencí obezity a kuřáctví v české populaci. Průměrné hodnoty BMI 

v ČR jsou totiž vysoko nad normou (do 20) a činí 28,5 u mužů a 27,1 u žen, což je při 

nejmenším alarmující zjištění! 

 

Vznik a rozvoj aterosklerózy, jak známo, ovlivňuje celá řada faktorů. Velkou část z nich 

může ovlivnit každý z nás zodpovědným přístupem k vlastnímu zdraví. Nejvýznamnější 

faktor ve vzniku aterosklerózy představuje hyperlipoproteinémie, kterou však lze dobře 

korigovat úpravou stravovacích návyků a zvýšením tělesné aktivity, ideálně ještě 

v kombinaci s vhodně zvolenými potravinovými doplňky. 

 

Léky na snížení hladiny cholesterolu (hypolipidemika) nejsou vždycky bezpodmínečně 

nutné a měly by být užívány až tehdy, nedostaví-li se očekávaný efekt (snížení hladiny 

cholesterolu) pomocí dietních a režimových opatření ani po 3 – 6 měsících. 

 

I přes masové osvětové působení v oblasti zdravého životního stylu stále přibývá osob 

obézních, hypertoniků a diabetiků. Důvodem je snad nepochopení principu zdravého 

stravování a jeho nedodržování, neochota přestat kouřit, lhostejnost, neznalost 

základních fyziologických hodnot (normotenze, BMI, hladina cholesterolu), neznalost  

potravin vhodných ke snížení cholesterolu (cibule, česnek, zelený čaj, oves, kukuřice, 

olivy, artyčoky, avokádo, citrusy atd.), časová tíseň a to však nejen ze strany pacientů, 

ale nýbrž i ze strany lékařů, jak se ostatně také potvrdilo v mých průzkumech. 
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Závěr  

 

Ateroskleróza vzniká na multifaktoriálním podkladě, proto se i její léčba velmi liší. 

Někdy postačí úprava jídelníčku a zvýšení tělesné aktivity, jindy je nutný farmakologický 

zásah a to i více typy léků ke zvládnutí těžkých stavů hyperlipoproteinémie a 

hypertenze. 

 

Aterosklerózu samozřejmě nelze zcela vymítit, ale lze s ní účinně bojovat, třeba za 

pomoci fytofarmak a potravinových doplňků a tím ji velkou měrou omezit nebo 

dokonce zastavit. 

 

Farmaceutický asistent má v tomto směru poměrně široké možnosti cíleně působit na 

pacienta v oblasti edukace o zdravém životním stylu, významu prevence a důsledné 

léčby aterosklerózy a ovlivnit tak přístup k jeho vlastnímu zdraví. 

 

Odborně připravený farmaceutický asistent, tak má nezastupitelnou roli při výběru 

správně zvolených potravinových doplňků nebo čajových směsí vhodných ke snížení 

hladiny cholesterolu a krevního tlaku, neboť pro pacienty je velmi těžké se v široké 

nabídce preparátů správně orientovat a tak se často stává, že se rozhodují jen podle 

ceny, ale kvalita přípravku zůstává nepovšimnuta. 
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Zusammenfassung 

 

                  Atherosklerose – die Erkrankung  der modernen Zeit 

 

Thema Atherosklerose habe ich ausgewählt, weil ich als die Krankenschwester treffe ich 

täglich die Patienten, die mit diese Erkrankung betroffenen sind. Atherosklerose  

entwickelt auf der Grundlage der erhöhten Cholesterin und die Fette im Blut. Sie ist die 

Ursache vieler Krankheiten (Herzinfarkt, ischemische Erkrankung der unteren 

Gliedmassen, blutgefässe Gehirnfall). Das  sind  Zivilisationskrankheiten, die direkt mit 

der ungesunde Lebensweise, der Überernährung und mit dem Bewegungsmangel 

gebunden ist.  

 

In den theoretische Teil habe ich ausführlich Anatomie des Herzens und der Adern 

beschrieben. Auch habe ich der Untersuchungsmethoden in der Kardiologie benutzt 

und  Erkrankungen, die  sind  aus  Atherosklerose auftreten beschrieben. 

 

In den praktische Teil stellte ich die Fälle der Patienten vor, die schon einige 

Herzerkrankung durchmachen und die auch durch den bedeutenden Wandel der 

Ernährungsgewohnheiten, der Senkung des Cholesterinspiegels und normalen 

Blutdruck   erreichen.   Auch  habe  ich  mit   der  Ärzte  aus  internische  Abteilung über 

die Möglichkeiten der nicht-pharmakologischen Behandlung der Hyperlipidemie  

gesprochen. Aus den Ergebnissen leider zeigte, dass die Ärzte über diesen 

Möglichkeiten haben sie nicht fast keine Erkenntnisse, oder dass der rezeptfreien  

Heilmittel vertrauen sie nicht. 

 

Die Aufgabe des farmazeutischen Assistent hat die grosse Bedeutung, denn seine 

Facherkenntnisse kann er in der Apotheke auf die Patienten wirken mit den Auskunften 

über die gesunde Lebensweise und kann er auch helfen mit der Auswahl des rechten 

Nahrungsergänzungsmittels, weil im breiten Angebot hat der Patient oft Probleme sich 

bekennen. 
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Schlüsselwörter : Ahterosklerose, die Herzerkrankung,  die gesunde Lebensweise, die   

                           Zivilisationskrankheiten,  der farmazeutische  Assistent, Cholesterin,   

                               die pflanzlichen  Droge, das rezeptfreie  Heilmittel, die Apotheke    
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PŘÍLOHA č.1 - dotazník 
Vážení klienti,tento dotazník slouží jako výzkumná metoda pro vypracování mé absolventské 
práce, jejíž tématem je ATEROSKLERÓZA. Jeho účelem je zjistit informovanost pacientů o svém 
zdravotním stavu a o přístupu k němu. Dotazník je zcela anonymní, proto  Vás prosím o co 
nejpřesnější vyplnění. 
 
1)  Uveďte prosím Vaše věkové rozmezí : 
 
    □  30-40 let               □   41-50 let                  □  51-60 let              □  61-70              □   nad 70 let 

 
2)  Označte pohlaví : 
                                            □     žena                 □     muž 

 

3)  Doplňte : 
                            výška ……………………..cm                        váha ………………………kg   

 
                            

4)  Byla Vám zjištěna zvýšená hladina tuků nebo cholesterolu v krvi ?                        
                          

              □    ano                              □    ne                          □   nevím 

 

5)  Prodělal(a) jste, některou z následujících srdečně-cévních onemocnění ?  
                 
         □   Infarkt myokardu                        □  Mozková mrtvice                        □  Plicní embolie    

            

 

6)  Jaká je podle Vás  hodnota normálního krevního tlaku (mmHg) ?       
       
           □    90/60                             □    120/80                          □    140/90                        □  160/100         
 
7)  Jak často sportujete ? 
       
   □  víc, jak 3x týdně            □   2-3x týdně                    □  1x týdně               □  vůbec  nesportuji 

 

 
8)  Trpíte některou z následujících chorob ?            
   

      □  vysoký krevní tlak      □  cukrovka         □  obezita         □  angina pectoris         □  kuřáctví 

 

 

9)  Jak máte ve zvyku se stravovat? 
              
□  domácí strava         □  rychlá občerstvení           □  instantní jídla              □  zelenina a drůbež 

 

 

10) Informoval Vás lékař / lékárník o volně prodejných léčivech na snížení hladiny cholesterolu ? 
   
        □   ano, již je užívám               □   ano, ale neužívám je          □   ne, neinformoval mě 

 

 

Děkuji za Váš čas ! 
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PŘÍLOHA  č.2 – jmenný seznam dotazovaných lékařů 

 

Praxe do 5 let :     MUDr. Marek Dvorský 

                                MUDr. Anna Vaverková 

                                MUDr. Ärber Priffti 

                                MUDr. Mariana Zárubová 

                                 MUDr. Iroda Avliakulová 

                                 MUDr. Lucie Kovačičová 

                                 MUDr. Zuzana Tóthová 

 

Praxe do 10 let :    MUDr. Jitka Kuchařová – diabetologická ambulance 

                                 MUDr. Lucie Hynková – interní ambulance 

                                 MUDr. Roman Surovčík – kardiologická ambulance (FN Bulovka) 

                                 MUDr. Hedvika Černá – kardiologická ambulance  

 

Praxe nad 20 let :  MUDr. Zdenka Šubrová – gastroenterologická ambulance 

                                 MUDr. Michal Kučmaš – JIP, kardiologická ambulance 

                                 MUDr. Jan Židlický – endokrinologická ambulance 

                                 MUDr. Rudolf Feuereisl – kardiologická ambulance (FN Bulovka) 
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