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ABSTRAKT 

Tato bakalářská práce se zabývá stravovacími návyky pacientů se dvěma metabolickými 

onemocněními, familiární hypercholesterolémií a smíšenou dyslipidémií. Práce je 

rozdělena na dvě části. V první, teoretické části, jsou sumarizované informace 

o metabolickém onemocnění, typech léčby a jsou probrána dietní opatření. Druhá, 

praktická část je také rozdělena na dvě kapitoly. V retrospektivní části jsou porovnávány 

vstupní a výstupní hodnoty lipidogramů u 21 pacientů s familiární hypercholesterolémií 

a 14 pacientů se smíšenou dyslipidémií. Pacienti jsou sledováni a léčeni v Centru 

preventivní kardiologie. Výsledky ukazují, že po farmakologické léčbě u obou skupin 

dochází ke snížení hladin celkového cholesterolu, LDL-cholesterolu a triglyceridů. 

HDL – cholesterol zůstává nezměněn. U pacientů, kteří nemají nastavenou 

farmakologickou léčbu, ke změnám v lipidogramu nedochází. Ve druhé části jsou 

kvalitativně rozebrány stravovací návyky 8 pacientů, 4 s familiární hypercholesterolémií 

a 4 se smíšenou dyslipidémií, kde je evidentní, že nutriční edukace je nedostatečná, protože 

pouze dva pacienti alespoň jednou navštívili nutričního terapeuta.  

 

 

Klíčová slova: familiární hypercholesterolémie, smíšená dyslipidémie, výživa, 

metabolismus lipidů 

 

  



 
 

ABSTRACT  

This bachelor thesis deals with eating habits of patients with two metabolic diseases, 

familial hypercholesterolemia and mixed dyslipidemia. The thesis is divided into two parts. 

The first theoretical part summarizes information on metabolic disease, types of treatment 

and dietary measures. The second, practical part is also divided into two parts. 

In the retrospective part, the entry and exit values of lipidograms of 21 patients 

with familial hypercholesterolemia and 14 patients with mixed dyslipidemia are compared. 

The pacients have been treated in the Center of Preventive Cardiology. The results show 

that total cholesterol, LDL-cholesterol and triglyceride levels are reduced 

after the pharmacological treatment in both groups. HDL-cholesterol remains unchanged. 

There are no changes in the lipidograms by patients who do not have pharmacological 

treatment. In the second part, the dietary habits of 8 patients, 4 with the familiarity 

of hypercholesterolemia and 4 with mixed dyslipidemia, are discussed qualitatively, where 

it is evident that nutritional education is insufficient because only two patients have visited 

a nutritional therapist at least once. 
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1. Úvod 

Poruchy metabolismu lipidů a lipoproteinů jsou pokládány za nejrizikovější faktory vzniku 

aterosklerózy, která je předstupněm manifestace kardiovaskulárního onemocnění.  

V České republice si první příčku v příčinách úmrtí drží právě tato srdečně–cévní 

onemocnění. V roce 2017 zapříčinily 49 tisíc úmrtí. Faktory, které se na rozdíl od věku či 

pohlaví mohou určitým způsobem ovlivnit, a tím zamezit rozvoji onemocnění, jsou dietní 

opatření a celková změna životního stylu.  

Bakalářská práce je rozdělena do dvou částí, teoretické a praktické.  V úvodu teoretické 

části je nastíněna problematika onemocnění dyslipidémie, její klasifikace a možnosti léčby 

jak nefarmakologické, tak farmakologické. Dále jsou popsány lipidy a nejvýznamnější 

lipoproteiny, přes které se dostáváme k rizikovým faktorům kardiovaskulárního 

onemocnění a jeho příčině – ateroskleróze. Teoretická část je zakončena pohledem 

nutričního terapeuta na možnosti diety při dyslipidémiích. 

Praktická část je rozdělena na dvě části. V první, retrospektivní části se zaměřuje 

na porovnání hodnot lipidogramů u pacientů na úplném začátku léčby a na poslední 

naměřené hodnoty v lipidologické ambulanci v Centru preventivní kardiologie. V druhé, 

prospektivní části jsou sledované též hodnoty lipidogramu, avšak zde je do meziobdobí 

prvního měření a posledního měření vložena nutriční edukace. Cílem práce je poukázat 

na důležitost nutriční edukace a správnou volbou diety, při které by se hladiny lipidů 

a lipoproteinů v krvi měly zlepšovat. Ve smyslu snížení hladin celkového cholesterolu, 

triglyceridů a LDL-cholesterolu, a naopak zvýšení koncentrace HDL-cholesterolu. V této 

části budou také zhodnoceny anamnestické údaje kvalitativním výzkumem.  

2. Dyslipidémie 

2.1. Klasifikace  

Dyslipidémie (DLP) představují skupinu metabolických onemocnění hromadného výskytu, 

která jsou charakterizována zvýšenou hladinou lipidů a lipoproteinů v plazmě nebo jejich 

aterogenním složením (Češka et al. 2017, s. 3).  Ke  zvýšení hladiny  dochází v důsledku 

zvýšené syntézy nebo snížení katabolismu lipoproteinových částic, které v krevní plazmě 

transportují tuky (cholesterol, triglyceridy, fosfolipidy, mastné kyseliny) (Češka 2012, s. 74). 

Starší název hyperlipidémie (HLP) dnes postupně nahrazuje pojem dyslipidémie, protože se 

ne vždy musí jednat pouze o zvýšení lipidů či lipoproteinů v krvi, ale dochází i ke snížení 

některých frakcí lipidů a také o kvalitativní změny částic (Zlatohlávek 2016, s. 212). 

Klasifikovat DLP a HLP můžeme podle několika kritérií. Dle Evropské společnosti pro 

aterosklerózu (EAS) se hyperlipidémie dělí na základě stanovení koncentrace cholesterolu 

a triacylglycerolů v séru na tři skupiny: hypercholesterolémie, smíšená (kombinovaná) 

hyperlipidémie a hypertriglyceridémie. Toto rozdělení nám neříká nic o etiologii či 
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patogenezi onemocnění, je však dobrým základem v klinické praxi pro terapeutické 

postupy. Z hlediska etiologie DLP jsou rozděleny do dvou skupin, a to na primární 

a sekundární (Češka 2015, s. 24).  Za zmínku ještě stojí tzv. Fredricksonovo rozdělení poruch 

lipoproteinového metabolismu na 6 typů I-V (IIa IIb), jež se používalo jako první 

pro klasifikaci. Dnes se již tato klasifikace v praxi nepoužívá, protože neobjasňuje vlastní 

příčinu choroby, jen zobrazuje aktuální obraz stavu lipidového a lipoproteinového 

metabolismu (Češka 2012, s. 76). 

2.2. Primární hyperlipoproteinémie 

Dyslipidémií, které jsou geneticky podmíněné a spadají do primární skupiny, je většina. 

Podle způsobu mutace se mohou vyskytovat monogenní – mutace jednoho genu, či 

polygenní, kde je mutace v genetické informaci na více místech. Projevy u polygenních 

mutací jsou často znásobeny dlouhodobými dietními chybami.  Mutace převážně zvyšují 

hladinu cholesterolu, triglyceridů nebo obou složek najednou (Zlatohlávek 2017, s. 94). Zde 

je nutno dodat, že na manifestaci primární HLP se velmi často podílí i vnější prostředí – již 

zmiňovaná nevhodná dieta, omezení pohybu, abúzus alkoholu a kouření (Češka 2015, 

s. 22). Mezi primární HLP řadíme:  

- Familiární hypercholesterolémii 

o Bude popsána podrobněji v samostatné kapitole.  

- Familiární defekt apo B-100 

o Zde dochází k mutaci v genu pro apolipoprotein B-100 a výsledkem je 

záměna jediné aminokyseliny, který způsobí neschopnost LDLR navázat LDL 

částici. Důsledkem je zvýšená koncentrace LDL-C a TCH. Pro rozlišení od FH 

se provádí analýza DNA. 

- PCSK9 

o FH vzniká v důsledku mutace genu pro proprotein konvertázu subtilisin 

kexin typu 9. Způsobuje zvýšenou aktivitu PCSK9, která zvyšuje koncentraci 

cholesterolu tím, že omezuje recyklaci LDL-receptorů.  Počet LDL receptorů 

na buňce je omezený a nestačí vychytávat LDL-částice, které cirkulují 

v plazmě.  

- Polygenní hypercholesterolémii 

o U polygenní hypercholesterolémii se na zvýšené koncentraci plazmatického 

cholesterolu podílejí dva determinanty, a to faktory zevního prostředí a celá 

řada genů. Tato kombinace vede k mírné hypercholesterolémii 

okolo 8 mmol/l (Češka 2012, s. 82) 

- Familiární dysbetalipoproteinémii 

o Charakter této nemoci spočívá ve vysoké koncentraci TCH a TAG v plazmě 

způsobený defektem na genu pro apolipoprotein E. Nejvážnější klinická 

komplikace dysbetalipoproteinémie je předčasná ateroskleróza periferních 

tepen (Svačina 2010, s. 252) 



3 
 

- Familiární hyperlipoproteinémii typ I 

o Pod tímto onemocněním se skrývají nejméně tři metabolické poruchy, které 

mají stejný fenotypický projev. Zaprvé je to deficit lipoproteinové lipázy. 

S tím související deficit apo C-II, což je kofaktor nutný k aktivaci 

lipoproteinové lipázy. A třetí možností je výskyt inhibitoru lipoproteinové 

lipázy.  Projevem všech tří výše popsaných poruch je výrazná 

hyperchylomikronémie. Klinickým projevem jsou abdominální koliky 

a možný výskyt pankreatitid (Češka 2012, s. 83) 

- Familiární hypertriglyceridémii 

o Toto autosomálně dominantně děděné onemocnění se projevuje mírně 

zvýšenou hladinou triacylglycerolů do 6 mmol/l při normální koncentraci 

TCH. Dále je zvýšena koncentrace VLDL se sníženou koncentrací HDL. 

Při léčbě se uplatňuje především dietní opatření, s omezením tuků, ale 

i sacharidů. Je kladen velký důraz na zákaz alkoholu včetně piva (Svačina 

2010, s. 252) 

- Familiární hyperlipoproteinémii typ V 

o Posledním popisovaným typem primární hyperlipoproteinémie je poměrně 

vzácné onemocnění. Familiární hyperlipoproteinémie typ V je 

charakterizován výraznou hypercholesterolémií a především těžkou 

hypertriglyceridémií. Vyskytují se kožní projevy eruptivních xantomatóz 

a časté akutní pankreatitidy, které mohou přejít do chronicity s insuficiencí 

zevně sekretorické funkce slinivky břišní. Často se vyskytují i jiná 

onemocnění, například diabetes mellitus 2. typu, hepatomegalie a obezita 

(Češka 2012, s. 84) 

2.2.1. Familiární hypercholesterolémie 

Familiární hypercholesterolémie (FH) je autozomálně dominantně (AD) děděné 

onemocnění. Gen pro LDL receptor se nachází na krátkém raménku 19. chromozomu. 

Mutace genu pro LDL receptor způsobuje poruchu jeho funkce, kdy postižení jedinci netvoří 

žádné LDL receptory, nebo jsou receptory tvořeny normálně, avšak nejsou transportovány 

na povrch buňky, kde by se mohly funkčně uplatnit. Třetí nejčastější možnou, ale ne 

poslední mutací LDL receptoru, dochází k poruše vazby LDL receptor – lipoproteinová 

částice, kdy se sice komplex receptor-částice vytvoří, do jaterní buňky však není přijat 

a hromadí se v cirkulaci.  Výsledkem každé z těchto tří typů mutace LDL- receptoru je 

zvýšení plazmatické koncentrace LDL- cholesterolu v plazmě (Češka 2012, s. 77–80; 2015, 

s. 25) 

Familiární hypercholesterolémie se vyskytuje ve dvou formách, homozygotní 

a heterozygotní. Profesor Vráblík uvádí: „Klinický fenotyp je výrazně těžší u homozygotů 

než u heterozygotů, protože u homozygotů nejsou v důsledku postižení obou alel LDL-

receptory syntetizovány vůbec nebo jsou zcela nefunkční, případně je jejich funkce 
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významně snížena. Homozygoti mají velmi vysoké koncentrace LDL-cholesterolu 

(> 13 mmol/l), tvoří se u nich kožní xantomy a manifestní ateroskleróza se vyvíjí již v prvních 

2 dekádách života.“ (Vráblík et al. 2016). U heterozygotních pacientů je jedna alela zcela 

v pořádku, a proto dochází k částečné funkci komplexu LDLR1.  Nutno dodat, že 

homozygotní forma FH se vyskytuje vzácně a její prevalence je 1:1 000 000, zatímco 

u heterozygotů je frekvence výskytu 1:200–250 ve většině bělošských populací. Familiární 

hypercholesterolémie je v současné době velice dobře definovaná nemoc, existují účinná 

hypolipidemika, a přesto je většina nemocných nediagnostikována, a tedy neléčena, nebo 

se diagnózu dozví až po první manifestaci ischemické choroby srdeční, která je až ve třetině 

případů fatální  (Vrablík et al. 2016a). 

Klinické projevy se u heterozygotních jedinců nemusí dlouhá léta projevit na rozdíl 

od homozygotních forem, kdy se manifestují již v ranném dětském věku. U heterozygotů 

bývá nejčastěji izolovaná koncentrace LDL – C zvýšená 2-3x, tedy v hodnotách okolo 7-10 

mmol/l. Až okolo 30. roku života se mohou objevit příznaky jako arcus lipoides corneae, 

xanthelasma palpebrarum či šlachové xantomy (Vrablík et al. 2016a, s. 22–23). U FH je 

koncentrace LDL-C v důsledku snížené nebo narušené tvorby LDLR zvýšena trvale, již 

od narození a celoživotní expozice vysokým koncentracím cholesterolu vede k vysokému 

aterogennímu riziku a akceleruje výskyt kardiovaskulárních onemocnění 

(Bláha 2017, s. 29). U homozygotů se ICHS manifestuje již v dětství, kdy většina pacientů 

umírá do 20 let věku na akutní infarkt myokardu (Češka 2012, s. 80) 

Arcus lipoides corneae je jedním ze známek dyslipidémie, která se u FH projevuje před 

20. rokem věku. U starší populace se arcus nachází častěji, kdy ovšem nemusí značit 

zvýšenou cholesterolémii, většinou je nazýván jako arcus senilis. Arcus lipoides corneae je 

prstenec šedobílé barvy nacházející se okolo rohovky, který ovšem nemá žádný vliv 

na zrakovou ostrost. Patofyziologický podklad vzniku je ukládání lipidových depozit, které 

difundují z limbálních cév (Tůmová 2013, s. 395) 

 

                                                           
1 LDL – receptor 

Obrázek 1 Arcus lipoides corneae (zdroj: https://www.medicinapropraxi.cz/pdfs/med/2013/11/11.pdf 
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Při vysokých hodnotách sérových lipidů může docházet k ukládání cholesterolových depozit 

v podkoží se zbytněním pojiva šlach odborně nazývané jako šlachové xantomy. Šlachové 

xantomy jsou patognomické pro familiární hypercholesterolémii a mnohočetný lokální 

výskyt se označuje jako xantomatóza. Nejčastěji se xantomatozá vyskytuje na Achillově 

šlaše, šlaše tricepsu či kvadricepsu (Lukáš a Žák 2014, s. 690) 

Dalším typickým projevem nesprávného metabolismu lipidů mohou být Xanthelasma 

palpebrarum. Jedná se o kožní nažloutlé útvary okolo očních víček, vzácně mohou tvořit 

cirkulární formace (Lukáš a Žák 2014). Zásadní chybou bývá, když si pacient nechá 

u odborného lékaře rozsáhlá xanthelasmata odstranit, ale dále již nevěnuje pozornost 

prvotní příčině onemocnění (Zadák 2006). 

První z řady kritérií pro diagnózu FH je laboratorní nález zvýšené hladiny TC, LDL-C v plazmě 

při normální či lehce hraniční koncentraci TG (Češka 2012, s. 78). Komplexnější vyšetření by 

se mělo provádět u každého pacienta, kterému byla zjištěna koncentrace TC nad 7,5 mmol/l 

nebo LDL-C nad 5,5 mmol/l (Češka 2014c). U homozygotů je běžný nález koncentrace TC 

v rozmezí 15-30 mmol/l(Češka 2012, s. 78). Nutné je také hned ze začátku vyloučit 

sekundární příčinu hypercholesterolémie například hypotyreózu, Cushingův syndrom, 

užívání hormonální antikoncepce, mentální anorexii či cholestázy a nefropatii. Pro 

diagnostiku FH existuje několik skórovacích systémů např.: (Vaclová et al. 2016, s. 205) 

- Kritéria Simona Brooma  

o Pro potvrzení jisté FH musí být: 

▪ Hladina TC > 7,5 mmol/l u dospělých nebo hladina LDL-C > 4,9 mmol/l 

Obrázek 3 Xanthelasma palpebrarum (zdroj: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Xanthelasma.jpg) 

Obrázek 2 Šlachová xantomatóza (zdroj: https://casesjournal.biomedcentral.com/articles/10.1186/1757-1626-1-71) 
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▪ Šlachové xantomy u pacienta nebo jeho prvo-/druhostupňových 

příbuzných 

o Pro možnou FH musí být: 

▪ Hladina TC > 7,5 mmol/l nebo LDL-C > 4,9 mmol/l  

▪ Rodinná anamnéza IM ve věku do 50 let (2. stupeň) a do 60 let (1. 

stupeň) 

▪ Rodinná anamnéza zvýšeného cholesterolu> 7,5mmol/l u prvo-

/druhostupňového příbuzného (Češka 2015, s.71) 

- Kritéria MedPed 

o Používaná v USA  

o Koncentrace LDL-C jsou rozhodné pro diagnózu FH za podmínky normální 

koncentrace TAG a vyloučení sekundární příčiny hypercholesterolémie 

o Laboratorní kritéria byla vypočtena pro pacienty, kteří mají v rodinné 

anamnéze příbuzného s již potvrzenou FH, a jejich vlastní riziko je tudíž větší 

než u normální populace (Vaclová et al. 2016, s. 205) 

- Kritéria Dutch Lipid Clinic Network (DLCN) 

o Nejrozšířenější systém skórování 

Kritéria Popis Scóre 

Rodinná anamnéza 

1. st. příbuzný s předčasnou ICHS (m <55 let, ž <60 let) 1 

1.st. příbuzný s LDL-C nad 95. percentil v dané zemi 1 

1. st. Příbuzný se šlachovými xantomy a/nebo arcus 
lipoides corneae 

2 

Dítě do 18 let s LDL-C nad 95. percentil v dané zemi 2 

Osobní anamnéza 
Předčasná manifestace ICHS (m<55 let, ž < 60 let) 2 

Předčasná periferní či mozková ateroskleróza m<55, ž 
60 let 

1 

Fyzikální vyšetření 
Šlachové xantomy 6 

Arcus lipoides corneae, do 45 let 4 

Laboratorní vyšetření 

LDL-C nad 8,5 mmol/l 8 

LDL-C 6,5 – 8,4 mmol/l 5 

LDL-C 5,0-6,4 mmol/l 3 

LDL – C 4,0-4,9 mmol/l 1 

DNA analýza (testování 
mutací) 

LDLR, ApoB, PCSK9 8 

Tabulka 1 Kritéria Dutch Lipid Clinic Network (zdroj: Nordestgaard et al. 2013, s. 3481) 
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Holandský skórovací systém je velice sofistikovaný, protože zohledňuje komplexní 

informace. A to jak údaje z rodinné a osobní anamnézy pacienta, jeho fyzikální a laboratorní 

vyšetření, tak analýzu DNA. Po zvolení vždy jen jedné bodové hodnoty každého z 5 kritérií 

se na konci sečtou body (Vaclová et al. 2016, s. 205) Výsledky, které mohou nastat, jsou 

zaznamenány v tabulce níže (Tabulka 2) 

Jistá diagnóza FH > 8 bodů 
Pravděpodobná diagnóza FH 6-8 bodů 
Možná diagnóza FH 3-5 bodů 
Nepravděpodobná diagnóza FH 0-2 bodů 

Tabulka 2 Kategorie skórovacího systému (zdroj: Nordestgaard et al. 2013, s. 3481) 

U pacientů, jimž byla familiární hypercholesterolémie diagnostikována, a pacientů, kteří 

mají diagnózu FH pravděpodobnou, by se mělo provést kontrolní vyšetření. Toto vyšetření 

může prokázat výskyt preklinické aterosklerózy. Respektive zjistí se stav cév zasažených 

aterosklerózou, která se zatím neprojevila jako konkrétní kardiovaskulární onemocnění. 

Nejběžnějším vyšetřením bývá ultrazvukové vyšetření intimomediální (IMT) tloušťky arterii 

carotis. Dalším možným vyšetřením může být zjištění kalciového skóre pomocí CT či CT 

angiografie. Tato zmíněná vyšetření jsou ovšem ekonomicky i časově náročná, proto se 

spíše provádí méně přesné měření kotníkových tlaků tzv. ABI (ancle brahcialis index) 

(Češka 2014c).  

 Jak u familiární hypercholesterolémie, tak u aterosklerózy je rozhodující včasná 

diagnostika. Obě onemocnění dlouhou dobu nemají klinicky zjevnou manifestaci, probíhají 

asymptomaticky a nebolí. Nejhorší možný scénář je, když se pacient o diagnóze dozví až 

po prodělání závažného KVO, kterým nejčastěji bývá ischemická choroba srdeční, která 

může mít fatální následky. Do odborné ordinace přichází pacient, který je poslán praktickým 

lékařem po detekci vyššího LDL-C či TCH, nebo v rámci prevence, kdy se v rodinné 

anamnéze objevuje FH či předčasný výskyt KVO. Pacient je většinou štíhlé postavy 

s normální hodnotou BMI (Češka 2015, s. 71–80). 

Familiární hypercholesterolémie je velmi obtížně léčitelné onemocnění, a to i navzdory 

tomu, že léčebných možností a přístupů je hned několik. je léčebných možností a přístupů 

hned několik.  Pro rozsah této práce budou popsány dva způsoby léčby, a to 

nefarmakologická léčba a léčba farmakologická. V tabulce je uvedeno přehledné rozdělení 

léčby. 

Nefarmakologická léčba 

Navýšení pohybové aktivity 

Omezení/ zanechání kouření 

Dietní opatření 

Farmakologická léčba 

Statiny 

Ezetimib 

Fibráty 
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Pryskyřice 

Niacin 

Agresivní nefarmakologická léčba 
LDL-aferáza 

Chirurgická léčba 

Tabulka 3 Rozdělení léčby FH (zdroj Vrablík et al. 2015, s. 47) 

Jelikož se jedná o geneticky dědičné onemocnění, nelze ho zcela vyléčit, jde pouze o jeho 

stabilizaci. Nefarmakologická léčba by měla být postavena na důsledné edukaci a intervenci 

životního stylu, která bývá ovšem velmi často podceňována. Tato léčba zahrnuje celkovou 

změnu životního stylu, jež se týká zvýšení fyzické aktivity, zanechání kouření, redukce 

hmotnosti u obézních pacientů a dietní opatření. Nefarmakologickým postupem lze snížit 

koncentraci celkového cholesterolu maximálně o 5 %, což je stále okolo 10 mmol/l, kdy 

léčebný cíl je dosáhnout hodnot TCH 4,5 mmol/l (Češka 2015, s. 89–90). 

Jedním z prvních zásadních kroků u nefarmakologické léčby je zajisté zvýšení fyzické 

aktivity. Samozřejmě, že musíme přihlédnout k fyzickému stavu pacienta, jeho věku, 

předchozím onemocněním a v neposlední řadě ke stavu jeho pohybového aparátu (Svačina 

2010, s. 254). U pacientů s rizikovým KVO se doporučuje před preskripcí pohybové aktivity 

udělat zátěžový test (Pastucha et al. 2010). Nalézt vhodnou aktivitu může být někdy 

obtížné. Nejlepší variantou je, když si pacient zvolí aktivitu takovou, která pro něj bude 

vyhovující, při které se bude cítit komfortně a bude ho naplňovat, protože u aktivity, kterou 

bude dělat s odporem, dlouho nevydrží. Literatura doporučuje pravidelné aerobní cvičení 

2–3krát týdně po dobu 45-60 minut, při kterém by měl pacient dosáhnout 60–75% své 

maximální tepové frekvence (Svačina 2010). Pozitivní vliv pohybové aktivity lze sledovat na 

zvyšující se koncentraci HDL-C. Stránská uvádí: „Vyšší hladina HDL-C o 0,025 mmol/l 

znamená nižší riziko ICHS o 3 % u žen a o 2 % u mužů “(Z. Stránská et al. 2007). Fyzická 

aktivita působí v primární prevenci proti rozvoji civilizačních chorob jako je hypertenze, 

diabetes mellitus, obezita, ICHS, inzulinová rezistence a hyperlipidémie (Pastucha et al. 

2010). 

Velice důležitým krokem při změně životního stylu je zanechání kouření. Nikotin 

v cigaretách působí negativně na skladbu lipidogramu a to tak, že zvyšuje koncentraci TCH, 

LDL, TAG, a naopak snižuje hladinu prospěšného HDL, což je přirozeně nežádoucí. Změna 

se týká i kvalitativního složení lipidů, kdy převažují především malé denzní LDL částice, které 

snadno oxidují, a tím zvyšují svou aterogenní schopnost (potenciál) (Vrablík et al. 2004). 

Kouření zvyšuje kardiovaskulární riziko 2-4krát, přičemž toto riziko je samo o sobě vyšší již 

při diagnostikované HLP, a dále také při hypertenzi a inzulinové rezistenci. Kouření 

napomáhá rychlému rozvoji aterosklerózy, protože poškozuje endotel cév a usnadňuje v 

nich usazování LDL částic. U pacienta s hyperlipoproteinémií by měla být snaha o úplné 

zanechání kouření s podporou od lékaře, nutričního terapeuta a rodiny. Různé studie uvádí, 
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že u kuřáka, který zanechal kouření, se po dvou měsících zvýšila koncentrace HDL-C o 10 - 

30 % (Svačina 2010, s. 254). Dietní opatření budou popsána v samostatné kapitole.  

U léčby familiární hypercholesterolémie je snaha dosáhnout cílových hodnot, které 

vycházejí z doporučení EAS. Hodnota LDL-cholesterolu by neměla být vyšší než 3 mmo/l a 

u pacientů s FH s vysokým kardiovaskulárním rizikem by se hodnota LDL-C měla pohybovat 

okolo 2,5 mmol/l. V praxi je velmi složité těchto hodnot dosáhnout, proto je cílem snížit 

koncentraci LDL-C o více než 50 %. Jako základní hypolipidemikum při léčbě FH jsou 

indikovány statiny v největší tolerované dávce, a to především atorvastatin a rosuvastatin. 

Platí zde také, že čím vyšší dávka statinu, tím vyšší výskyt nežádoucích účinků. V této situaci 

se volí nižší dávky statinů, nebo se zvolí bezpečnější statiny jako jsou fluvastatin či 

pravastatin (Češka 2015, s. 94). Nejlepší uplatnění však nyní v praxi má kombinovaná léčba 

pomocí statinu a ezetimibu (Svačina 2010, s. 261). Ezetimib blokuje ve střevě vstřebávání 

cholesterolu z potravy a ze žluče, čímž snižuje jaterní koncentraci cholesterolu. Poté 

dochází k navýšení receptorů pro LDL-C a dochází k jeho vyšší clearence z krve. 

Farmakoterapie pouze ezetimibem snižuje koncentraci LDL-C o 20 % (Ferreira a Marques 

da Silva 2017). Svačina popisuje: „Kombinace ezetimibu s 10 mg simvastatinu vedla ke 

snížení LDL-cholesterolu o více než 50 %!“ (Svačina 2010, s. 261). Což ale nemusí znamenat, 

že se LDL-C dostal na cílovou hodnotu (Češka 2015, s. 94). Další možností léčby je použití 

pryskyřic, které působí ve střevě, kde přerušují enterohepatální cyklus žlučových kyselin. 

Pryskyřice jsou ve střevě nevstřebatelné a nevytváří toxické látky, mohou se předepisovat 

dětem a ženám ve fertilním věku bez rizika. Jediným nežádoucím účinkem, který pryskyřice 

vyvolávají, je úporná zácpa (Svačina 2010, s. 263). Nyní je na místě zmínit farmaka, která 

byla schválena evropskými regulacemi pro klinické využití při léčbě pacientů s familiární 

hypercholesterolémií, pacientů v sekundární prevenci KVO, u kterých se nedaří docílit LDL-

cholesterolu <1,8 mmol/l a u pacientů s intolerancí statinů. Jedná se o inhibitory PCSK9, 

alirokumab a evolokumab. Principem fungování inhibitorů je blokovat navázání PCSK9 na 

LDL receptor. Tím, že se nevytvoří komplex LDLR + PCSK9 + LDL se LDL receptor může 

v buňce recyklovat. To způsobí navýšení počtu LDL receptorů, tím se zvýší počet 

vychytaných LDL částic z plazmy (Soška et al. 2016). 

2.3. Sekundární hyperlipoproteinémie 

Z názvu je již patrné, že se onemocnění projevuje v důsledku působení jiných chorob, 

hormonálních poruch, exogenním vlivem prostředí, vlivem životního stylu, komorbidit, 

či podáváním různých xenobiotik, nejčastěji léků, které významně ovlivňují metabolismus 

lipidů a lipoproteinů (Češka 2012, s. 85–86). Výsledkem kolaborace všech výše zmíněných 

determinantů je individuální hladina krevních lipidů (Šatný a Vrablík 2017). Převážně 

způsobují izolované zvýšení cholesterolu, triglyceridů, ale i zvýšení obou složek současně. 

Fenotypově se sekundární hyperlipoproteinémie projevují jako primární HLP, a to 

akcelerující aterosklerózou, akutní pankreatitidou a šlachovými či kožními xantelesmaty 

(Češka 2012, s. 85). 
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Nejčastější příčiny sekundární hypercholesterolémie jsou: 

- strava bohatá na nasycené tuky (SAFA), 

- hypotyreóza,  

- nefrotický syndrom a gastroenteropatie se ztrátami proteinů, 

- primární biliární cirhóza, 

- cholestáza, 

- dysgamaglobulinémie,  

- Cushingův syndrom,  

- anorexia nervosa,  

- akutní intermitentní porfyrie. 

Pokles koncentrace HDL – c může způsobovat:  

- obezita, 

- hyperinzulinémie,  

- arteriální hypertenze, 

- kouření, 

- pokles tělesné aktivity, 

- zvýšený přísun SAFA, 

- pokles přisunu PUFA, 

- léčba např.: betablokátory. 

Sekundární hypertriglyceridémie a její příčiny: 

- strava bohatá na glycidy, 

- excesivní příjem ethylalkoholu (>40 g etanolu/den), 

- obezita, 

- gravidita, 

- dekompenzovaný DM 1. a 2. typu, 

- hypotyreóza,  

- chronická renální insuficience, 

- pankreatitida, 

- bulimie, 

- lipodystrofie,  

- hypopituitarismus, 

- lupus erythematodes.  

Nejčastějším primárním onemocněním s výskytem sekundární DLP je diabetes mellitus a 

hypothyreóza. Diabetická dyslipoproteinémie se charakterizuje především 

hypertriglyceridémií, snížením HDL-C, normálním, nebo jen lehce zvýšeným LDL-C a 

zvýšeným apoB. Lipidogram dobře kompenzovaného diabetika I. typu se většinou neliší od 

lipidogramu nediabetika. U dekompenzovaných diabetiků I. typu se kvůli deficitu 
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lipoproteinové lipázy snižuje clearance triglyceridů z plazmy a zpomaluje se lipolýza 

triglyceridů v chylomikronech a VLDL. Výsledkem je těžká hypertriglycerolémie a pokles 

HDL-C. Po nasazení léčby inzulinem by se hladina lipidů měla vrátit k normálním hodnotám. 

U druhého typu diabetu mellitu je mechanizmus vzniku dyslipidémií velice podobný, 

protože i zde je inzulin zodpovědný za supresi lipolýzy v adipocytech. U diabetiků 2. typu se 

také často vyskytuje obezita, která může mít vliv na snížení HDL o více jak 20 %. 

U nemocného s hyperlipidémií, potažmo s hyperlipoproteinémií je vždy zásadní vyšetřit, 

zda se jedna o primární či sekundární příčinu, protože léčbou primárních příčin lze kauzálně 

HL a HLP odstranit (Svačina 2010, s. 271–272). 

2.4. Smíšená dyslipidémie 

Smíšená dyslipidémie se charakterizuje jako zvýšení celkového cholesterolu (TCH), 

respektive LDL-C a triglyceridů s velmi často doprovodným poklesem HDL-C. Může se 

vyskytovat jak v primární, tak sekundární skupině hyperlipoproteinémií. Smíšená 

dyslipidémie představuje závažné onemocnění, u kterého se musí při diagnostice věnovat 

pozornost také celkovému riziku kardiovaskulárního onemocnění. Při těžké 

hypertriglyceridémií navíc hrozí riziko akutní pankreatitidy. Léčba smíšené dyslipidémie tkví 

na dietních opatřeních, pohybových aktivitách, zanechání abúzu kouření a alkoholu, 

redukci hmotnosti a léčbě případných přidružených onemocnění. Pokud nedojde k úpravě 

lipidogramu, první farmakologickou volbou jsou statiny, poté následuje kombinovaná léčba 

(Karásek 2011, s. 2–5). 

3. Lipidy 

Lipidy tvoří spolu se sacharidy a bílkovinami jednu ze základních složek potravy, které jsou 

zdrojem energie. Energetická hodnota je přibližně 38 kJ/g (9 kcal/g), což z něj dělá 

nejbohatší zdroj energie, protože energetická hodnota sacharidů a bílkovin je pouze 17 kJ/g 

(4 kcal/g). Dále jsou tuky uplatňovány jako stavební složky buněčných membrán a jsou 

substrátem pro syntézu steroidních hormonů a žlučových kyselin (Zlatohlávek 2016, s. 30). 

Lipidy jsou také zdrojem esenciálních mastných kyselin a vitamínů rozpustných v tucích, 

kterým napomáhají se vstřebáváním ve střevě (Svačina 2008, s. 30–33). Stručně se dají 

lipidy rozdělit na lipidy nepolární (triacylglyceroly) a polární (fosfolipidy, steroly).  

3.1. Plazmatické lipidy 

Triacylglyceroly jsou složené ze tří mastných kyselin (MK) vázaných na molekule glycerolu. 

Mastné kyseliny navázané na glycerolu nejčastěji bývají kyselina palmitová, kyselina 

linolová a kyselina olejová (Češka 2012, s. 50). V lidském organismu jsou ukládány ve 

speciálních buňkách tzv. adipocytech, které kompletně vyplňují a slouží jako zásobárna 

energie (Zlatohlávek 2016, s. 31). 
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Fosfolipidy jsou estery glycerolu s kyselinou fosforečnou a jsou důležitou součástí 

buněčných membrán. Syntéza fosfolipidů probíhá skoro ve všech tkáních. Na koncentraci 

fosfolipidů v plazmě se ovšem nejvíce uplatňuje syntéza, která probíhá v játrech. (Češka 

2012, s. 50).  

Steroly jsou biologicky důležité látky vyskytující se v potravinách živočišného původu ve 

formě cholesterolu. Rostlinné fytosteroly jsou látky, které mají identickou strukturu 

s živočišných cholesterolem, jen se liší v tom, že mají na uhlíku C17 navázaný postranní 

řetězec (Zlatohlávek 2016, s. 31). Cholesterol se v organismu vyskytuje jak volný, tak jako 

ester s mastnými kyselinami. V buněčných membránách je volný, zatímco v krevní plazmě 

se vyskytuje jako ester s kyselinou linolovou a linolenovou. Dvě cesty cholesterolu 

v organismu jsou exogenní a endogenní. Potravou jako exogenní cestou je cholesterol 

vstřebáván ze zažívacího traktu. Endogenně je cholesterol syntetizován z acetylCoA 

primárně (90 %) v játrech, ale může se syntetizovat i v distální části tenkého střeva (10 %). 

Nepopiratelnou funkcí cholesterolu je jeho účast na stavbě buněčných membrán a je také 

prekurzorem pro syntézu žlučových kyselin (Češka 2012, s. 48–49). Cesta syntetizovaného 

cholesterolu může vést třemi směry. Za prvé se může žlučí vyloučit do střeva, kde se 

částečně opět resorbuje, tzv. enterohepatální oběh cholesterolu. Druhá cesta vede 

cholesterol přestupem do krevního řečiště. A poslední možností je syntéza žlučových 

kyselin (Kasper a Burghardt 2015, s. 24–25). Funkce cholesterolu v organismu je nesporná. 

Důležitý je pro tvorbu buněčných membrán, hormonů a vitaminu D. Pro trávení tuků je 

nezbytný, protože se podílí na tvorbě žlučových kyselin (Brát a Herber 2016, s. 280). 

Poslední lipidovou složkou krevní plazmy jsou mastné kyseliny. Stejně jako cholesterol se 

vyskytují ve dvojí formě, volné a esterifikované. Mastné kyseliny jsou uchovány ve formě 

triglyceridů v adipocytech. Když je jich potřeba na místech jako jsou játra, srdce, svaly, 

dochází k lipolýze a ve formě volné mastné kyseliny jsou transportovány. Pokud nejsou 

všechny volné MK využity, dochází k reesterifikaci za vzniku triglyceridů (Češka 2012, s. 65). 

Mastné kyseliny se dělí podle obsahu dvojných vazeb na: 1) nasycené, které jsou bez dvojné 

vazby též označované jako saturované a 2) nenasycené, které dvojné vazby obsahují. 

Nenasycené mastné kyseliny, které mají ve svém řetězci pouze jednu dvojnou vazbu, se 

nazývají mononenasycené. Kyseliny se dvěma a více vazbami se označují jako 

polynenasycené mastné kyseliny. Lidský organizmus si dokáže některé MK syntetizovat 

z acetyl-CoA – jinak označované jako neesenciální – a jsou to všechny nasycené kyseliny a 

mononenasycené kyseliny. Esenciální kyseliny si organizmus neumí nasyntetizovat a musí 

být přijaté potravou. Jedná se o polynenasycenou kyselinu linolovou (ALA, omega-3) a 

kyselinu alfa-linolenovou (LA, omega-6). Existuje ještě jedna skupina tzv. semiesenciálních 

kyselin, které si organizmus dokáže sám vytvořit z těchto prekurzorů. Semiesenciální 

mastné kyseliny jsou EPA2, DHA3 a kyselina arachidonová (Zlatohlávek 2016, s. 31–32). 

                                                           
2 Kyselina dokosahexaenová  
3 Kyselina eikosapentaenová 
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3.2. Lipoproteiny  

Lipidy jsou charakteristické tím, že nejsou rozpustné ve vodě, proto jsou ve vodnatém 

prostředí krve transportovány jako makromolekulární komplexy se specifickými proteiny – 

lipoproteiny (Kasper a Burghardt 2015, s. 300). Proteinová část tohoto komplexu se nazývá 

apolipoprotein a je definována jako bílkovina, která má, kromě jiného, schopnost vázat 

lipidy a zprostředkovává vazbu lipoproteinové částice na specifické receptory (Češka 2012, 

s. 53). V krevní plazmě se nachází cholesterol, triglyceridy, fosfolipidy a mastné kyseliny, 

které jsou ve formě lipoproteinových komplexů transportovány. Ultracentrifugací je možné 

zjistit kvantitativní složení lipoproteinů. Na základě různé denzity různých složek 

lipoproteinu je poté můžeme rozdělit do stupňů uvedených níže (Kasper a Burghardt 2015, 

s. 300–301). 

3.2.1. Chylomikrony  

Chylomikrony jsou částice, které transportují tuk z GIT lymfatickým střevním oběhem do 

systémového krevního oběhu. Odbourávány jsou v játrech.  Z 99 % jsou chylomikrony 

tvořeny lipidy – TG, cholesterolem a fosofolipidy a v 1 % se vyskytují proteiny, konkrétně 

apolipoprotein B-48. Pomocí lipoproteinové lipázy se z chylomikronů uvolňují mastné 

kyseliny, které slouží tkáním jako zdroj energie(Zadák 2008, s. 69) (Češka 2012, s. 50). 

3.2.2. VLDL – (very low density lipoproteins) 

Tyto částice o velmi nízké hustotě se tvoří v játrech a transportují víc než 90 % triglyceridů. 

Lipoprotein v této částici je především ApoB. V plazmě dochází k hydrolýze pomocí 

lipoproteinové lipázy a uvolnění mastných kyselin, které jsou využity ve tkáních nebo na 

vznik IDL.  

3.2.3. IDL – (intermediar density lipoproteins) 

Částice o intermediální hustotě jsou podobné chylomikronům, ale jen část jich je v játrech 

odbourávána. Druhá část, přibližně 50 %, je katabolizována za vzniku LDL.  

3.2.4. LDL – (low density lipoproteins), lipoproteiny s nízkou denzitou  

Lipidová složka tvoří u LDL přibližně 70 % s převažujícím cholesterolem. Z bílkovinné 

složky to je významný apolipoprotein B-100, který zde vytváří ligand pro spojení s LDL – 

receptorem.  LDL-receptory mají všechny buňky na svém povrchu, v největším zastoupení 

jsou však na hepatocytech. Po endocytóze komplexu LDL-LDLR je v buňce receptor 

oddělen a u lipoproteinové částice dochází v lyzozomech k digesci.  Funkce LDL částice je 

transport cholesterolu k buňkám. Cholesterol v LDL částicích je rizikovým faktorem pro 

rozvoj aterosklerózy. 

3.2.5. HDL (high- density lipoproteins) 
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Neboli lipoproteiny s vysokou denzitou a vysokým podílem proteinů. Většina HDL je 

tvořena v plazmě z remnantů (zbytků) chylomikronů a VLDL, část jako nativní HDL je 

tvořena v játrech. Nejdůležitější funkce HDL je přenos cholesterolu z periferie do jater. 

V játrech je cholesterol buďto zpět zabudován do lipoproteinů nebo je ve formě žlučových 

kyselin vyloučen žlučí (Zadák 2008, s. 69–70). 

3.3. Lipidogram 

Jak u zdravé populace, tak u diagnostikovaných pacientů s některou formou 

dyslipidémie/hyperlipidémie, je snaha co nejvíce se přiblížit cílovým hodnotám 

plazmatických lipidů a lipoproteinů. V tabulce jsou uvedeny doporučené hodnoty od 

výboru České společnosti pro aterosklerózu (ČSAT) z roku 2016 (Vrablík et al. 2016a, s. 6). 

 

  

 Celá populace Přítomnost KV rizika 

TCH Pod 5 mmol/l Pod 4,5 mmol/l 

HDL Nad 1,0 mmol/l u mužů 

Nad 1,2 mmol/l u žen 

 

LDL Pod 3 mmol/l Pod 2,5 mmol/l 

TAG Pod 1,7 mmol/l  

Tabulka 4 Doporučené hodnoty lipidů a lipoproteinů (zdroj:(Vrablík et al. 2016a, s. 6) 

Obrázek 4 Složení lipoproteinů (zdroj: Kasper a Burghardt 2015, s. 302) 
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4. Rizikové faktory 

Rizikový faktor je ukazatel, jehož přítomnost zvyšuje pravděpodobnost pozdější 

manifestace choroby, v tomto případě kardiovaskulárního onemocnění. Nejčastěji se dělí 

na rizikové faktory ovlivnitelné a neovlivnitelné. Důkladná prevence může omezit výskyt 

ovlivnitelných rizikových faktorů.   

Kardiovaskulární riziko určuje pravděpodobnost fatální KV příhody do deseti let. Riziko 

úmrtí lze odhadnout pomocí metody SCORE (Systematic Coronary Risk Evaluation system), 

která zohledňuje 5 faktorů: věk, pohlaví, kouření, hodnotu systolického tlaku a TCH (Cífková 

et al. 2005d, s. 213–215). Výsledek výpočtu rizika se poté rozděluje do 4 skupin.  

- Velmi vysoké riziko 

o SCORE je 10 a vyšší a patří sem jedinci s již manifestním KVO, diabetici, 

pacienti s chronickým onemocněním ledvin 

- Vysoké riziko  

o SCORE > 5 a < 10, pacienti s FH a arteriální hypertenzí 3. stupně 

- Střední riziko 

o SCORE < nebo = 1 a < 5% 

- Nízké riziko 

o SCORE < 1  

 

Obrázek 5 Tabulky SCORE ke stanovení rizika (zdroj: Cífková et al. 2005d) 

Z tabulek vyplývá, že se zvyšujícím se celkovým cholesterolem, vyšším systolickým tlakem 

a věkem roste riziko manifestace KVO do deseti let. Ještě rychleji riziko roste u kuřáků 

(Češka et al. 2017, s. 4–5). 
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4.1. Neovlivnitelné rizikové faktory 

Mezi neovlivnitelné rizikové faktory aterosklerózy, resp. KVO patří věk, pohlaví a genetické 

faktory. Dle některých autorů lze označit za neovlivnitelný faktor i rasu. 

Ateroskleróza se po dlouhé období nemusí nikterak manifestovat, její exprese se zvyšuje 

s věkem. Rizikový věk je u žen 55 a vyšší, u mužů 45 a výš.  Ženy mají věkovou hranici vyšší 

z důvodu protektivního efektu estrogenů. (Svačina 2010, s. 295–297). Rodinná anamnéza 

je výsledkem působení genetických faktorů a stejného prostředí, ve kterém se pacient 

pohybuje.  Rizikovým faktorem je výskyt ICHS nebo náhlé smrti u otce nebo 

prvostupňového příbuzného před 55 rokem života, u ženského pohlaví je tato hranice 65 

let (Češka 2012, s. 38–41). 

4.2. Ovlivnitelné rizikové faktory 

Ovlivnitelných rizikových faktorů KVO jsou desítky, ale mezi nejdůležitější řadíme: 

- Hyperlipoproteinémii 

o  Zvýšení LDL – c a triglyceridů, snížení HDL-c a změnu velikosti LDL částic. 

Více je tato problematika popsána v dřívějších kapitolách. 

- Kouření 

o S problematikou kouření se nejčastěji pojí nádorové a respirační 

onemocnění dýchacího ústrojí, ovšem kouření cigaret má daleko rozsáhlejší 

působení. Kouření snižuje prospěšný HDL-C a dochází ke zvýšení LDL a TG. 

Vráblík uvádí: „Kouření zvyšuje 2−4× riziko rozvoje ischemické choroby 

srdeční. Po vykouření cigarety cévní stěna ztrácí své antitrombogenní 

vlastnosti a dochází k rozvoji endotelové dysfunkce, která je podkladem pro 

spuštění kaskády dějů, jež vedou k rozvoji aterosklerotického plátu.“ (Vrablík 

et al. 2004). V sekundární prevenci může zanechání kouření výrazně snížit 

riziko další koronární příhody a do dvou let o zanechání kouření se jedinec 

může dostat až na úroveň nekuřáka.  

- Arteriální hypertenzi 

o Arteriální hypertenze (140/90 mm Hg) je spolu s kouřením, DM, zvýšenou 

hladinou cholesterolu v krvi a obezitou jedním z hlavních rizikových faktorů 

pro vznik mozkových příhod, ischemické choroby srdeční a aterosklerózy 

tepen dolních končetin (Svačina 2010, s. 297). 

- Obezitu  

o Redukce hmotnosti má prospektivní vliv na předčasnou manifestaci 

kardiovaskulárního onemocnění. Při léčbě může docházet i ke kompenzaci 

jiných onemocnění a snížení ostatních rizikových faktorů jako je AH, 

hyperlipidémie, inzulinová rezistence.  

- Pohybovou aktivitu 
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o Nedostatek pohybu a sedavý způsob života je stoprocentně ovlivnitelným 

rizikovým faktorem (Svačina 2010, s. 297). 

 

Obrázek 6 Rizikové faktory (zdroj: Michal Vrablík 2015) 

5. Ateroskleróza  

Ateroskleróza je pomalu probíhající degenerativní onemocnění krevních cév, převážně 

bývají postiženy velké a středně velké arterie (Bártová 2015, s. 85). Nejčastěji postiženými 

tepnami jsou koronární arterie, hrudní aorta, arteria poplitea, vnitřní karotické arterie 

a tepny Willisova okruhu. U arterií, které zásobují srdeční sval, je nejčastěji aterosklerózou 

postižena tepna ramus interventrikularis anterior (Češka 2012, s. 28). Ateroskleróza byla 

pokládána za mechanický děj, při kterém dochází k akumulaci lipidů a následné inkrustaci 

kalciem v intimně arterií. Nyní je ateroskleróza vnímána jako zánětlivé progresivní 

onemocnění, které odpovídá na poškození intimy (Svačina 2010, s. 289–293). 

Porucha endotelu a endoteliální dysfunkce jsou počátečními změnami, které mohou vyústit 

v aterotrombotické cévní komplikace (Vrablík 2011, s. 120). Na endotel působí různé 

faktory, které zapříčiňují jeho poškození. Jedná se o faktory fyzikální jako je například 

turbulentní proudění krve u odstupu tepen. Dále to mohou být faktory chemické, imunitní, 

degenerativní, metabolické, infekční aj. (Svačina 2010, s. 295). Endotel představuje se svou 

hmotností 1,5-3 kg největší endokrinní orgán lidského těla. Endotelové buňky tvoří 

jednovrstvou pokrývku vnitřku všech krevních cév. Semipermeabilní membrána, která 

selektivně propouští malé i velké molekuly do stěny cév z krve, není jedinou funkcí endotelu 

(Vrablík 2011, s. 120). Dalším úkolem je kontrola optimálního průtoku krve cévou. 

Mezi látky s vazoaktivním účinkem, které endotelové buňky produkují, patří oxid dusnatý 

(NO), který spolu s prostacyklinem a hyperpolarizačním faktorem působí na cévu 

vazodilatačně (Svačina 2010, s. 295).  

Endoteliální dysfunkce je definována jako funkční poškození endotelu. Při poškození 

dochází ke zvýšení propustnosti cévní stěny a vzniká nerovnováha mezi vazoaktivními 

mechanizmy a hemokoagulačními působky (Vrablík 2011, s. 120). K začátku tvorby 

aterosklerotického ložiska může docházet při endoteliální dysfunkci, ale také při zvýšeném 
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množství LDL-částic nebo jejich modifikaci a při dalších rizikových faktorech, které způsobují 

ukládání lipoproteinů v mezibuněčné matrix cévní stěny (Nečas a Univerzita Karlova 2009). 

Na uložené lipoproteiny se přichycují makrofágy, které fagocitují a mění se na pěnové 

buňky. Nahromaděné pěnové buňky jsou základní elementy pro tukové proužky (fatty 

streaks). Tyto tukové proužky nažloutlé barvy jsou nejčastější formou aterosklerózy. Další 

formou aterosklerózy jsou fibrózní pláty = ateromy, které jsou oproti tukovým proužkům 

větší a prominují do lumina arterií. To způsobuje ztluštění cévní stěny. Poslední možnou 

formou jsou tzv. komplikované léze, které vznikají z předešlých fibrózních plátů, které 

kalcifikují. Komplikace nastává, když tyto kalcifikované fibrózní pláty projdou degenerativní 

změnou. Při ruptuře plátu dochází ke krvácení, přilnutí a agregaci trombocytů a vzniku 

trombu. Vzniklá trombóza je poté příčinou cévního uzávěru. Složení a charakter 

aterosklerotického plátu hraje významnou roli při akutních cévních příhodách. Tyto pláty 

můžeme rozdělit na stabilní a nestabilní. U stabilní plátů je obsah tuků nízký a je nízká šance 

ruptury s následnou trombózou. Jádro nestabilního plátu je naopak bohaté na lipidy a má 

velkou tendenci praskat za vzniku trombózy, která je důvodem akutního koronárního 

syndromu, nestabilní anginy pectoris či vzniku infarktu myokardu (Češka 2012, s. 25–33). 

6. Dietní opatření při dyslipoproteinémiích  

Jak již bylo zmíněno v kapitolách předchozích, musíme na pacienta nahlížet komplexně, 

proto se doporučuje nejen dietní opatření, ale také edukace v pohybových aktivitách a apel 

na úplné zanechání kouření. Nápomocná při odvykání kouření jsou specializovaná centra 

tzv. Centra pro závislé na tabáku, ale krátkou intervenci by měl dle doporučení WHO 

poskytovat každý zdravotník, tj. lékař, sestra, dentista, farmaceut, adiktolog či jiný klinický 

zdravotník (Zvolská a Králíková 2017, s. 19). Na dodržování dietních opatření u dyslipidémií 

by měl být kladen větší důraz. Obecně platí, že zvýšený příjem bílkovin a tuků v potravě 

vyvolává prozánětlivý stav v organizmu, který je spoluúčastníkem na předčasném rozvoji 

aterosklerózy. Naopak sacharidy působí protichůdně, avšak toto doporučení neplatí 

u diabetiků. Doporučená dietní opatření při léčbě dyslipidémií jsou velmi rozličná, záleží na 

každé jedné lékařské společnosti. V práci budou popsány doporučení, jak je shrnul docent 

Zlatohlávek  (Zlatohlávek a Svačina 2016).  

6.1. Snížení obsahu tuků 

Největší důraz je kladen na snížení cholesterolu, omezování živočišných tuků a absolutního 

množství tuku ve stravě (Svačina 2008, s. 177). U pacientů se zvýšeným rizikem manifestace 

aterosklerózy nebo KVO, by měl denní příjem tuků být 20 % z celkového denního příjmu u 

pacientů v mírném riziku mohou tuky tvořit 30 % z denního příjmu. To odpovídá 60 g a 

méně tuku na den, s tím, že příjem volného tuku, tzn. na namazání či přípravu pokrmů by 

měl odpovídat 30 g/den (Zlatohlávek 2016, s. 216). 
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6.2. Výběr tuků 

U tuků se jedná nejen o kvantitativní snížení přijímaného tuku, ale také o výběr kvalitativní. 

Snaha je zvýšit příjem nenasycených monoenových a polyenových mastných kyselin, 

a naopak snížit příjem nasycených a transnasycených mastných kyselin. Toho lze jednoduše 

docílit, pokud nahradíme živočišné tuky rostlinnými a vyvarujeme se přípravě pokrmů 

smažením a pečením (Svačina et al. 2013, s. 69). 

Transmastné kyseliny (TMK) mají velkou aterogenitu a zvyšují koncentraci triglyceridů 

a LDL-cholesterolu, u kterého navíc dochází ke snižování denzity částic a tím jeho 

aterogenita ještě víc stoupá. Dále také dochází ke snižování HDL-c. Jejich největší zdroj jsou 

ztužené tuky, které se dříve používaly při výrobě margarínů, nyní se vyskytují v nekvalitních 

čokoládách, cukrářských polevách a pochoutkách, smetanových zmrzlinách a jsou obsaženy 

také v tučném mléce.  

Velmi přínosné je zařadit do jídelníčku ryby jakýmkoli způsobem – vařené, grilované, 

ideálně bez kůže. Ryby by se měly vyskytovat minimálně 1x – 2x týdně, a to z důvodu 

obsahu polynenasycených mastných kyselin, konkrétně ω-3 a ω-6.  Doporučený poměr 

příjmu ω-3 a ω-6, by měl být 1:5, protože dle studií, byl při tomto poměru zjištěn významný 

pokles KVO. To odpovídá 0,25 g/ den pro pacienty v primární prevenci a 1 g/den 

pro pacienty po incidenci onemocnění (Zlatohlávek a Svačina 2016, s. 915).  

Potraviny by jednoznačně měly být netučného charakteru. U masa by se mělo vybírat 

z kvalitního libového hovězího, krůtího. Vhodné je také kuře bez kůže či králík. Je třebase 

vyhýbat tučným a uzeným masům, jitrnicím, vnitřnostem. Velmi nevhodné jsou uzeniny 

jako turistický salám, Poličan, špekáčky, slanina, sádlo, párky a paštiky. Povolené je malé 

množství kvalitní šunky, ale pouze výjimečně. Volný tuk volíme nejčastěji z rostlinného 

zdroje – slunečnicový, olivový, řepkový olej, rostlinná másla jako Rama, Flora. Z mléčných 

výrobků jsou upřednostňovány netučné varianty sýrů (lučina, žervé), tvarohů, jogurtů, mlék 

a tvarohových pomazánek. Snaha je o vyloučení tučných sýrů, tvarohů, smetanových 

jogurtů, zmrzlin a krémů, šlehačky a másla (Zlatohlávek 2016, s. 216–224) 

6.3. Příjem cholesterolu 

V hepatocytech4 se vytváří LDL – receptory, které zachycují LDL – cholesterol. Při větším 

přijmu nasycených mastných kyselin v potravě, dochází ke snížení tvorby receptorů. 

Při konzumaci nenasycených mastných kyselin se naopak tvorba LDL – receptorů zvyšuje 

a dochází k většímu vychytávání LDL-cholesterolu z plazmy. S vyšším příjmem nasycených 

mastných kyselin stoupá i vyšší příjem celkového cholesterolu (Brát a Herber 2016, s. 281). 

Doporučený příjem cholesterolu je u zdravých jedinců do 300 mg/den. U pacientů v riziku 

by se měl příjem cholesterolu pohybovat okolo 200 mg/ den. V potravinách se cholesterol 

                                                           
4 Jaterní buňky 
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vyskytuje pouze z živočišných zdrojů (Svačina et al. 2013, s.59). Mezi hlavní zdroje 

cholesterolu patří vaječný žloutek (1 žloutek obsahuje 250 mg cholesterolu), krevety, 

hovězí a vepřové maso, sýry a máslo (Soliman 2018). Vaječné bílky se mohou používat 

na přípravu pokrmů v nelimitovaném množství, protože cholesterol neobsahují. 

6.4. Vláknina  

Vláknina je nevstřebatelná složka potravy, jelikož na ní nepůsobí enzymy a šťávy trávicího 

ústrojí. Při poruchách lipidového a lipoproteinového metabolismu snižuje koncentraci 

triglyceridů, ale i TCH a LDL – cholesterolu (Češka 2012, s. 222). Doporučené množství 

vlákniny na den je 30 g (Zlatohlávek 2016, s. 217). Dobrým zdrojem vlákniny jsou především 

výrobky z celozrnných obilnin – celozrnná mouka, pečivo, kuskus, obilné vločky, 

knäckebrot, celozrnné těstoviny – průměrně 15 g/100g potraviny. Dalšími dobrými zdroji 

jsou luštěniny, ovoce a zelenina (ANON. 2016).  

6.5. Sacharidy  

Zde se musí dávat pozor na druh přijímaných sacharidů. U komplexních sacharidů by měl 

být denní příjem okolo 40 % z celkového příjmu a u sacharidů jednoduchých 10 % z 

celkového příjmu. To znamená zařazení rýže, těstovin, brambor, chleba a ovoce a zeleniny 

do jídelníčku. Je potřebné omezit v co nejvyšší míře konzumaci čokolády, zákusků, sušenek, 

smetanových krémů, bílého cukru, zmrzliny a slazených nápojů (kokakola, džusy,apod.) 

(Zlatohlávek 2016, s. 211, 217).  

6.6. Energetický příjem  

Zejména u obézních pacientů je prvním krokem ke zmírnění jakéhokoli onemocnění (DM, 

DLP, AH, KVO) redukce váhy. Energetický příjem by měl být upraven tak, aby se pacient 

dostal z pásma obezity či nadváhy do pásma normy. Tyto pásma se určují pomocí BMI, 

hodnoty jsou uvedeny v tabulce.   

Podváha <18,5 

Normální hmotnost 18,5–24,9 

Nadváha 25–29,9 

Obezita I. 30,0–34,9 

Obezita II. 35-39,9 

Obezita III. > 40 
Tabulka 5 Hodnoty BMI (zdroj:Trojan 2003) 

Hodnoty BMI jsou pouze orientačním ukazatelem stavu výživy, protože počítají pouze 

s výškou a váhou a nepočítá se se svalovou hmotou.  
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7. Praktická část 

Praktická zahrnuje porovnání dvou skupin pacientů s rozdílnými nemocemi. V první části 
budou skupiny popsány retrospektivně, v druhé části prospektivně. Do retrospektivní části 
bylo vybráno s familiární hypercholesterolémií 10 sledovaných, kteří jsou na konzervativní 
léčbě, tzn. bez farmakologie a 11 sledovaných s nastavenou farmakologickou léčbou. 
Ve druhé skupině retrospektivní části je 14 pacientů se smíšenou dyslipidémií, z toho je 
7 pacientů na konzervativní léčbě a 7 sledovaných je léčeno farmakologicky. 
Do prospektivní části studie byli vybráni 4 pacienti s familiární hypercholesterolemií 
a 4 pacienti se smíšenou dyslipidémii, bez ohledu na typ léčby. Zde budeme sledovat efekt 
nutriční edukace na hladinu krevních lipidů a to, celkového cholesterolu, LDL-cholesterolu, 
HDL-cholesterolu a triglyceridů. 

Tento výzkum byl schválen Etickou komisí VFN. Při nutriční edukaci pacienti podepisovali 

informovaný souhlas, jehož součástí byl popis výzkumu a informace o možnosti kdykoliv 

z výzkumu odstoupit a o anonymizaci dat.  

7.1. Retrospektivní část 

7.1.1. Výzkumné cíle  

Cílem je popsat změny hodnot krevních lipidů u dvou skupin s různou diagnózou v průběhu 

sledování v lipidologické ambulanci. Obě skupiny jsou dále děleny podle toho, zda jsou 

pacienti léčeni farmakologicky, nebo jsou na konzervativní léčbě a v ambulanci jsou jen 

sledováni. 

7.1.1. Výzkumný soubor  

Výzkumný soubor tvořily 2 skupiny. Skupina pacientů s familiární hypercholesterolémií 

a skupina pacientů se smíšenou dyslipidémií. Celkem bylo zahrnuto 21 pacientů s familiární 

hypercholesterolémií a z toho bylo 11 na farmakologické léčbě a 10 na léčbě konzervativní. 

Se smíšenou dyslipidémií bylo zahrnuto 14 pacientů, z toho 7 na léčbě farmakologické 

a 7 bez farmakologické léčby (jen na pozorování.)  

7.1.1. Postup sběru dat 

Pacienti byli vybráni doktorkou lipidologické ambulance kriteriálním výběrem s ohledem 

na danou diagnózu.  Výzkumný soubor je sledován od první návštěvy v lipidologické 

ambulanci do poslední kontroly (data byla sesbírána v březnu 2019). U každého pacienta 

byly uvedeny vstupní hodnoty koncentrace krevních lipidů a jejich poslední naměřené 

hodnoty. Konkrétně se budou sledované hodnoty týkat TCH, HDL, LDL, TAG a indexu 

aterogenity.  Index aterogenity hodnotí rizika vzniku aterosklerózy následkem zvýšené 

koncentrace TCH. Lze ho vypočítat vzorcem IA = (TCH-HDL) / HDL.  Norma je u mužů <4,2 u 

žen <3,0. 
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7.1.2. Použité metody 

Vstupní a výstupní hodnoty v závislosti na diagnóze budou pomocí číselného a grafického 

znázornění v Microsoft Excel zprůměrovány a výsledky budou popsány níže.   

7.1.3. Výsledky 

V této tabulce je znázorněn průměr vstupních hodnot lipidogramu. Všichni sledovaní byli 

na začátku prvního měření hodnot bez jakékoli léčby (farmakologické/nefarmakologické). 

Největší průměrnou hodnotu lze najít u FHL5 u TCH a LDL. Lze také zjistit, že u FH jsou 

hodnoty lipidogramu větší, protože u smíšené dyslipidémie jsou hodnoty TCH a LDL nižší, 

konkrétně TCH u SD je 5,57 mmol/l, zatímco u FH je to 8,04 mmol/l.  Naopak TAG jsou na 

začátku měření nižší u FH (1,61mmol/l a 1,42mmol/l) a u SD jsou hodnoty TAG výrazně vyšší 

3,22mmol/ a 2,96mmol/l. 

 
TCH  HDL  LDL  TAG  IA 

průměr FHL 8,04 1,63 5,55 1,61 4,14 

průměr FHN6 6,92 1,60 4,70 1,42 3,67 

průměr SDL7 5,57 1,16 2,88 3,22 3,72 

průměr SDN 6,59 1,39 3,93 2,96 4,03 
Tabulka 6 Průměrné vstupní hodnoty lipidogramu (zdroj: autorka) 

Tato tabulka znázorňuje průměrné hodnoty posledního naměřeného lipidogramu 

sledovaných. U FHL došlo k poklesu hladiny celkového cholesterolu (TCH) a LDL-

cholesterolu skoro o 50 %. U neléčených pacientů z obou skupin nemocných se hodnoty 

lipodogramu nikterak zvlášť nezměnily, nejvíce se změnila hodnota u smíšené dyslipidémie 

u TAG, kde z původních 2,94 mmol/l klesla hodnota na 2,46mmol/l. 

 
TCH  HDL  LDL  TAG  IA 

průměr FHL 4,55 1,51 2,52 1,15 2,17 

průměr FHN 6,78 1,58 4,68 1,19 3,60 

průměr SDL 4,46 1,09 2,61 2,01 3,13 

průměr SDN8 6,19 1,32 3,76 2,46 3,97 
Tabulka 7 Průměrné poslední hodnoty lipidogramu (zdroj: autorka) 

 

 

 

 

                                                           
5 Familiární hypercholesterolémie – Léčení 
6 Familiární hypercholesterolémie – Neléčení 
7 Smíšená dyslipidémie – Léčení 
8 Smíšená dyslipidémi – Neléčení 
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Tento graf znázorňuje, že největší rozdíl v hodnotách (PŘED a PO) byl u pacientů s familiární 

hypercholesterolémií, jimž byla nastavena farmakologická léčená. Markantní rozdíl je vidět u TCH, 

kdy rozdíl vstupní a výstupní hodnoty je -3,49 mmol/l a u hodnoty LDL – cholesterolu je to -

3,03 mmol/l. Hodnota triglyceridů zaznamenala největší snížení u léčené dyslipidémie, kdy se 

jednalo o rozdíl -1,21 mmol/l. 

 

Graf 1 Rozdíly vstupních a výstupních lipidogramů (zdroj: autorka) 

Tento graf znázorňuje vstupní a výstupní hodnoty u pacientů s familiární hypercholesterolémií. 

Modrý sloupec značí první hodnoty lipidogramu po diagnostikování onemocnění. Průměrná 

hodnota celkového cholesterolu je 8,04 mmol/l, LDL-cholesterolu je 5,55 mmol/l, u TAG jsou 

hodnoty příjemně nízké, průměr je 1,61 mmol/l.  

 

Graf 2 Vstupní a poslední hodnoty FL (zdroj: autorka) 

Tento graf znázorňuje vstupní a výstupní hodnoty u pacientů se smíšenou dyslipidémií. Modrý 

sloupec značí hodnoty naměřené po diagnostikování onemocnění. Zde je patrný velký rozdíl 

oproti FH. Pacienti s SD mají u celkového cholesterolu průměrně nižší hodnoty 5,57mmol/l 

TCH HDL LDL TAG IA
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v porovnání s FH, kde byly hodnoty 8,04 mmol/l. LDL-cholesterol je také o něco nižší průměrně 

2,88 mmol/l oproti 5,55mmol/l. Za to u hodnoty triglyceridů je na tom SD podstatně hůř. Zde jsou 

průměrné hodnoty 3,22 mmol/l u FH jsou hodnoty průměrně 1,61 mmol/l. 

 

Graf 3 Vstupní a poslední hodnoty SD (zdroj: autorka) 

Hodnoty HDL–cholesterolu jsou u obou nemocí průměrně stejné a po léčbě se nijak výrazně 

nemění.  HDL u FH se pohybuje okolo 1,50 mmol/l u SD je to okolo 1,15 mmol/l.   

7.2. Kvalitativní část 

7.2.1. Výzkumné cíle  

Cílem je popsat rozdíly v anamnestických údajích u sledovaných dvou skupin. Cílem je najít 

rozdíly mezi skupinou pacientů s familiární hypercholesterolémií a skupinou pacientů se 

smíšenou dyslipidémií v oblasti BMI, stravovacích návyků, pohybových aktivit a výskytu 

KVO v rodinné anamnéze. Vedlejším cílem je zjistit, zdali má nutriční edukace vliv 

na hodnoty lipidogramu. 

7.2.2. Výzkumný soubor  

Výzkumný soubor tvořily 2 skupiny. Skupina pacientů s familiární hypercholesterolémií 

a skupina pacientů se smíšenou dyslipidémií. Celkem bylo zahrnuto 5 pacientů s familiární 

hypercholesterolémií, kteří byli pouze na konzervativní léčbě. Se smíšenou dyslipidémií 

bylo zahrnuto také 5 pacientů, 2 na farmakologické léčbě 3 na léčbě konzervativní. 

V průběhu sbírání dat musela z výzkumu odstoupit jedna pacientka s FH kvůli 

nepředpokládanému předčasnému porodu a jedna pacientka se smíšenou dyslipidémií, 

které podmínky studie nevyhovovaly. V konečném součtu se tedy pracovalo s celkem 

8 pacienty z obou skupin. 
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7.2.3. Postup sběru dat 

Pacienti byli vybrání doktorkou lipidologické ambulance kriteriálním výběrem s ohledem 

na danou diagnózu. U pacientů, kteří souhlasili s účastí na výzkumu, byly naměřeny 

hodnoty krevních lipidů (hodnoty TCH, HDL, LDL, TAG a index aterogenity), poté 

následovala nutriční edukace, která proběhla po domluvě s pacientem hloubkovým 

individuálním rozhovorem. Dále byla v rámci rozhovoru zjišťována anamnestická data 

výskytu KVO v rodině, BMI, pohybových aktivit, stravovacích návyků a zkušeností s nutriční 

terapií. Po měsíci od edukace byly opět naměřeny hodnoty krevních lipidů. 

7.2.4. Použité metody 

Anamnestická data budou zobrazena pomocí 8 kazuistik se zaměřením na rozdíly 

ve sledovaných údajích u daných dvou onemocnění. Vstupní a výstupní hodnoty 

lipidogramu budou zobrazeny pomocí číselného a grafického znázornění v Microsoft Excel, 

výsledky budou popsány níže.   

7.2.5. Výsledky 

U skupiny FH se BMI pohybuje převážně v oblasti normy, skupina SD se vyskytovala spíše 

nad touto normou. Stravování u skupiny FH bylo pravidelné, u skupiny SD byly vynechávány 

druhé svačiny a objevovaly se velké porce večeří a někdy i druhé večeře. Stravování bylo 

vzhledem k onemocnění u první skupiny převážně vhodné, objevovaly se zde jen mírné 

prohřešky. Ve skupině pacientů se smíšenou dyslipidémií se objevovaly markantnější chyby 

ve stravování. Výskyt kardiovaskulárních onemocnění a jiných metabolický onemocnění byl 

u obou skupin obdobný. V pohybových aktivitách se rozdíl u obou skupin téměř 

nevyskytuje, obecně by však byly shledány jako nedostatečné. V pitném režimu 

se nejčastěji vyskytovala voda, čaj a káva shodně u obou skupin. Výjimku tvořily slazené 

a alkoholické nápoje, které se u pacientů se smíšenou dyslipidémií objevovaly ve větším 

množství. Zkušenosti s nutriční terapií či edukací potvrdili pouze dva pacienti, a to z každé 

skupiny jeden.  

Kazuistiky pacientů budou v příloze (Příloha A). 

Naměřené hodnoty TCH, HDL a LDL se téměř nezměnily. Změna nastala pouze u některých 

pacientů u hodnot TAG. 
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Graf 4 Vstupní a poslední hodnoty TAG (zdroj: autorka) 

Kompletní výsledky budou v příloze (Příloha B).  

7.3. Diskuze 

V této práci bylo rozebráno téma dyslipidémií. To je v současnosti dáváno do popředí 

z hlediska možností jak fakrmakologické tak nefarmakologické léčby. V úvodu praktické 

části této práce byly v retrospektivní části sledovány hodnoty lipidogramu u pacientů se 

dvěma onemocněními. Výsledky ukázaly zlepšení pouze u farmakologické léčby ať už se 

jednalo o onemocnění familiární hypercholesterolémií či smíšenou dyslipidémií. Tyto 

výsledky vyvolávají otázky k diskuzi ohledně role nutriční terapie/ edukace. I když to 

vypadá, že efekt má pouze farmakologická léčba, může být tento pohled zkreslen několika 

faktory. Za prvé je to závislé na tom, kdy se začne se zdravotním stavem pacienta pracovat. 

Pokud už jsou hodnoty lipidogramu příliš vysoké, přistupuje se rovnou k farmakologické 

léčbě na úkor dietních opatření. Za druhé – nutriční edukace nemusí být všem pacientům 

dostupná v dostatečném rozsahu. Třetím, nejméně ovlivnitelným faktorem je následování 

nutričních doporučení i přes dostupnou péči. 

V rámci individuálních rozhovorů se sledovanými pacienty bylo zjištěno, že nutriční 

edukace není dostatečná, většina pacientů neměla se setkáním s nutričním terapeutem 

žádnou zkušenost. Nabízí se tedy možnost, že jim nutriční konzultace nabídnuta byla, ale 

nevyužili ji, nebo jim nutriční konzultace vůbec nabídnuta nebyla.  

Porovnávání stravovacích návyků vybraných pacientů v druhé části přineslo několik 

zajímavých faktů. U obou skupin se v rodinné anamnéze vyskytovala nějaká forma 

kardiovaskulárního onemocnění či metabolické poruchy. To potvrzuje fakt, že mohou být 

dyslipidémie, jak primární, tak sekundární, geneticky podmíněné, ale velkou roli hrají také 

vlivy vnějšího prostředí.  Dalším prvkem, který se zvlášť nelišil u obou skupin, byla pohybová 

aktivita. Většina pacientů se vždy nějakým způsobem aktivně pohybovala alespoň 

1krát za týden, ale určitě je zde prostor pro zlepšení pravidelnosti a navýšení intenzity, 

například 2-3 týdně 30-45 minut intenzivní aktivity. U pacientů s familiární 
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hypercholesterolémií byla, až na jednoho pacienta, pravidelnost ve stravování dodržována 

v podobě snídaní, přesnídávek, obědů, svačin a večeří. U jednoho pacienta, byla 

popisována nepravidelnost a znamenalo to, že vynechával snídaně a přesnídávky. První 

jídlo byl pozdní oběd, po kterém v krátkém časové úseku navazovala večeře, které nebyla 

nikterak velká a pacient popisovat večerní hlad a hledání „večerních mlsek“. Jinak se u této 

skupiny nevyskytovaly žádné větší dietní chyby. Ty nalézáme v jídelníčku pacientů se 

smíšenou dyslipidémií. Zde se hojně objevovaly smažené a velice energetické bohaté 

pokrmy a alkohol.  Pacientovi s vyšším příjmem alkoholu, byla při individuálním rozhovoru 

vysvětlena energetická povaha a škodlivost alkoholu na zdraví. Po měsíci, kdy pacient přišel 

na změření hodnot lipidogramu, přiznal, že díky objasnění problematiky při nutriční edukaci 

omezil množství alkoholu ze tří piv, jedné lahve vína a sklenice, které konzumoval denně, 

pouze na jedno pivo a jednu sklenku vinného střiku každý den. Je to pacient č. 8, u kterého 

je vidět největší pokles TAG v grafu číslo Graf 4. Co se týče ostatních sledovaných jídelníčků 

ve druhé skupině, jsou zde rezervy v množství zkonzumovaného ovoce a zeleniny, dále se 

v jídelníčku neobjevují žádné typy ryb a bílé pečivo převládá nad pečivem celozrnným. 

Z individuálních rozhovorů s pacienty byly získány následující závěry: Pacienti s familiární 

hypercholesterolémií mají přehled o správných surovinách a potravinách, které by měly 

konzumovat s přihlédnutím k jejich onemocnění. Dodržují také zásady diety při 

dyslipidémiích. Tato skupina pacientů by ovšem měla zvýšit svou pohybovou aktivitu, jak již 

bylo popsáno výše. U druhé skupiny pacientů se smíšenou dyslipidémií jsou v dietním 

stravování značné mezery. V jídelníčku jsou zařazeny potraviny energeticky bohaté a tučné, 

které nejsou vhodné pro konzumaci při tomto onemocnění. Tyto potraviny zvyšují příjem 

tuků, který negativně ovlivňuje hodnotu lipidogramu. Když k tomuto stravování přičteme 

ještě minimální pohyb, oba tyto faktory napomáhají k rozvoji dalším onemocněním jako je 

obezita či diabetes mellitus 2. typu.  

Kvalitativní část výzkumu ukázala důležitost stravy a pitného režimu a bylo by to vhodné 

potvrdit na větším vzorku lidí, případně zahrnou více sledovaných proměnných. Tato práce 

byla limitovaná malým množstvím respondentů a krátkým časovým úsekem od nutriční 

edukace po měření hodnot lipidogramu. Dále chyběla kompletní zpětná vazba 

zúčastněných pacientů na dodržování zásad diety probrané při nutriční edukaci. Ta byla 

získána pouze od jednoho pacienta, jak bylo popsáno výše. Aby měla nutriční edukace 

opravdu smysl, je dobré zamyslet se nad frekvencí edukace. Je jasné, že jedním 

individuálním rozhovorem není možné sdělit všechna nutriční doporučení, proto by se 

při případné rozšiřující studii měla nutriční edukace několikrát opakovat. Nutriční edukace 

v oblasti stravování může být velice prospěšná nejen pacientům s již diagnostikovaným 

onemocněním, ale také lidem v primární prevenci, kteří jsou v rizikové skupině, ale nemoc 

se u nich ještě nemanifestovala. 
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8. Závěr 

V dnešní době plné informací, se jen těžko hledají relevantní data v oblasti výživy. Tato 

práce má přiblížit a srozumitelně popsat problematiku dyslipidémií, možnosti její léčby 

a typy lipidů a lipoproteinů, které při vzniku dyslipidémií hrají signifikantní roli. Praktická 

část, kde se porovnávaly naměřené hodnoty lipidogramů u dvou skupin nemocných, 

přinesla několik otázek. Mají pacienti v lipidologických ambulancích přístup k nutričním 

terapeutům? Jak dobře je nutriční edukace u těchto pacientů vedena? Dodržují pacienti 

zásady a doporučení dyslipidemické diety do takové míry, aby byl efekt nefarmakologické 

léčby viděn na změnách hodnot krevních lipidů a lipoproteinů?  Z výsledků kvalitativní části 

práce, je patrné, že pacienti k nutričním terapeutům dochází zřídka anebo vůbec. 

Z individuálních rozhovorů, které byli provedeny s pacienty vyplývá, že pacienti s familiární 

hypercholesterolémií mají alespoň základní přehled o dyslipidemické dietě, o potravinách, 

kterým by se měli vyvarovat a také o potravinách, které by do jídelníčku měli zařazovat 

častěji. U druhé skupiny – pacientů se smíšenou dyslipidémií – jsou výsledky poněkud horší. 

Do jídelníčků jsou zařazovány ve velkém množství potraviny, které nejsou vhodné a neměly 

by se vyskytovat ani v jídelníčcích osob bez diagnostikovaného onemocnění. V rámci 

primární, ale i sekundární prevence má dietní edukace velký smysl a je na místě, aby se 

k pacientům, ale i zdravým lidem dostávalo co nejvíce kvalitních informací, a to v rámci 

možností co nejčastěji. Při dodržování určitých zásad stravování se může předejít 

manifestaci aterosklerózy a následnému kardiovaskulárnímu onemocnění typu infarkt 

myokardu či cévní mozkové příhodě.  
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10. Seznam zkratek 

Seznam použitých zkratek 

ALA – kyselina alfa linolenová 

BMI – body mass index 

DLCN – Dutch lipid clinic network 

DLP – dyslipoproteinémie 

DNA – deoxyribonukleová kyselina 

EAS – European Atherosclerosis Society 

FH – familiární hypercholesterolémie 

HLP – hyperlipoproteinémie 

ICHS – ischemická choroba srdeční 

KVO – kardiovaskulární onemocnění  

LDL-C – low density lipoprotein 

LDLR – receptor pro LDL cholesterol  

LPL – lipoproteinová lypáza 

PCSK9 – proprotein konvertáza subtilizin/kexin typu 9 

TC – celkový cholesterol 

TG – triacylglycerol  
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Příloha A. Kazuistiky pacientů  

Pacient č. 1.  

- BMI: 18 

- Výskyt KVO v rodině: 

o Děda (od otce) – operace srdeční chlopně 

o Babička (od matky) – zvýšený cholesterol  

o Otec, matka – zvýšený cholesterol  

• Pohybová aktivita: 

o Šerm 2h týdně  

o Cvičení doma každý druhý den 

o Dříve tanec 

- Frekvence stravování: Snídaně, přesnídávka, oběd, svačina, večeře 

- Pitný režim: Čaj, voda, max 1l / den 

- Dieta: Po zhodnocení stravovacích návyků, lze jídelníček zhodnotit jako vyvážený, 

s omezením tučných a energeticky bohatých potravin. V jídelníčku je dobře zastoupena 

zelenina a ovoce, polotovary a fastfood se zde nevyskytuje. Limitem jídelníčku je nízká 

konzumace ryb, pouze 1x za měsíc. Existuje zde prostor pro zlepšení snídaňových jídel, 

která jsou převážně s vysokým obsahem jednoduchých cukrů. 

- Zkušenost s NT: Žádné 

Pacient č. 2 

- BMI: 17,6 

- Výskyt KVO v rodině:  

o Otec a teta (sestra otce) – FH, oba bratranci FH 

o Děda – centrální mozková příhoda 

- Pohybová aktivita: 

o Rok pracuje, bez intenzivní sportovní aktivity 
o V práci a doma chodí do 4 patra  
o Na základce stolní tenis 
o 4000 kroků / den  

- Frekvence stravování: 

o Snaha o pravidelné stravování po 3 hodinách. Nevynechává přesnídávky a svačiny. 

- Pitný režim:  

o Voda, čaj 1,5 denně 

o V omezeném množství káva 1x týdně 

- Dieta: Po zhodnocení stravovacích návyků, lze jídelníček zhodnotit jako vyvážený 

s dostatečným obsahem ovoce, zeleniny a kvalitního masa. V jídelníčku se nenachází žádné 

smažené potraviny, polotovary ani fastfood. V jídelníčku naopak chybí ryby, luštěniny a 

celozrnné výrobky. Prostor pro zlepšení nacházím v oblasti snídaňových jídel, kde převažují 

jednoduché cukry.   

- Zkušenost s NT: žádné 
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Pacient č. 3 

- BMI: 25 

- Výskyt KVO v rodině:  

o Otec – vysoký cholesterol – léky, DM -léky, 1x infarkt – invalidní důchod 

o Matka – DM, lehce zvýšený cholesterol, srdeční arytmie – léky nebere 

o Sestra – měla by jít na kontrolu do lipidologické ambulance 

- Pohybová aktivita:  

o Před 2 lety operace krční páteře – bez pohybu 

o Nyní běh 2-3x týdně 5-10 km 

o Trénink na půlmaraton 

- Frekvence stravování: Snídaně, přesnídávka, oběd, svačina, večeře 

- Pitný režim: 

o Voda, čaj, káva  

o 2l denně 

o Tvrdý alkohol vůbec nepije, 1x za měsíc sklenka červeného vína 

o Sladké limonády vůbec nepije.  

- Dieta: Jídelníček je vyvážený a bohatý na kvalitní suroviny.  Pravidelně jsou zařazeny 

luštěniny, zelenina, rýže, brambory, těstoviny, kvalitní šunka a méně tučné sýry. U pečiva 

jsou vybírány pouze celozrnné výrobky, jinak bílé pečivo není konzumováno. Jsou použity 

kvalitní oleje. Denně jsou připravovány obědy na další den, kde pacient popisuje špatný 

odhad porcí. Tím se může lehce zvyšovat energetický příjem. Jediné, co v jídelníčku chybí 

jsou ryby.  

- Zkušenost s NT: Jedna návštěva nutričního terapeuta po konzultaci s doktorem 

v lipidologické ambulanci. 

Pacient č. 4  

- BMI: 25,5 

- Výskyt KVO v rodině:  

o Otec – arteriální hypertenze  

o Syn – hypercholesterolémie 

- Pohybová aktivita: 

o Dříve závodně tenis, dnes trénuje děti. Cílená intenzivní aktivita není žádná. 

- Frekvence stravování: 

o Rok zpět úplně bez snídaně, první jídlo bylo kolem 16. hodiny. Nyní snaha o 

dodržení 5 jídel denně.  

- Pitný režim: 

o Káva 3 šálky denně 

o 500 ml vody 

- Dieta: 

o K snídani jsou popisovány suchary s vlákninou rozpuštěnou ve vodě. K obědu maso 

se zeleninou bez příloh. K večeři je popisována okurka zabalená do jednoho plátku 

šunky nebo vaječná omeleta s 1 žloutkem a 3 bílky. Vynecháno je úplně jakékoliv 

pečivo a hodně druhů ovoce.  Z masa jsou konzumovány všechny druhy kromě 
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vepřového, ryby jsou v jídelníčku alespoň 1x týdně. Tento jídelníček nemá vhodné 

složení. Odstraněním pečiva a příloh chybí podstatná část sacharidů.  

- Zkušenost s NT: žádné 

Pacient č. 5 

- BMI: 33,9 

- Výskyt KVO v rodině: 

o Otec – hypercholesterolémie – léky  

o Matka – hypercholesteroléme – léky  

- Pohybová aktivita: 2x týdně do práce a z práce na kole cca 8 km  

- Frekvence stravování:  

o Pravidelné dodržování snídaní, přesnídávek, obědů, svačin a večeří 

o Vy jídelníčku se vyskytují velmi často i druhé večeře 

- Pitný režim:  

o Čaj, voda 500 ml/den  

o Slazené limonády 250 ml/ den 

o Každý den pravidelně 2-3 piva k večeři, dále flaška červeného vína a panák whisky 

- Dieta: Jídelníček je pestrý, vyskytují se v něm ale i potraviny méně vhodné například, slanina 

s vejcem ke snídani, salámy. Dále smažené pokrmy jako jsou řízky, bramboráky atd. 

Zeleniny je v jídelníčku dostatek, zato chybí ovoce. Hojně jsou zařazovány fastfoodové 

pokrmy typu BigMack a hranolky. Snaha o zařazení mléčných pokrmů, např.: tvaroh, sladký 

jogurt. Jídelníček není vhodný a mělo by se, aspoň částečně změnit složení některých 

pokrmů.  

- Zkušenost s NT: žádné 

Pacient č. 6 

- BMI: 24 

- Výskyt KVO v rodině:  

o Matka, babička, prababička – hypercholesterolémie  

o Babička – DM 

o Otec – prodělal mírný infarkt   

- Pohybová aktivita: 

o Na střední škole – basketball  

o V rámci času, alespoň 2x týdně 30 minut běh  

- Frekvence stravování: 

o Pravidelnost snídaně, přesnídávek, obědů, svačin a večeří 

- Pitný režim:  

o voda 1,5 l/ den 

o čaj, káva – 1 šálek denně  

o příležitostně 1 pivo, 1 sklenka vína 

- Dieta: Jídelníček je pestrý, nejsou vynechávány žádné potraviny. Snídaně se skládají 

z pečiva, vajíček. Sladká verze bývá bábovka či koláč. Na svačinu bývá převážně jablko nebo 

kus zeleniny. K obědu jsou většinou studené těstovinové saláty, bagety, teplé verze 
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v podobě vepřových medailonků, rýže, či smetanové omáčky. Na večeři bývají větší porce 

masa s knedlíkem a smetanovou omáčkou.  

- Zkušenost s NT: žádné 

Pacient č. 7 

- BMI: 24 

- Výskyt KVO v rodině:  

o Babička CMP 

- Pohybová aktivita: 

o 3–4 týdně běh max. 5 km 

- Frekvence stravování:  

o Snaha o pravidelný režim 

o Snídaně, přesnídávka, oběd, večeře 

- Pitný režim:  

o Čaj, voda 1l/den  

o Večer 1-2 piva / den 

- Dieta: Jídelníček je pestrý, obsahuje kvalitní potraviny. Hojně je zařazována, zelenina, 

pečivo, kefír, luštěniny. Maso jakéhokoli druhu, nejvíce vepřové. Pečivo a přílohy jsou 

zařazovány denně, dále kvalitní šunky, sýry, ale i uherský salám.  

- Zkušenost s NT: 1 návštěva bez výsledků 

Pacient č. 8 

- BMI: 26 

- Výskyt KVO v rodině: 

o Děda 3x infarkt, DM 

o Matka a babička – arteriální hypertenze – léky, obě DM, obezita 

o Dcera – arteriální hypertenze  

- Pohybová aktivita: 

o  2x v týdnu dvě hodiny posilovna v práci 

o Doma 3x týdně 30 minut  

- Frekvence stravování: Snídaně, oběd, svačina, večeře 

- Pitný režim:  

o Ketomix koktejl 300 ml 

o Voda neperlivá 500 ml 

o Čaj – ovocný, zelený 

o Káva 2 šálky denně 

- Dieta: Toho času na keto dietě s omezením sacharidů na 50 g. Vyloučeny přílohy, pečivo. 

Velká konzumace masa (hovězí, vepřová krkovice, jehněčí, králičí) a zeleniny, masové 

vývary. Ovoce omezeno z důvodu obsahu velkého množství sacharidů pouze na borůvky a 

jablko. Omáčky nezahuštěné, pouze s masem a bez knedlíku. Různé druhy uzeniny – 

debrecínka, cikánka, šunky, uherský salám. Tento jídelníček je nevhodný z důvodu velkého 

obsahu tuků, které musí nahradit energii, která chybí v podobě sacharidů.  

Zkušenost s NT: žádné 
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Příloha B. Kompletní výsledky lipidogramu 

 

Graf 5 Vstupní a poslední hodnoty TCH (zdroj: autorka) 

 

Graf 6 Vstupní a poslední hodnoty HDL (zdroj: autorka) 

 

Graf 7 Vstupní a poslední hodnoty LDL (zdroj: autorka) 

6,19 6

8,72

7,28

4,4
3,87

7,38 7,53

5,89
6,46

8,12

6,57

4,84

3,46

7,02

5,47

0

2

4

6

8

10

1 2 3 4 5 6 7 8

TCH

TCH vstup TCH poslední

0

0,5

1

1,5

2

2,5

1 2 3 4 5 6 7 8

HDL

HDL vstupní HDL poslední

0

2

4

6

8

1 2 3 4 5 6 7 8

LDL

LDL vstupní LDL poslední



42 
 

 

Graf 8 Vstupní a poslední hodnoty IA  (zdroj: autorka) 
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Příloha C. Souhlasné stanovisko Etické komise 
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Příloha D. Protokol o úplnosti náležitostí bakalářské práce 

Protokol o úplnosti náležitostí bakalářské práce 

Titul, jméno, příjmení: Šárka Holubová 
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Prohlášení zájemce o nahlédnutí do závěrečné práce absolventa studijního programu 
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