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Oleje a tuky jsou směsi lipidů rostlinného nebo ţivočišného původu. Z 95-98 % jsou tvořeny 

glyceridy (acylglyceroly), zbytek jsou průvodní látky – vosky, steroly, lecitin, fosfatidy, 

uhlovodíky a vitamíny. Tyto látky nejsou hydrolyzovatelné a označují se jako nezmýdelnitelný 

podíl.  

Steroly jsou steroidní alkoholy, patří do velké skupiny izoprenoidů, vzájemně se liší strukturou 

postranních řetězců a umístěním dvojných vazeb na steroidní jádro. Celkem bylo identifikováno 

asi 40 fytosterolů, mezi nejčastější patří sitosterol, stigmasterol a kampesterol, méně časté jsou 

brassikasterol a avenasterol. Přirozeně se vyskytují hlavně v rostlinných olejích, v semenech, 

méně v plodech, ovoci a zelenině. Pro kvasinky a houby je typický ergosterol (provitamín D2), 

pro řasy fukosterol. Saturací dvojné vazby na steroidním jádru v poloze 5-6 vzniká analogická 

řada stanolů, které se v přírodě vyskytují méně často neţ steroly.  

Společně s fosfolipidy jsou steroly základní součástí plazmatických membrán eukaryotických 

buněk a mají významný vliv na fyzikálně-chemické vlastnosti fosfolipidové dvojvrstvy.  

Jiţ v roce 1950 bylo zjištěno, ţe fytosteroly mají schopnost sniţovat koncentraci plazmatického 

cholesterolu tím, ţe redukují absorpci cholesterolu ze střeva kompeticí s cholesterolem o vazbu ve 

smíšených micelách kartáčového lemu enterocytů v tenkém střevě. Saturovatelnost micel je 

omezená, a tak přidání rostlinných sterolů vede proporcionálně ke sníţení koncentrace 

cholesterolu ve smíšených micelách, a tím ke sníţení absorpce cholesterolu z gastrointestinálního 

traktu.  

Tento fenomén je v současné době vyuţíván k dietnímu ovlivnění hypercholesterolémie. Přidání 

rostlinných sterolů nebo stanolů do diety redukuje absorpci cholesterolu ve střevě. Rostlinné 

steroly jsou potenciálně aterogenní podobně jako cholesterol, ale ve skutečnosti aterogenezi 

nevyvolávají, protoţe se z potravy vstřebávají minimálně.  

Z přijatého mnoţství fytosterolů, které při normální stravě západního typu činí 150-400 mg 

(cholesterol 300-600 mg), se můţe vstřebat okolo 5 % sitosterolu, 15 % kampesterolu a méně neţ 

1 % stanolů. Největší příjem dietních fytosterolů je pozorován u vegetariánů, kde můţe dosáhnout 

aţ 4 g denně. Avšak i z tohoto mnoţství je resorbovaná frakce tak malá, ţe jedince neohroţuje.  

Resorbované fytosteroly se podobně jako cholesterol v játrech metabolicky transformují ve 

ţlučové kyseliny, které se však svým detergentním účinkem i solubilitou liší od ţlučových kyselin 

vznikajících z ţivočišných sterolů a cholesterolu. Nenapomáhají trávení tuků ve střevě, 53  



tak jako běţné lidské ţlučové kyseliny pomocí enzymu lipázy. Rovněţ nejsou zpětně vstřebávány z 

terminálního ilea, ale jsou vylučovány. Fytosteroly sniţují kalorický příjem a jsou vhodným 

dolňkem redukčních diet.  

V přírodě se rostlinné steroly vyskytují ve volné nebo vázané formě. Pokud jsou v dietě obsaţeny 

estery rostlinných sterolů, jsou ve střevě štěpeny na volné steroly a mastné kyseliny. Uvolněné 

fytosteroly snadno pronikají do micel, z nichţ cholesterol vytěsňují, případně brání vstupu 

cholesterolu do micel. Tímto způsobem rostlinné tuky, oleje obsahující estery fytosterolů, sniţují 

významně absorpci cholesterolu přijímaného ve stravě a současně sniţují účinnost enterohepatální 

cirkulace cholesterolu tím, ţe zamezují jeho zpětnému vstřebávání z gastrointestinálního traktu do 

portálního oběhu.  

Redukovaná absorpce cholesterolu sniţuje jeho plazmatické hladiny navzdory tomu, ţe při 

sníţeném vstřebávání se cholesterol zvýšeně syntezuje v játrech a dalších tkáních. Sníţení 

absorpce cholesterolu klesá úměrně s dávkou fytosterolů v dietě aţ do 2 g fytosterolů a fytostanolů 

za den. Při dávkách fytosterolů nad 2 g jiţ není dávková závislost na sníţení cholesterolu 

pozorována. Účinnost fytosterolů na sníţení resorpce tuku a cholesterolu z diety je tím menší, čím 

menší obsah tuku a cholesterolu je dietou přiváděn.  

Nejlepší efekt mají fytosteroly, které jsou podávány emulgované v tuku v potravě (margaríny), 

zatímco steroly podávané během jídla v kapslích nebo tabletách se jen nedokonale rozpustí v 

přijímané potravě a tím klesá jejich schopnost blokovat absorpci cholesterolu. Stanoly všeobecně 

zmenšují resorpci cholesterolu účinněji neţ steroly, jsou však draţší a výroba technologicky 

náročnější, a proto v komerčně dostupných dietních doplňcích převaţují fytosteroly.  

Určitou opatrnost vyvolává účinek fytosterolů na vstřebávání liposolubilních sloučenin. Větší 

randomizované studie ukázaly, ţe rostlinné steroly a stanoly sniţují plazmatickou koncentraci β-

karotenu asi o 25 %, α-karotenu o 10 % a koncentrace vitamínu E o 8 %. Vzhledem k tomu, ţe v 

přirozených zdrojích potravy, které obsahují fytosteroly je obvykle i zvýšený přívod karotenů a 

tokoferolů, neprojeví se toto sníţení deficitem v organismu. Plazmatické koncentrace vitamínu D 

zůstávají při zvýšeném příjmu fytosterolů a fytostanolů neovlivněny.  

Dietetika a potravní doplňky obohacené steroly v celkové denní dávce kolem 2-3 g, sniţují 

průměrně plazmatickou hladinu celkového cholesterolu o 8 % a hladinu LDL cholesterolu aţ o 13 

%. Toto sníţení je velmi významné i ve srovnání s účinnými hypolipidemiky, přičemţ cena 

fytosterolů je v porovnání s moderními hypolipidemiky výrazně 54  



niţší. Na českém trhu jsou dostupné doplňky stravy (např. Bakol) a modifikované pokrmové tuky 

s obsahem fytosterolů (např. Flora pro.activ).  

Dosavadní zkušenosti a klinické studie ukazují, ţe nutraceutické pouţití fytosterolů a fytostanolů 

je bezpečným a účinným adjuvantním prostředkem k farmakoterapii hypercholesterolémie fibráty 

a statiny, i samostatně.  

Terapeutické vyuţití fytosterolů prostřednictvím registrovaných léčivých přípravků je v České 

republice omezeno zatím jen na léčbu benigní hyperplazie prostaty. Tato fytofarmaka doplňují 

klasickou farmakoterapii, chirurgickou a fyzikální léčbu. Přestoţe je prokázané zlepšení 

subjektivních příznaků při podávání těchto standardizovaných extraktů vybraných drog a 

urologové preparáty ve své praxi pouţívají, vzhledem ke zmíněnému špatnému vstřebávání vzniká 

otázka, jak mohou fytosteroly působit a jaké mnoţství je nutné podat, aby se efekt na benigní 

hyperplazii prostaty projevil.  

Do budoucna lze očekávat další expanzi fytosterolů a fytostanolů do funkčních potravin, 

potravních doplňků a léčiv, s vyuţitím i ostatních zmíněných účinků. 


