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Abstrakt  
 

Bakalářská práce se zabývá významem výživy u pacientů s 

hypertriglyceridémií. Jedincům s poruchou metabolismu lipidů, ať již primární 

(většinou geneticky podmíněnou), či sekundární (jako důsledek jiného 

onemocnění), je primárně doporučována změna životního stylu. Změna životního 

stylu obvykle zahrnuje úpravu stravovacích návyků, zavedení pravidelné 

pohybové aktivity, abstinenci, redukci hmotnosti a další.  

V teoretické části se práce zabývá nejprve obecnými pojmy, dále 

klasifikací dyslipidémií, nastiňuje proces trávení tuků a vysvětluje zásady diety 

při dyslipidémii. Praktická část se opírá o dotazníkový průzkum zaměřený 

především na stravovací návyky pacientů, kteří dochází do ambulantní části 3. 

interní kliniky 1. LF UK a VFN v Praze - Centra preventivní kardiologie. 

Cílem této práce je zdůraznit důležitost správného stravovacího režimu, 

včasné a opakované edukace a ověření hypotéz. 

 

Klíčová slova: dyslipidémie, životní styl, dietoterapie, režimová opatření, 

edukace 

 

Abstract 
 
This thesis deals with the importace of nutrition in patients with 

hypertriglyceridemia. When patients suffer from primary (mostly genetically 

conditioned) or secondary (consequence of another disease) disorder of lipid 

metabolism, the change of lifestyle is recommended at the first place. That usually 

involves changes in eating habits, regular physical activity, abstinence, weight 

loss, etc. 

The theoretical part focuses first on general terms, classification of 

dyslipidemia, it also outlines the process of fat digestion and explains dietary 

guidelines for treating dyslipidemia. The practical part is based on a questionnaire 

survey that is especially aimed at eating habits of patients, who attend the 



 

ambulance of the 3rd internal clinic of the 1st LF a VFN in Prague - Center for 

preventive kardiology. 

The target of this thesis is to emphasize the importace of proper nutrition, 

early and repeated education and test hypotheses. 
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ÚVOD 
 

Bakalářská práce nás zasvěcuje do problematiky dyslipidémií, konkrétně 

je zaměřena na pacienty s významnou hypertriglyceridémií, kteří navštěvují 

ambulanci zabývající se poruchami metabolismu lipidů. 

Dyslipidémie zastupuje onemocnění, které se v současnosti považuje za 

jeden z nejvýznamnějších faktorů pro vznik předčasné aterosklerózy. Z hlediska 

prevence kardiovaskulárních onemocnění má její terapie v dnešní době 

nepostradatelný význam. Dyslipidémií trpí více než polovina dospělé populace 

České Republiky, její léčba se tedy nutně odráží na celkovém stavu populace.  

V primární prevenci hypertriglyceridémií a kombinovaných dyslipidémií 

je kladen důraz na nefarmakologickou možnost léčby, obzvláště tam, kde není 

medikamentózní léčba dostatečně účinná. Pozornost je věnována hlavně dietním 

opatřením, redukci hmotnosti a pohybové aktivitě. Metody mnohdy zahrnují 

velký zásah do životního stylu, proto je důležité vštípit tyto zásady pacientům a 

zvýšit tak jejich informovanost a motivaci důkladnou edukací. Dietoterapie je 

zaměřena na omezení nasycených živočišných tuků a současně jednoduchých 

sacharidů s preferencí polysacharidů. Při hypertriglyceridémii je bezpodmíněné  

omezení alkoholických nápojů. Příznivý vliv má dále úbytek tělesné hmotnosti při 

nadváze a obezitě. 

Práce je členěna do dvou základních částí, na teoretickou a výzkumnou. 

Teoretická část práce vysvětluje základní pojmy této tématiky, mechanismus 

trávení tuků, diagnostiku, klasifikaci a léčbu dyslipidémií. Praktická část práce 

vychází z výsledků dotazníkového šetření, které proběhlo v Centru preventivní 

kardiologie, 3. interní kliniky VFN v Praze. Stanovené cíle výzkumu jsem si 

ověřila 4 vytvořenými hypotézami. Hypotézy vznikly na podkladě dotazníku a 

byly zaměřeny na stravovací návyky pacientů.  

Účelem této bakalářské práce je utvořit srozumitelný přehled problematiky 

dyslipidémie na základě dobře nastudované odborné literatury. Zvláště pak 

v oblasti dietoterapie, režimových opatření a včasné edukace ambulantních 

pacientů. 
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TEORETICKÁ ČÁST 
 
 

1. Obecně o dyslipidémii 
 

 
Pojem dyslipidémie signifikuje soubor onemocnění s poruchou 

metabolismu lipidů. V současnosti se můžeme stále setkat s označením 

dyslipoproteinémie nebo dřívějším pojmenováním hyperlipoproteinémie. 

Charakteristikou těchto onemocnění s hromadným výskytem je kvalitativní změna 

poměru jednotlivých lipoproteinů a lipidů v plazmě a/nebo jejich koncentrační 

změna v plazmě. Jsou brána jako důsledek zvýšené syntézy nebo sníženého 

odbourávání lipoproteinů, které obhospodařují plazmatický transport tuků 

(triglyceridy, cholesterol, fosfolipidy a mastné kyseliny) (SVAČINA, 2010 - 1). 

Dyslipidémie jsou považovány za jeden z nejvýznamnějších rizikových faktorů 

pro vznik předčasné aterosklerózy (dále i pro řadu dalších onemocnění z ní 

vycházejících: ischemická choroba srdeční, infarkt myokardu,…) a akutní 

pankreatitidy. Její léčbě se dnes klade velký význam a zařadila se mezi účinné a 

akceptované prevence kardiovaskulárních onemocnění. V České Republice trpí 

dyslipidémií více než polovina dospělé věkové kategorie, proto se její léčba 

výrazně odráží na zdravotním stavu celé populace (ŠTULC, 2012). 
 

1.1. Funkce lipidů v organismu  
 

Dyslipidémie je porucha metabolismu lipidů. Lipidy spolu s bílkovinami a 

sacharidy tvoří základní energetickou složku potravy. V porovnání s bílkovinami 

mají lipidy dvojnásobnou energetickou hodnotu (na 1g připadá 38,9 kJ) a jejich 

příjmem v potravě se tak výrazně zvyšuje i příjem celkový. Tuky dále slouží jako 

zdroj esenciálních mastných kyselin a jsou nepostradatelné pro vstřebatelnost 

vitamínů rozpustných v tucích. Z biologického hlediska hrají nezastupitelnou roli 

při tvorbě buněčných a mitochondriálních biomembrán. Jsou zastoupeny 

v nervové tkáni a mozku. Slouží mimo jiné jako významný zdroj zásobní energie 
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a svými depozity navíc poskytují mechanickou, tepelnou a elektrickou izolaci 
(SVAČINA, 2010 - 2). 

V potravě přijímáme tuky především v podobě triglyceridů a cholesterolu. 

 

 

1.2. Lipoproteiny 

 

Lipidy patří mezi organické sloučeniny velmi málo rozpustné ve vodě. 

V lidském organismu proto musí být lipidy, nacházející se v plazmě (triglyceridy, 

cholesterol, fosfolipidy a mastné kyseliny), transportovány v podobě tzv. 

lipoproteinů. Lipoproteinová struktura umožní tukům, obyčejně rozpustným 

pouze v organických rozpouštědlech, rozpustnost také v plazmě. Jedině takto jsou 

lipidy schopny přemístit se z místa vstřebání nebo syntézy do míst určených 

k jejich katabolismu. Tuky jsou v těchto přenašečích vázány na bílkoviny, které 

v této struktuře nesou samostatný název apolipoprotein nebo zkráceně apoprotein 

(apo) (SVAČINA, 2010 - 3). Vzájemný aktuální poměr všech součástí struktury je pro 

lidského jedince zásadní a rozhoduje o jejich biologickém chování a aterogenitě 

(PERUŠIČOVÁ, 2012). 

 

1.2.1. Apolipoproteiny 

Bílkovinné složce lipidových přenašečů, apoproteinu, je v poslední době 

věnována zvýšená pozornost. Není divu, protože tyto složky mohou výrazně 

ovlivnit metabolismus lipidů.  

Mezi jejich hlavní funkce patří (SVAČINA, 2010 - 3): 

 slouží jako kofaktory enzymů, jsou tedy nezbytně nutné pro jejich aktivitu 

v lipoproteinovém metabolismu 

 umožňují vazbu lipoproteinu na specifická vazebná místa receptorů 

 zprostředkovávají přenos nebo výměnu částic mezi jednotlivými 

lipoproteiny 

 jsou jednou ze zásadních základních složek lipoproteinu 
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1.2.2. Význam a funkce apolipoproteinu A-1 a B  

 

Apo A-1 je hlavní strukturální apolipoprotein HDL částice. Je přítomen na všech 

HDL částicích. Množství odpovídá přibližně 70% proteinového obsahu a 30% z 

celkové hmotnosti částice. Apo A-1 je klíčový akceptor cholesterolu a jako 

takový, podněcuje transport cholesterolu z tkání do jater k jeho odbourání. Tento 

proces je obecně znám jako reverzní transport cholesterolu (DAVIDSON a ROSENSON, 

2009). 

Pokud nás zajímají cílové hodnoty, tak „Evropská doporučení z poslední 

doby označují za „vhodnou“ koncentraci apo A-1 1,2 g/l u mužů a 1,4 g/l u žen 

[Catapano 2011] „ (PERUŠIČOVÁ, 2012). 

 

Apo B-100 je praktickým měřítkem pro zhodnocení koncentrace aterogenních 

lipoproteinů v krvi, respektive VLDL, IDL a LDL partikul. Každá z těchto částic, 

na rozdíl od apo A-1 v HDL cholesterolu, totiž jednotlivě obsahují pouze jednu 

molekulu apo B-100.  Doporučené cílové hodnoty pro populaci obecně jsou < 1 

g/l, pro jedince v riziku vyšším jak 5% (pozitivní rodinná anamnéza, DM1T, 

DM2T, arteriální hypertenzí) < 0,9 g/l a neposledně pro jedince s již proběhlou 

manifestací kardiovaskulárního onemocnění (KVO) < 0,8 g/l (PERUŠIČOVÁ, 2012). 

 

1.3. Lipoproteiny, důležitý diagnostický ukazatel 
1.3.1. Členění lipoproteinů 

 

Chylomikrony 

Chylomikronové částice jsou největší lipoproteinové partikule umožňující, 

společně především s lipoproteiny o velmi nízké hustotě, transport hlavních lipidů 

přijímaných potravou, triglyceridů. Pasáží trávicím traktem se tuky postupně štěpí 

až na glycerol a mastné kyseliny. Po průchodu střevem se mastné kyseliny 

s dlouhým řetězcem zpětně reesterifikují s glycerolem na triglyceroly a jsou 
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včleněny do chylomikronu. Následně putuje do krevního oběhu přes lymfatické 

cévy a hlavní hrudní mízovod, ductus thoracicus, do žilního systému. 

V periferních tkáních (svalová tkáň, myokard, tuková tkáň, atd.) se převážná část 

triglycerolů, zabudovaná v částicích, hydrolyzuje enzymem lipoproteinové lipázy. 

HDL-cholesterol přijme některé apoliproteiny (apo A, C) takto razantně zmenšené 

chylomikronové částice a dává tak vzniku intermediární částici (IMP). V játrech 

odevzdá i jaterními receptory rozpoznané apo E, které v játrech následně zanikají. 

Přímou cestou do jater putují venou portae pouze mastné kyseliny s kratším a 

středním řetězcem (KRAML, 2008 - 1). 

 

VLDL (very low density lipoprotein) 

Lipoproteiny o velmi nízké hustotě, na rozdíl od HDL-cholesterolu, nesou 

triglyceridy a cholesterol z jater do cév, tam se snadno usazuje a důsledkem 

tohoto procesu je urychlení aterosklerotického efektu na cévy. Protože se VLDL, 

LDL a IDL cholesterol podílejí na aterogenním procesu, řadí se společně mezi 

aterogenní lipoproteiny. Syntéza začíná v hepatocytech, kde se k částici, složené 

především z apo B-100, přidávají další apolipoproteiny. Po vyplavení do krve se 

množství apolipoproteinů dále zvyšuje přejmutím apo od HDL. Obdobně jako 

chylomikronové částice je VLDL v periferních tkáních štěpena enzymem 

lipoproteinou lipázou, která hydrolýzou valné části triglyceridů, přemění tuto 

částici na lipoprotein o intermediární hustotě (IDL). V játrech se hydrolyzují zbylé 

triglyceridy ve VLDL remnant (IDL) vystavením se vlivu hepatální lipázy. 

Redukce TG dává vzniku lipoproteinu o nízké hustotě (LDL), která ve svém jádře 

nese principálně cholesterolové estery (KRAML, 2008 - 1). 

 

HDL (high density lipoprotein) 

HDL cholesterol má několik biologických účinků, které mohou sloužit 

jako potencionální podklad k antiaterosklerotickému působení, zahrnující 

protizánětlivý, antitrombotický a antioxidativní účinek (DAVIDSON a ROSENSON, 

2009). 
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Lipoproteiny o vysoké hustotě mají velmi zásadní úlohu v transportu 

cholesterolu z periferních tkání do jater a dále při výměně apolipoproteinů s 

chylomikrony a VLDL. Tvoří se ve střevě i v játrech. Buď je HDL částice bohatá 

na cholesterol přímo vychytávána v játrech, nebo nově vytvořené HDL nejdříve 

přejímají neesterifikovaný cholesterol z tkání či výměnou od jiných lipoproteinů. 

V krvi dochází k plazmatické interakci HDL bohatého na cholesterol s VLDL 

výměnou za triglyceridy. Ty jsou v játrech štěpeny hepatální lipázou, tím je HDL 

cyklus ukončen a vše se může opakovat znovu (KRAML, 2008 - 1). 
 

2. Diagnostika dyslipidémie 

 

Diagnostika dyslipidémie se opírá o několik bodů, které se při stanovování 

onemocnění nesmí opomíjet, zejména o laboratorní obraz a dále o další vyšetření. 

K průkazu je zprvu nutné dohledat pacienty v riziku a je-li to možné, vyloučit 

sekundární dyslipidémii, tzn. vzniklou následkem jiného původního onemocnění 

(hypotyreóza, alkoholismus, nefrotický syndrom). Aby se tak stalo, mělo by být 

základní vyšetření, zahrnující osobní a rodinnou anamnézu a fyzikální vyšetření 

(měření obvodu pasu, hmotnosti) doplněno o biochemické vyšetření k upřesnění 

onemocnění. Sleduje se: thyreocyty stimulující hormon, hladina glykémie, 

k prokázání poškození jater a nemocí s nimi souvisejícími: bilirubin, ALT, AST, 

ALP, GMT, dále urea a kreatinin pro obraz funkce ledvin, atd. Není-li sekundární 

dyslipidémie potvrzena, jedná se o primární dyslipidémii (geneticky podmíněná, 

ovšem k manifestaci velmi přispívají vlivy vnějšího prostředí jako např. 

nedostatečná pohybová aktivita a dietní zvyklosti) (KRAML, 2008 - 2).  

Mezi rizikové faktory, kterými mohou pacienti disponovat (zaznamenáno 

v osobní anamnéze) a které je poté řadí do skupiny rizikových osob poslaných 

posléze k vyšetření, patří např. přítomnost: diabetes mellitus, inzulinové 

rezistence, která je zároveň hlavním patofyziologickým mechanismem hojně 

diskutovaného metabolického syndromu (Reavenům syndrom, syndrom X), ten 
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nás mimo jiné odkazuje i na jiné rizikové faktory související s dyslipidémií (viz. 

dále).  

Hlavním záměrem v léčbě dyslipidémií je prevence KVO. Právě rizikový 

faktor, kterým je obvod pasu a hladina triglyceridů v plazmě nalačno, může 

posloužit jako vhodný ukazatel k precizaci odhadu KV komplikací. V posledních 

letech se ukázal být velmi užitečný marker, označován též jako 

hypertriglyceridemický pas. Je to snadné, finančně nezatěžující měřítko, 

vystihované obvodem pasu nad 90 cm a plazmatickou hladinou triglyceridů 

nalačno vyšší jak 2 mmol/l (VRABLÍK, 2007) 

 

 

      Tabulka č.1: Rizikové faktory metabolického syndromu, upravené pro českou populaci 

      (upraveno podle - PERUŠIČOVÁ, 2012). 
Rizikový faktor Definice 

Obvod pasu Muži > 102 cm 

Ženy > 88 cm 

Triglyceridy >, = 1,7mmol/l nebo hypolipidemická léčba  

HDL Muži < 1,0 mmol/l nebo hypolipidemická léčba 
Ženy < 1,3 mmol/l  

Krevní tlak >, = 130/85 mmHg nebo antihypertenzní léčba 

Glykémie nalačno >, = 5,6 mmol/l či již diagnostikovaný nebo 
léčený DM2 

 

 

Je-li rozhodnuto, že se jedná o dyslipidémii, její bližší klasifikace se musí 

specifikovat s využitím přinejmenším nejzákladnějšího vyšetření lipidového 

profilu. Sleduje se tedy celkový cholesterol, HDL a LDL cholesterol, triglyceridy, 

na vyžádání apo-1 a apo B. Cílové a optimální hodnoty apolipoproteinů a 

lipoproteinů jsou vyznačeny níže v tabulce č.2.  

Typy dyslipidémií, včetně hypertriglyceridémie, s kterými se můžeme 

setkat, jsou rozebírány v následující kapitole Klasifikace dyslipidémií. 
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3. Kožní projevy dyslipidémie 

 

O tom, že máme dyslipidémii nemusíme řadu let vůbec vědět, zvláště 

pokud nechodíme na žádná preventivní krevní vyšetření. Prvním viditelným 

somatickým projevem mohou být kožní změny. K těmto projevům se řadí 

xantomy. Vznikají při zvýšené hladině LDL, VLDL a chylomikronů, které mohou 

prostupovat cévní stěnou s následným usazováním lipidů v kůži. Na kůži se 

manifestují jako červeně ohraničené nažloutlé/oranžové papulky, ale existují i 

ploché. Podle jejich umístění a vzhledu rozeznáváme několik variant těchto 

xantomů (URBÁNEK, 2011). Xantomy plošné, které jsou na horních víčkách známy 

jako xanthelasmata palpebrarum. Xantomy tuberózní okolo kolen, loktů a hýždí, 

tendinózní na Achillově šlaše nebo podél extenzorů prstů, eruptivní  

xantomy a jiné. (CETKOVSKÁ, PIZINGER a ŠTORK, 2010) 
 

4. Klasifikace dyslipidémií 

 

Dyslipidémie lze dělit podle mnoha kritérií, avšak základně rozlišujeme mezi 

dyslipidémii primární a sekundární, tedy třídění podle vyvolávající příčiny. U 

primárních DLP, kterých je podle předpokladů většina 60-70%, převládají 

genetické faktory a oproti DLP sekundární se jedná o samostatnou chorobu.  

Sekundární DLP, které vznikají buď jako důsledek jiného základního onemocnění 

(hypotyreóza, nefrotický syndrom…) nebo v návaznosti na užívání některých leků 

ovlivňujících lipidy, se procentuálně odhadují na 30-40% (SVAČINA, 2010 - 4).  

Jiná praktická klasifikace dělí dyslipidémie podle převažující odchylky hladin 

lipidů (lipidogramu) na (SVAČINA, 2010 - 1): 

1) Hypertriglyceridémie - je charakterizována zvýšenou koncentrací TG a 

normohladinou celkového cholesterolu. Významný podíl tuku, který v potravě 

přijímáme, tvoří triglyceridy a cholesterol. Triglyceridy jsou glyceroly se 

třemi navázanými mastnými kyselinami pomocí esterifikace. Při jejich pasáži 

trávicím traktem dochází působením enzymatických lipáz k uvolňování 



- 17 - 
 

mastných kyselin. Transport triglyceridů z míst vstřebání či syntézy do 

finálního místa jejich rozkladu je umožněn v podobě již komentovaných 

lipoproteinů. Mezi hlavní lipoproteiny obsahující triglyceridy se řadí 

lipoproteiny o velmi nízké hustotě, též VLDL a chylomikrony. Vinou 

sníženého katabolismu, zvýšeného uvolňováním partikul nebo kvalitativní 

změnou VLDL částic, vedou tyto děje k onemocnění zvaném - 

hypertriglyceridémie (CUSTODIS a LAUFS, 2011). 

2) Hypercholesterolémie - vyznačuje se zvýšenými hodnotami celkového a LDL 

- cholesterolu (aterogenního lipoproteinu). 

3)  Kombinované dyslipidémie - Kombinovaná, jinými slovy smíšená, 

dyslipidémie je řazena mezi heterogenní choroby s typicky zvýšenými 

hodnotami LDL-C a TG nad optimální hladinu, za obvykle současného 

poklesu HDL-C a hromadění zbytkových partikul bohatých na cholesterol 

(KARÁSEK, D – VAVERKOVÁ, H, 2011). Často to jsou jedinci s vrozenou 

predispozicí, u kterých by se však dyslipidémie bez nedodržování režimových 

opatření nemanifestovala.  

Jednou ze závažných komplikací, kterými dyslipidémie disponují, je KVO. 

„Bylo prokázáno, že každé snížení HDL-C o 0,1 mmol/l zvyšuje riziko ICHS 

o 10%“. Někteří pacienti se smíšenou dyslipidémií nemusí mít hodnoty 

cholesterolu příliš vysoké, ale i u nich se může vyskytnout významné KV 

riziko (KARÁSEK a VAVERKOVÁ, 2011).  

Smíšná dyslipidémie je mnohdy asociována s výskytem  DM2T a 

metabolickým syndromem (MS) (MASOPUST, 2011 – 1). Harmonizovaná definice 

MS z roku 2009 pokládá za metabolický syndrom takový, kde jsou přítomny 

alespoň 3 z 5 rizikových faktorů. Zásadním faktorem je již zmíněná inzulinová 

rezistence sledována dalšími, minimálně dvěma, rizikovými faktory 

(hypertenze, snížené hodnoty HDL-C, vzestup hladiny triglyceridů, obezita). 

Výskyt inzulinové rezistence roste s věkem a stoupající váhou, proto není 

překvapující, že obezita a abdominálně uložená tuková tkáň přispívají k jejímu 

projevu (PERUŠIČOVÁ, 2012 - 2). Zvýšené množství viscerálně tukové tkáně navíc, 
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kromě pozměněné citlivosti tkání k inzulinu, směřuje ke škále procesů, které 

ovlivňují metabolismus lipoproteinů a lipidů v plazmě (VRABLÍK, 2007). 

V tabulce číslo 1 dle Perušičové (viz. výše), jsou upřesněny mezní hodnoty  

jednotlivých faktorů. 

 

4.1. Familiární hypertriglycerolémie 

 

Má poměrně častý výskyt a někdy bývá řazena mezi sekundárně vzniklé 

dyslipidémie. Důvodem je, že tento typ dyslipidémie je mnohdy spojen 

s metabolickým syndromem (MS). U pacientů se tedy současně nachází diagnóza 

inzulinové rezistence, obezity nebo hypertenze. Jedná se s pravděpodobností o 

polygenní nemoc, kde hrají v manifestaci roli vnější faktory. Dochází ke zvýšené 

syntéze nebo sníženému katabolismu VLDL partikul. Pacient může dosahovat 

hodnot od 3-12 mmol/l i vyšších. HDL cholesterol obvykle klesá pod optimální 

hranici. Na kůži pozorujeme eruptivní xantomy a koncentrace TG vyšší než 30 

mmol/l dává vzniku lipemia renalis. Jedinci s TG nad 18 mmol/l jsou ve vážném 

riziku pro akutní pankreatitidu. 

Léčba je zaměřena na dietoterapii s omezením nasycených živočišných tuků a 

současně jednoduchých sacharidů s preferencí polysacharidů. Při 

hypertriglyceridémii je bezpodmínečný zákaz alkoholických nápojů. Někteří 

pacienti nepovažují pivo za alkoholický, avšak jeho restrikce je také nutná. 

Příznivý vliv má úbytek tělesné hmotnosti při nadváze a obezitě  
(KRAML,  2008 - 3). 

 

4.2. Chylomikronémie 

 

Autozomálně recesivně determinovaná nemoc s častostí 1: 1000 000, 

jejímž podkladem je porucha tvorby enzymu lipoproteinové lipázy nebo tvorba 

nefunkčního enzymu. Laboratorní výsledky TG jsou velmi vysoké (20 – 200 

mmol/l). Léčba je vyhrazena pouze dietoterapii. Tuků by mělo být z CEP do 10%,  

s preferencí nenasycených MK vyváženého poměru. Z klinických projevů jedinec 
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vyniká eruptivními xantomy, lipemia retinalis, zvětšením jater a sleziny a častou 

komplikací v podobě akutní pankreatitidy (KRAML, 2008 - 3). 

 

4.3. Familiární hypercholesterolémie 

 

Autosomálně dominantní nemoc, jejíž původ je v poruše LDL receptorů. 

Chyba může souviset s mutací, sníženým počtem, až po naprostou absenci LDL 

receptorů. Hladina LDL v plazmě je tedy zvýšená a celkový cholesterol se 

pohybuje nad 7-9 mmol/l. U homozygotů existuje s frekvencí 1:1000 000 a 

heterozygotů 1:500. Homozygoti mají výraznější koncentraci LDL, okolo 14-23 

mmol/l, výjimkou nejsou ani daleko vyšší. U homozygotů jsou velmi nápadné 

somatické změny již v prvním desetiletí jejich života. Klinicky pozorujeme 

šlachové xantomy, arcus lipoides corneae a další xantomy okolo loktů, hýždí a 

kloubů. U heterozygotů je sklon k předčasné ateroskleróze v rozmezí mezi 40. - 

50. rokem života. Léčba se zaměřuje na farmakoterapie, která je doplněna o 

nezbytná dietní a režimová opatření (KRAML, 2008 - 3). 

 

4.4. Polygenní hypercholesterolémie 

 

Polygenní nemoc, kde se při manifestaci výrazně podílí exogenní vlivy. 

Biochemické vyšetření zaměřené na koncentraci lipoproteinů vykazuje hodnoty 

celkového cholesterolu mezi 6-8 mmol/l a hodnoty LDL do 6 mmol/l. 

Dietoterapie tvoří hlavní neopomenutelný bod léčby. Doporučuje se dieta 

s omezením nasycených tuků (KRAML, 2008 - 3). 

 

4.5. Kombinovaná dyslipidémie 

 

Nejfrekventovanější z geneticky podmíněných dyslipidémií s výskytem 

1:50-1:100. Charakterizovaná plazmatickým zvýšením LDL a VLDL a hladinou 

apo B-100 (SVAČINA, 2010 – 6). V laboratorních výsledcích mohou střídavě převládat 
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buď TG, které se pohybují od 2-9 mmol/l a/nebo celkový cholesterol od 5,5 – 10 

mmol/l. Jedinci inklinují k předčasné ateroskleróze bez viditelných somatických 

projevů. V osobní anamnéze často najdeme abdominální obezitu, jednoznačně 

související s inzulinovou rezistencí, která k vzestupu TG přispívá. Proto se v léčbě 

dbá na redukci hmotnosti spojenou s fyzickou aktivitou a snížení celkového 

denního příjmu energie, zvláště pak omezením nasycených tuků (KRAML, 2008). 

 

4.6. Familiární dysbetalipoproteinémie 

 

K propuknutí tohoto vzácnějšího onemocnění (1:5000 – 1: 10 000) 

přispívají kromě dědičné složky vnější vlivy, jako např. metabolický syndrom 

nebo DM2T. Dysbetalipoproteinémie spočívá v poruše genu pro Apo E, který má 

na starost clearance VLDL a chylomikronů skrze transformaci VLDL na LDL. 

Lipidogram poukazuje jak na zvýšené hodnoty celkového cholesterolu (7,5 – 

20mmol/l), tak TG (4,5 – 12 mmol/l). Dochází k časnému nástupu aterosklerózy a 

aparenci zřejmých kožních xantomů a očních xantelazmat a oranžovém vybarvení 

rýh na dlani (KRAML, 2008) 

 

5. Léčba dyslipidémie 

 

Předním cílem léčby dyslipidémií je snížení kardiovaskulárního rizika. 

Podstatou léčby dyslipidémií je v současnosti její komplexnost. Užívají se 

postupy nefarmakologické a v indikovaných případech navazuje i farmakoterapie.  

Nefarmakologická léčba (dietní opatření, pravidelná pohybová, při nadváze 

redukce hmotnosti), se vztahuje na všechny pacienty, kteří nedosahují ideálních 

cílových hodnot lipidů. Je první volbou v primární prevenci, kde jsou 

hypolipidemika většinou využívány až po 3-6 měsících neúspěchu. Dieta a 

váhová redukce nabývají účinnosti převážně u hypertriglyceridémií a 

kombinovaných dyslipidémií, kde pouhá farmakoterapie není dostatečně účinná 

(ŠTULC, 2012). Cílem těchto režimových opatření, respektive nefarmakologických 

postupů, je redukce 0,5-1 kg/týden. „Snížením hmotnosti o 1kg dojde zároveň 
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k částečné úpravě lipidových parametrů a to k poklesu TG o 2-3%, LDL- CH o 

1% a k nárůstu HDL-CH o 2-3%“ (BRÁT, 2012). V sekundární prevenci je 

dietoterapie spíše vedlejším doplňkem, farmakoterapie zde dominuje a je většinou 

nezbytná (ŠTULC, 2012). V léčbě dyslipidémií se setkáme i s méně běžnými postupy, 

které pomáhají k úpravě lipidového spektra. 

 
      Tabulka č. 2 Cílové a optimální hodnoty lipoproteinů a apolipoproteinů 
      (upraveno podle VEVERKOVÁ et at., 2007). 

 Populace 
obecně 

Riziko > 5% 
Bez KVO 

Manifestace 
KVO 

Celkový 
cholesterol 

< 5,0 mmol/l < 4,5 mmol/l < 4,0 mmol/l 

 HDL Muži 
Ženy 

> 1,0 mmol/l 
> 1,2 mmol/l 

LDL < 3 mmol/l < 2,5 mmol/l < 1,8 mmol/l 

Triglyceridy < 1,7 mmol/l 

apo A-1 Muži 
Ženy 

> 1,2 g/l 
> 1,4 g/l 

apo B < 1 g/l < 0,9 g/l < 0,8 g/l 

 

Kolonka značící riziko vyšší 5% se týká například těch, kteří mají 

v rodinné anamnéze pozitivní předčasnou manifestaci KVO u blízkých 

příbuzných (tzn. před dosažením 55-ti let u mužů a 65-ti let u žen), v osobní 

anamnéze diabetes mellitus, atd. 

 
5.1. Nestandardní postupy v léčbě dyslipidémií 

 
Prvním z postupů je extrakorporální aferéza. Jde o mimotělní očistění 

plazmy, které dokáže změnit hned několik hemoragických veličin. Dále snižuje 

progresi aterosklerózy, somatických projevů dyslipidémie – xantomů a hustotu 

plazmy. Tento způsob léčby je indikován především u homozygotů s familiární 

hypercholesterolémií a hyperchylomikronémií s hodnotami cholesterolu nad 50 

mmol/l a triglyceridy nad 100 mmol/l.  
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Mezi další postupy se řadí chirurgická léčba (transplantace, parciální 

ileální bypass a portokavální shunt, který se ovšem z důvodů zvýšených rizik a 

neodpovídajících výsledků nevykonává). Transplantace jater představuje 

prakticky jediný léčebný postup pro homozygoty s familiární 

hypercholesterolémií mající absenci fungujících LDL receptorů. Ileální bypass je 

založen na resekci 200-250 cm terminálního úseku ilea a provedení následné 

anastomózy, které snižuje vstřebatelnost cholesterolu přijímaného v potravě a 

žlučových kyselin. Využívá se hlavně k léčbě hypercholesterolémie. 

Posledním neobvyklým postupem je genová terapie, která je zatím otázkou 

budoucnosti, ale mohla být řešením poruch lipidového metabolismu na genové 

úrovni (SVAČINA, 2010 – 5). 
 

5.2. Farmakoterapie 

 
Nemají-li nefarmakologické postupy dobré výsledky nebo nachází-li se 

pacient ve vysokém kardiovaskulárním riziku, je třeba zajistit pokles lipidů 

medikamentózní léčbou, někdy jedinou možnou volbou. Často užívaná 

kombinační terapie pracuje s hypolipidemiky odlišných skupin, která snižují 

hladinu lipidů v krvi každá různým způsobem a rozšiřují tak jejich léčebný efekt. 

Tato léčba nalezne využití zvláště tam, kde monoterapie reaguje nedostatečně. 

Mezi nejčastěji používané léky patří: 

 
     Tabulka č. 3 Farmakoterapie při léčbě dyslipidémií (upraveno podle ČEŠKA, R, 2009) 
Medikamenty, které mají vliv především na triglyceridy a HDL-C: 

 Niacin 

 Fibráty 

 Ethylestery ω-3 mastných kyselin 

Medikamenty, které mají vliv především na celkový a LDL-C: 

 Statiny 
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 Ezetimib 

 Pryskyřice 

 Mipomersen 

 Inhibitory PCSK-9 

 

A) Statiny  

Aplikace statinů vede přednostně ke snížení celkového a LDL-cholesterolu, proto 

jsou indikovány zvláště u nemocných s izolovanou hypercholesterolémiíí a 

kombinovanou dyslipidémií. Místem jejich působení jsou játra a jejich účinek 

spočívá v zamezování dostupnosti cholesterolu v hepatocytech. Játra následně 

zvyšují expresi LDL-receptorů, aby se zintenzivnilo vychytávání LDL-částic. 

Zjednodušeně zasahují do nitrobuněčné syntézy cholesterolu a tímto způsobem 

snižují hladinu LDL-cholesterolu v krvi. „Zhruba lze říci, že obvyklé „základní“ 

dávky statinů vedou k poklesu celkového cholesterolu o 20-30%, LDL-

cholesterolu o 30-40%, triglyceridů o 5-20% a k mírnému vzestupu HDL-

cholesterolu o 5-10%.“ I malý vzestup hladiny HDL-cholesterolu může pozitivně 

působit na vaskulární tkáň. „Přibližně platí, že snížení LDL-cholesterolu o 1% 

vede ke snížení výskytu kardiovaskulárních příhod také o 1%. Obvyklé dávky 

tedy snižují KV riziko zhruba o 30-40%“ (ŠTULC, 2012). 

B) Fibráty 

Vzhledem k tomu, že fibráty ovlivňují nejvíce koncentraci triglyceridů, jsou 

v léčbě navrhovány především u jedinců s hypertriglyceridémií nebo 

kombinovanou hyperlipidémií. Tato hypolipidemická skupina je hlavně využívána 

ke kombinované terapii, konkrétně se statiny, k dosažení lepších výsledků. „U 

pacientů s hypertriglyceridémií vedou fibráty obvykle k poklesu triglyceridů o 25-

50% a vzestupu HDL-cholesterolu o 5-25%;  pokles celkového a LDL-

cholesterolu bývá v rozmezí 5-20%.“ (ŠTULC, 2012) 

C) Kyselina nikotinová – niacin 

Niacin má na lipidogram dosti podobné účinky jako fibráty a je také indikován 

v kombinační terapii ke statinům, ovšem zvýšení hladiny HDL-cholesterolu je 
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razantnější než u fibrátů. „Při terapii niacinem platí tzv. pravidlo 20, tzn., že 

dochází k poklesu triglyceridémie a LDL cholesterolu o 20% a vzestupu HDL 

cholesterolu o 20%.“ (ZLATOHLÁVEK, 2012) 

D) Ezetimib 

Hypolipidemikum, které snižuje koncentraci cholesterolu v krvi tím, že 

zabraňuje jeho vstřebávání v tenkém střevě. Zprostředkovaně tedy vede 

k znatelnému poklesu celkového a LDL-cholesterolu. Na hodnoty ostatních lipidů 

v krvi má nepatrný vliv (ŠTULC, 2012). 

E) Pryskyřice 

Důležitost těchto hypolipidemik spočívá v tom, že jsou jediná možná, která 

lze podat dětem a těhotným ženám. Mírně snižují celkový a LDL-cholesterol 

(ŠTULC, 2012). 

F) Ethylestery ω-3 mastných kyselin 

Je známo, že jejich hypotriglyceridemický účinek spočívá hlavně ve zvýšené 

beta-oxidaci mastných kyselin a omezení tvorby nascentního VLDL-cholesterolu. 

„Při podávání ω-3 mastných kyselin lze dosáhnout průměrného poklesu 

koncentrace triglyceridů o 25%.“ (CUSTODIS a LAUFS, 2011) 

G) Mipomersen a inhibitory PCSK-9                                                

(proprotein-convertase subtilisin/kexin typ 9) 

Obě farmaka se řadí mezi nově užívaná hypolimidemika, která byla ještě 

nedávno ve fázi klinických zkoušek. Mipomersen vede v kombinaci se staninem 

ke snížení tvorby apo B a zprostředkovaně k redukci LDL cholesterolu o 35% a 

TG o 40%, je vhodný k léčbě pacientů s familiární hypercholesterolémií. 

Inhibitory PCSK-9 vedou také k poklesu cirkulujícího LDL-C a pomáhájí  

k dosažení cholesterolové rovnováhy (VRABLÍK, 2011).  

 

Hlavním rizikem kombinační léčby (statin + fibrát, statin + niacin) je rozvoj 

myopatie, svalové bolesti provázené vzestupem kretinfosfokinázy. V dnešní době 

je léčba i přes všechna možná rizika považována za racionální a je podložena 
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výbornými výsledky. „Na rozvoji myopatie se může spolupodílet i alkohol! 

Alkohol je nejčastější příčinou myopatie!!!“ (ČEŠKA, 2009) 
 
     Tabulka č. 4 Kombinační terapie a její účinek na plazmatické lipidy  
      (upraveno podle VRABLÍK, 2011) 

Hlavní cíl Kombinace Očekávaný efekt 

Snížit LDL Statin + Ezetimib ↓ LDL 39-60% 

Statin + Niacin ↓ LDL 29-45% 

Zvýšit HDL Statin + Fibrát ↑ HDL 26-41% 

Statin + Niacin ↑ HDL 14-34% 

Snížit TG 

 

Fibrát + Omega 3 MK ↓ 

↓  indiviální snížení o 20-70% 

↓ 

Niacin + Omega 3 MK 

Fibrát + Niacin + Omega 3 MK 

 

 
 

 

5.3. Dietoterapie a její základní principy 

 

Pro nemocné s poruchou metabolismu tuků platí určitá obecná výživová 

doporučení, která se pro jednotlivé typy prakticky liší jen v podrobnostech.  

V souhrnu stojí dietoterapie dyslipidémií na několika základních bodech. Prvním 

bodem pro všechny dyslipidémie je snížení námi ovlivnitelného zvýšeného 

exogenního příjmu tuků v potravě. Druhý bod se zaměřuje na jedince s nadváhou, 

obezitou či metabolickým syndromem, kteří mají problém s nadměrným 

energetickým příjmem. Redukce váhového nadbytku již o 5-10% spolu s fyzickou 

aktivitou může velmi příznivě změnit lipidogram. Vede k poklesu hladiny 

triglyceridů, LDL-cholesterolu a k neméně důležitému vzestupu antiaterogenního 

HDL-cholesterolu. Tato redukce hmotnosti, zvlášť je-li udržována dlouhodobě, 

má navíc zásluhu na snížení kardiovaskulárního rizika. Není k tomu zapotřebí 

vynaložit nepředstavitelné úsilí, stačí opravdu pozměnit jídelníček a vyvarovat se 
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těm nejhorším dietním chybám. Tímto způsobem se dá pozvolně a hlavně 

nenásilně navázat na doporučenou dietu pro jedince s poruchou metabolismu 

tuků, dietu s omezením tuků. Třetím bodem je kvalitativní hrazení tuků v potravě. 

Měla by se klást pozornost vyššímu příjmu nenasycených rostlinných tuků z 

hlediska jejich příznivého účinku. Příjem rostlinných tuků a vlákniny má rovněž 

hypocholesterolemický účinek. Jde například o interferenci s trávením a 

vstřebáváním (SVAČINA, 2008). 

 
5.3.1. Dietní pravidla u dyslipidémií 

 

  Pro pacienty je slovo dieta často spjato s pocitem visící hrozby, dále jim to 

evokuje osobní omezování, zasahování do jejich personálního prostoru a 

zaběhlých zvyků. Pro některé, převážně pacienty s hypertriglyceridémií a 

kombinovanou (smíšenou) dyslipidémií, je dietní opatření obzvláště účinné a 

strava se stává úhlavním prostředníkem k uzdravení nebo k zlepšení zdravotní 

kondice. Tito jedinci by měli ideálně začít respektovat jídlo jako jejich lék. Změna 

životního stylu akceptací režimových opatření (dieta, redukce váhy, pohybová 

aktivita) je zásadní a především ovlivnitelný vnější faktor. 

Zásady stravování jsou následující: 

a) Příjem tuků omezit na 30% z celkového energetického příjmu (CEP), 

přitom preferujeme nenasycené tuky (polyenové/polynenasycené mastné 

kyseliny (MK) do 10% za den, monoenové/mononenasycené MK do 20% 

za den). Snažíme se vyhýbat nasyceným živočišným tukům, ty by se měly 

omezit na maximálně 7% z CEP (ČEŠKA, Richard 2009). Navíc strava bohatá 

na tuky, může u pacientů s diabetem prohlubovat inzulinorezistenci. Do 

polyenových MK patří skupina omega-3 MK, kam řadíme především 

kyseliny živočišného původu, kyselinu eikosapentaenovou (EPA) a 

kyselinu dokosahexaenovou (DHA) a kyseliny rostlinného původu, 

kyselinu alfa-linolenovou (ALA). ALA je esenciální kyselinou, a proto je 

její příjem v potravě nezbytný. Navíc je prekurzorem omega-3 MK, i když 
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jen malé procento může být konvertováno na EPA a DHA. Zvažujeme-li 

efekt omega-3 MK, tak jsou známy pro svůj hypotriglyceridemický efekt. 

Při přibližném příjmu 4g/den se snižují sérové triglyceridy o 25-30%  

(SMITH a LEROITH, 2009). Neposledně mají také antitrombotický a 

protizánětlivý efekt. Dobrým zdrojem EPA a DHA jsou zejména tučné 

mořské ryby zahrnující tuňáka, makrelu, sledě a lososa. ALA může být 

hrazena z vlašských ořechů či lněných semínek. Omega-3 MK jsou často 

kupovány v podobě výživových doplňků, které jsou bez problémů hojně 

k dostání, avšak se přiklání spíše k doplňování omega-3 kyselin 

z přírodních zdrojů. Ryby by se měly konzumovat ideálně 2-3krát týdně. 

K Omega-6 polynenasyceným MK se řadí např. kyselina linolová, 

esenciální kyselina, která je prekurzorem pro další omega-6 MK, kyselinu 

arachidonovou. Mají mnoho funkcí a jednou z nich je podíl na rozvoji 

zánětu. Dalo by se říci, že mají opačný efekt oproti omega-3 MK, proto je 

důležitý jejich poměr, který dosud není ustálen. Často je označován za 

nejpříznivější poměr omega-6 : omega-3, 4:1. Monoenové MK, neboli 

omega-9, znázorňují obzvláště kyselinu olejovou v olivovém a řepkovém 

oleji. Kyselina olejová pro nás tvoří hlavní podíl jejich příjmu, okolo 92%. 

Mají rozhodující úlohu pří tvorbě buněčných membrán, správném rozvoji 

mozku a nervových tkání (SVAČINA, 2008). 

 

b) Cholesterol v dietě by neměl přesahovat 200mg/den (ČEŠKA, 2009) nebo 

podle jiných zdrojů je hranicí, která by se neměla překračovat, 300mg/den 
(SVAČINA, 2008) 
 

     Tabulka č. 5 Obsah cholesterolu v potravinách 
     (upraveno podle ŠVAČINA, 2008) 

Obsah cholesterolu / 100g potravin 

Maso: Ryby: 

Jehněčí                                  71mg Kapr                                                            70mg 

Hovězí zadní                          67mg Kaviár                                                       490mg 

Telecí kýta                             65mg Sardinky v oleji                                        140mg 
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Vepřový bok                          75mg Treska (filé)                                                50mg 

Vepřová pečeně                    69mg  

Vepřová kýta                         60mg Uzeniny: 

Kuře s kůží                            75mg Párky                                                          85mg 

Srnčí hřbet                            85mg Salám lovecký                                           85mg 

 Šunka od kosti                                          68mg 

Vnitřnosti:  

Jitrnice                                 105mg Tuky, Vejce: 

Játrová paštika                   108mg Máslo                                                        240mg 

Játra                                     300mg Sádlo vepřové                                           94mg 

Ledvinky                              380mg Vejce slepičí 1ks                                     250mg 

Mozeček                            2500mg  

 Příkrmy: 

Mléčné produkty: Těstoviny třívaječné                                 30mg 

Jogurt 2,5% tuku                    9mg  

Jogurt 1,5% tuku                    5mg Sladkosti: 

Kefír                                         4mg Čokoláda mléčná                                      74mg 

Mléko egalizované                14mg  Keksy máslové                                          37mg 

Smetana 12%                        37mg Piškoty                                                     223mg 

Smetana 33%                      105mg  

Hermelín 45%                        77mg  

Eidam                                     80mg  

Sýr Niva 50%                       105mg  

Sýr tavený 65%                     90mg  

Měkký tvaroh netučný            5mg  

Tvrdý tvaroh                          11mg  

 

 

c) Na lipidový obraz pozitivně přispívá vyšší příjem vlákniny. Oproti obecně 

doporučenému příjmu pro zdravou populaci je navrhováno o 5g vlákniny 

více, tedy na min. 25 - 30g/den. Zvláště pak rozpustná vláknina, obsažená 

například v ovoci a zelenině, má hypocholesterolemický účinek. V tenkém 

střevě totiž snižuje vstřebatelnost cholesterolu, navíc také sacharidů a 

slouží k prevenci kardiovaskulárního efektu. Toho docílíme konzumací asi 

0,5kg zeleniny nebo ovoce za den, přičemž by měl být poměr zeleniny k 

ovoci 3:2. Vláknina se dá doplňovat i z jiných zdrojů, například záměnou 
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tmavého a celozrnného pečiva za nejčastěji konzumované bílé pečivo. 

Dále, využijeme-li do pečení spíše celozrnné suroviny namísto klasické 

bílé mouky. Do jídelníčku je dobré zařadit alespoň dvakrát týdně luštěniny 

nebo obilniny s vysokým obsahem vlákniny – rýže natural (popřípadě 

černá divoká neboli indiánská rýže), pohanka, jáhly, ovesné vločky atd. 

d) Omezit konzumaci alkoholických nápojů na max. 1 skleničku denně, 

přitom nehraje roli, o jaký alkoholický nápoj (pivo, víno, destilát) se jedná, 

ale o vypité množství. Mnohočetné studie prokázaly blahodárný vliv 

alkoholu na HDL-cholesterol a kardiovaskulární riziko. Důsledkem toho 

AHA (American heart association) podporuje mírné požívání alkoholu (1 

až 2 skleničky/den u mužů, 1 sklenička/den u žen) u běžných 

zodpovědných konzumentů. Nicméně AHA připouští, že požívání 

alkoholu ve větším množství navyšuje riziko alkoholismu, hypertenze, 

obesity, rakoviny prsu, sebevražd, nehod a mrtvice. Dále upozorňuje lidi, 

aby nezačínali s pitím alkoholu, pokud tak dosud nečinili (SMITH a LEROITH, 

2009). Pro pacienty s hypertriglyceridémií je toto doporučení striktnější, 

protože i malé požití alkoholu snadno vyvolá výrazný vzestup triglyceridů. 

Nemocným se zde doporučuje úplná abstinence. „Patofyziologický 

mechanismus spočívá v útlumu beta-oxidace mastných kyselin, jejichž 

zvýšené množství je k dispozici pro jaterní syntézu triglyceridů.“ 

(CUSTODIS a LAUFS, 2011)  
e) Vyhýbat se přílišné konzumaci jednoduchých cukrů (sladkosti, slazené 

nápoje, zmrzliny). Raději dát přednost polysacharidům, jako v racionální 

dietě, které nedoprovází takové množství tuků a cholesterolu zároveň. 

Pacienti s dyslipidémií  často trpí i přidruženými onemocněními (obezita, 

DM2T, hypertenze), proto je vhodné sledovat i příjem „skrytých“ tuků a 

dbát na svůj jídelníček. Polysacharidy mají větší sytivost, což se při 

redukci váhy, kterou potřebuje většina pacientů s dyslipidémií, bere jako 

příznivý efekt. Při jejich zpracování se méně zatěžuje organismus, protože 

metabolismus probíhá pomaleji než u jednoduchých cukrů. Sytivost je 
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způsobena i tím, že polysacharidy obsažené např. v rýži, bramborech, 

těstovinách, mají nižší glykemický index a nevyvolávají tak velké 

vyplavování inzulinu.  

f) Omezení příjmu soli, na doporučovaných 5-7g/den, u jedinců 

disponujících hypertenzí.  

 

5.3.2. Technologická úprava pokrmů  
 

 Dieta je založena na omezení exogenního příjmu především živočišných 

tuků. Příjem se může lépe regulovat, budeme-li využívat vhodnějších 

technologických úprav pokrmů a to např. dušení, vaření, pečení v alobalu, pečení 

v páře, zapékání a grilování, kde se nemusí přidávat tuk. Další možností je vaření 

s nádobím s nepřilnavým povrchem (teflon) a vkládat akceptované množství tuku 

až do tepelně zpracovaného pokrmu. Rostlinné oleje upřednostňujeme před 

živočišnými tuky pro zvýšení jejich příjmu v potravě (SVAČINA, 2008). 

 

5.4. Pohybová intervence 

 
Pohyb je další ze součástí režimových opatření, které by ale ztrácelo svůj 

význam bez pravidelnosti. Vyšlapat jednou týdně schody do třetího patra prostě 

nestačí. Pouze dlouhodobě opakovaná činnost bude mít pro nemocného výhled do 

budoucna. Ideální je aerobní cvičení se střední intenzitou prováděné po dobu 20-

30min. 4-5krát týdně nebo 45-60min. 2-3krát týdně. Jedinec by při něm měl 

dosahovat 60-75% maximální tepové frekvence. (SVAČINA, 2010). Pro jedince bez 

KVO, lze ideální orientační TF odvodit od jednoduchého vzorce: TF 220 – věk. 

60-75% této výsledné hodnoty odpovídá ideální TF při zátěži (BRÁT, 2012). Cvičení 

je vhodné ke zlepšení výkonnosti srdce a plic a v návaznosti na to, k poklesu KV 

rizika. Metabolicky je významné mírné snížení triglyceridémie, zvýšení hladiny 

HDL-cholesterolu a zlepšení glukózové tolerance. Při fyzické aktivitě delší 30-ti 

minut začíná tělo více čerpat energii z tukových zásob. Pro upřesnění lipolýza 
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probíhá ve zmenšené míře po celou dobu pohybové intervence, ale s delší dobou 

výkonu její procento roste a postupně dochází k redukci tuku, včetně toho 

intraabdominálního. To má pozitivní přínos zvláště při uvědomění si korelace 

centrálně uloženého tuku s diabetes mellitus a KV nemocí (CUSTODIS a LAUFS, 2011). 

V jaké míře se spaluje tuk v oblasti břicha a v jiných partiích je u každého 

individuální a nelze to globalizovat. Typ pohybové aktivity volíme s ohledem na 

fyzickou zdatnost, věk, stav pobytového aparátu a prodělaná onemocnění. 

Nemocní by si měli zvolit sport sami, důležité je, aby jim aktivita přinášela radost 

a dělali ji ze své iniciativy. Můžeme např. podpořit své argumenty tím, že při 

sledování televize lze zároveň šlapat na rotopedu nebo dělat delší procházky se 

psem rychlejším tempem, atd. Najít si čas na fyzickou aktivitu bude pro některé 

nepředstavitelné, ale je to jen o tom, najít pro ně vhodnou motivaci. Pokud se 

rozhodnou vyvinout úsilí a začít s pohybem, je to další krok ke zlepšení 

zdravotního stavu a životního stylu obecně.  

 

5.5. Důvod k léčbě závislosti na tabáku 
 

Triglyceridémie se obecně považuje za významný rizikový faktor pro vznik 

aterosklerózy. Každým rizikovým faktorem (složky metabolického syndromu - 

hypertenze, inzulinová rezistence…), kterým nemocný navíc disponuje, 

se negativní účinek na cévy znásobuje. Konkrétně u kuřáků dochází ke zvýšení 

koncentrace celkového cholesterolu, LDL a VLDL-cholesterolu, respektive 

triglyceridů. Příčinou je navýšená lipolýza, ke které kouření vede. Důsledkem je 

nadměrná produkce VLDL z volných mastných kyselin uvolněných lipolýzou v 

játrech. Za další kouření způsobuje pokles HDL-cholesterolu a poruchu 

postprandiálního štěpení tuků přijatých potravou, což dokazuje zvýšený nález 

triglyceridů po jídle. (SVAČINA, 2010). Kouření do jisté míry urychluje 

metabolismus tuků a po jeho ukončení tak bývalý kuřák obvykle přibere na váze. 

Přesto se zproštění této nemoci, jak je tento rizikový faktor klasifikován, bere jako 

pozitivní a na nepříznivém nárůstu hmotnosti se následovně pracuje. 
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VÝZKUMNÁ ČÁST 
 

6. Cíl výzkumu 
 

Cílem výzkumného šetření bylo vyhodnotit na podkladě výsledků 

z dotazníkové akce: 

 pacientovy znalosti ohledně jeho vlastního onemocnění 

 dodržování stravovacích pokynů předaných v ambulanci zdravotní 

sestrou či lékařem  

Dále přispět k lepším výsledkům doporučením vhodných dietních a režimových 

opatření, která jim snáze pomohou dostat jejich nemoc pod kontrolu. 

 

7. Stanovené hypotézy 
 

Na základě výzkumného cíle jsem vytvořila 4 pracovní hypotézy. 

 

Hypotéza 1: Předpokládám, že většina pacientů s hypertriglyceridémií nedodržuje 

výživová doporučení. 

Hypotéza 2: Domnívám se, že více jak 30% respondentů nedodržuje doporučení 

ohledně fyzické aktivity. 

Hypotéza 3: Předpokládám, že většina respondentů konzumuje alkohol alespoň 

příležitostně. 

Hypotéza 4: Domnívám se, že více jak 30% pacientů trpí kromě triglyceridémie i 

jiným onemocněním. 

 

8. Metoda sběru dat 
 

Pro dosažení stanoveného výzkumného cíle jsem použila kvantitativní metodu 

dotazníkového šetření. Vytvořený dotazník byl dobrovolný a anonymní, skládal se 

z 16 otázek různého typu (filtrační, uzavřené, otevřené, polootevřené a výčtové), 
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jeho vyplnění trvalo přibližně 15min. Otázky byly zvoleny za účelem zjištění 

reálných stravovacích a pohybových návyků u pacientů s hypertriglyceridémií, 

kteří již prošli základní edukací zdravotních sester v ambulanci.  

 
9. Organizace výzkumu 

 
Praktická část bakalářské práce probíhala v termínu od 1. Prosince do 1. 

března v Centru preventivní kardiologie, 3. interní kliniky 1. LF UK a VFN 

v Praze. Dotazník byl, s pomocí sester, rozdán 50 vhodným pacientům starších 18 

let a vyplněn v průběhu čekání na lékařskou konzultaci v ambulanci.  Pacienty 

jsem za účelem vyplnění dotazníku oslovovala aktivně nebo mi pomohly ostatní 

pracovnice centra. Několik pacientů, kteří si z vlastní iniciativy zažádali o 

opětovnou konzultaci, jsem reedukovala a snažila se tak upevnit jejich doposud 

získané znalosti diety.   

 Pro zpracování výsledků dotazníkového šetření byly vybrány pouze plně 

vyplněné dotazníky. Výsledky vybraných dotazníků byly zpracovány v tabulkách 

a grafech pro lepší orientaci a okomentovány slovním doprovodem. 

 
10. Charakteristika zkoumaného souboru 

 

Vybranou skupinu tvořilo 50 pacientů s diagnózou hypertriglyceridémie, kteří 

dochází na pravidelnou kontrolu do Centra preventivní kardiologie, 3 interní 

kliniky 1. LF UK a VFN v Praze. Kriteriem zkoumaného souboru byla, kromě 

věkové hranice 18 let, triglyceridémie v krvi nad 10 mmol/l.  

Návratnost dotazníků byla 72%, tedy 36, ovšem 6 z nich nebylo řádně 

vyplněných a proto nebyly do dotazníkového šetření zahrnuty. Nejmladšímu 

z pacientů bylo 32 let a nejstaršímu 69 let. 
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11. Výsledky výzkumu 

 
Otázka č.1: Pohlaví respondentů 
 

Z celkového počtu 30 respondentů bylo 6 žen a 24 mužů. Jejich 

procentuální zastoupení je zobrazeno v grafu č.1.   

 
Graf č.1: Pohlaví respondentů 
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Otázka č.2: Rozdělení pacientů podle věku 

  
 Z celkového počtu 30 dotazovaných pacientů tvořila nejvíce početnou 

skupinu, skupina 40-49 let s 43%, přičemž mužů bylo 11 a ženy pouze 2. Na 

druhé místo v pořadí se řadí se stejným procentuálním zastoupením (27%) 

skupina 50-59 let a 60-více let. Nejméně zastoupenou skupinou byla věková 

kategorie od 30-39 let (3%), kterou tvořili pouze muži. 

 
 
 



- 35 - 
 

Graf č.2: Rozdělení pacientů podle věku a pohlaví  
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Tabulka č.1: Rozdělení pacientů podle věku 

 
 

VĚK 

 

N 
 

% 

30-39 1 3 

40-49 13 43 

50-59 8 27 

60-více 8 27 

N 30 100 

 
Otázka č.3: Dosažené vzdělání 
 

V této otázce 63% respondentů uvedlo, že mají ukončené středoškolské 

vzdělání s maturitou. Dále je patrné, že 20% pacientů má vystudovanou vysokou 

školu a posledně 17% dosáhlo odborného vzdělání s výučním listem. 
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Graf č.3: Dosažené vzdělání 

63%

17%20%

Výuční list
Střední škola s maturitou
Vysoká škola

 
Otázka č.4 a č.5: Rozdělení pacientů podle BMI 
 

 Z tabulky č.2 můžeme vyčíst, že pouze 3 muži (10%) z celkového počtu 

30 pacientů spadájí podle měřítka Body mass index (kg/m2) do kolonky optimální 

váhy. Dalších 17 pacientů (57%) má nadváhu a 10 (33%) je obézních. 

 Hodnoty BMI všech pacientů jsou zaznamenány křivkou v grafu č.4. 

Průměrné BMI dotazovaných je 28,4 kg/m2. 

 

Graf č.4: BMI (kg/m2) 
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Tabulka č.2: BMI 

 

 Ženy Muži Celkem % Celkem n 

Optimální váha 

(BMI 18,5-24,9 kg/m2) 

- 3 10% 3 

Nadváha 

(BMI 25-29,9 kg/m2) 

5 12 57% 17 

Obezita 

(BMI 30-více kg/m2) 

1 9 33% 10 

 
 

 
Otázka č.6: Frekvence a typ pohybové aktivity  
 
  Celých 37% z 30 zúčastněných respondentů provozuje fyzickou činnost 

častěji jak 4krát týdně, což je v souladu s doporučovanou frekvencí. Dalších 23% 

pacientů vykonává aktivitu průměrně 3krát do týdne a stejné množství (23%) 

1krát do týdne. Zbylých 17% dotazujících cvičí výjimečně kdy. 

 Z celkového počtu 30 dotazovaných celých 60% zapsalo chůzi jako typ 

pohybu do kolonky „Jaký typ pohybové aktivity vykonáváte?“, 40% respondentů 

zapsalo jiné typy pohybu, jako např. plavání, fitness a tanec. 
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Graf č.5: Frekvence pohybové aktivity  
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Graf č.6: Typ pohybové aktivity  
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Otázka č.7: Konzumace alkoholu u pacientů s hypertriglyceridémií 
 

V dotazníkovém šetření 9 respondentů (30%) uvedlo, že konzumuje 

alkoholické nápoje příležitostně. Oproti tomu 7 respondentů (23%) tvrdí, že 

nepožívají žádné alkoholické nápoje. Zbylých 37% je rozdělených mezi pacienty, 
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kteří konzumují 1 pivo, 1 skleničku vína nebo 1 destilát za den (20%), dále ti, 

kteří denně konzumují více jak 1 pivo, 1 skleničku vína nebo 1 destilát za den 

(17%) a 10%, co konzumuje alkohol párkrát do týdne. 

 
Graf č.7: Konzumace alkoholu 
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Otázka č.8: Výskyt kouření u respondentů 
 

 Z grafu č. 8 lze na základě dotazníkové akce vyčíst, že téměř třetinu 

dotazovaných pacientů (23%) tvořili kuřáci. 22 pacientů (77%) zaznamenalo, že 

cigarety nekouří. 

 Všichni zmiňovaní nekuřáci byli muži a vykouřili v průměru 11 cigaret za 

den. 
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Graf č.8: Výskyt kouření u respondentů 
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Tabulka č.3: Počet vykouřených cigaret 
 

Kuřáci Počet vykouřených cigaret Pohlaví kuřáků 
1. 22 Muž 

2. 3 Muž 

3. 6 Muž 

4. 10 Muž 

5. 20 Muž 

6. 12 Muž 

7. 5 Muž 

~ 11  

 
 
Otázka č.9: 24-hodinnový recall 
  

Tato krátkodobá anamnestická metoda má pro nutriční terapeuty pouze 

orientační charakter, avšak můžeme si alespoň udělat představu o pravidelnosti  

 

stravování pacienta, která je nedílnou součástí alimentární léčby. 
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 37% dotazovaných má 3 hlavní jídla za den (snídani, oběd, večeři). Oproti 

tomu 30% respondentů zařazuje mezi hlavní jídla i svačiny a 13% se stravuje 

velmi nepravidelně, pouze 2krát denně. 

 

Graf č.9: Pravidelnost  ve stravování 
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Otázka č.10: Konzumace jednotlivých potravinových komodit 

 
 V této otázce si mohli pacienti vybrat kolikrát za týden/měsíc/rok 

konzumují jednotlivé potravinové komodity. Mezi komodity, které jedí 

dotazovaní v průměru v nejhojnějším počtu, patří: ovoce  - 4,2krát za týden, 

zeleninu - 4,3krát za týden, celozrnné/tmavé pečivo – 3krát za týden, mléko – 

3krát za týden. Dále mezi ně patří i ostatní mléčné výrobky: sýry – 2,9krát za 

týden, jogurty – 2,4krát za týden. Sestupně následuje konzumace bílého pečiva, v 

průměru 2,5krát za týden, bílé maso 2,2krát za týden, uzeniny 2krát za týden, 

vejce 1,8krát za týden a červené maso 1,5krát za týden. Méně naopak konzumují 

sladkosti - 1,4krát za týden, ryby – 1krát za týden, ořechy – 1krát za týden. Ke 
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komoditám s nejmenší týdenní spotřebou řadíme vnitřnosti - 0,8krát za týden, 

luštěniny – 0,75krát za týden a rychlé občerstvení – 0,2%. 

 Co se týče mléka a mléčných výrobků, u nich preferují pacienti spíše 

polotučné varianty. Polotučné mléko konzumuje 57% dotazovaných, polotučné 

jogurty 47%, při výběru sýrů je hodnota celkem vyrovnaná, sýrům do 30% tuku 

v sušině dá přednost nadpoloviční většina dotazovaných (53%) a sýrům nad 30% 

t.v.s. 44% dotazovaných. Plnotučným variantám se pacienti z většího procenta 

vyvarují. Plnotučné mléko konzumuje 23% dotazovaných a smetanové jogurty 

pouze 10%.  

 Graf č.11 poukazuje na nevhodnou konzumaci uzenin, vnitřností a paštik. 

Celých 80% respondentů uzeniny konzumuje a 20% je již ze svého jídelníčku 

vyřadilo. Vnitřnosti a paštiky opět zařazuje více jak polovina (57%), ale 43% je 

konzumovat přestalo. 

  
Tabulka č.4: Konzumace jednotlivých potravinových komodit za 
určité časové období 
 

 Týden  Týden 

Ovoce  4,2x Vnitřnosti, paštiky 0,8x 

Zelenina 4,3x Mléko 3x 

Luštěniny 0,75x Jogurty 2,4x 

Ořechy 1x Sýry 2,9x 

Bílé maso 

(kuře, krůta,husa) 

2,2x Vejce 1,8x 

Červené maso 

(hovězí, jehněčí) 

1,5x Rychlé občerstvení 0,2x 

Ryby 1x Sladkosti 1,4x 

Uzeniny 2x Bílé pečivé 2,5x 

  Celozrnné/Tmavé 

pečivo 

3x 
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Graf č.10: Konzumace mléčných výrobků 
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Graf č.11: Konzumace uzenin a vnitřností 
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Otázka č.11: Výběr tuků na namazání a na vaření 

 
Otázka č.11 se zaměřovala na výběr tuků při přípravě pokrmů. Nejvíce 

respondentů (63%) používá na namazání rostlinné tuky typu Flora nebo Perla, na 

druhém místě s 33% je máslo a 4% dotazovaných využívá jiných mazadel (např. 

pomazánkový krém). 

Na přípravu teplých pokrmů pacienti opět nejvíce používají rostlinné 

tuky/oleje (77%), k dalším patří máslo (6%) a jiné tuky (17%), např. sádlo. 

 

Graf č.12: Jaké tuky na mazání/vaření nejčastěji používáte?  
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Otázka č.12 č.13: Pitný režim a výběr tekutin 
 
 Z celkového počtu 30 respondentů celých 50% doplňuje během dne 1-2 

litry tekutin, dalších 33% pacientů sleduje výživová doporučení zdravé stravy a 

pije 2 litry tekutin i více, zbylých 17% vypije do 1 litru tekutin za den. 

 Při výběru tekutin si 73% dotazovaných vybírá neslazené nápoje a 27% 

nápoje slazené. 
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Graf č.13: Pitný režim 
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Graf č.14: Výběr tekutin 
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Otázka č.14 a otázka č.15: Pokoušel/a jste se někdy o redukci 
hmotnosti, pokud ano jakým způsobem? 

 
 Z průzkumu vyplynulo, že 50% pacientů dávalo při redukci hmotnosti 

přednost zmenšení velikosti porcí. Druhou příčku obsadila volba pohybu (30%) 

při snaze snížit tělesnou hmotnost a na posledním místě zvolili úpravu 

stravovacích návyků ve smyslu pravidelného stravovacího režimu (20%). 
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 Z celkového počtu 30 pacientů se 83% žen již pokoušelo o redukci 

hmotnosti oproti 67% mužům. Naopak 17% žen a 33% mužů se ještě nikdy 

přebytečné kilogramy nesnažili shodit jakýmkoli vědomým způsobem. O redukci 

se pokoušelo všech 9 obézních mužů a 1 žena, ze skupiny s BMI nad 25 kg/m2 

redukovalo 7 mužů a 4 ženy. 

 

Graf č.15: Jakým způsobem jste se pokoušel/a o redukci váhy? 
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Tabulka č.4: Pokoušel/a jste se někdy o redukci hmotnosti? 

 

 Žena Muž 

Ano 5 83% 16 67% 

Ne 1 17% 8 33% 

Celkový počet 

pacientů 

 

6 

 

100% 

 

24 

 

 

100% 
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Otázka č.16: Četnost jiných přidružených onemocnění kromě 

hypertriglyceridémie 
 

Z celkového počtu 30 respondentů 40% netrpí žádným přidruženým 

onemocněním kromě hypertriglyceridémie. Naopak pacienti podle očekávání 

nejčastěji trpí obezitou (33%), hypertenzí (27%) a diabetes mellitus 2. typu (17%). 

Několik pacientů má diagnostikován metabolický syndrom (3%), akutní 

pankreatitidu (10%), deprese (3%) a steatózu jater (3%).  

 

Graf č.16: Četnost jiných přidružených onemocnění 
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12. Interpretace hypotéz 

 
Hypotéza 1: Předpokládám, že většina pacientů s hypertriglyceridémií 

nedodržuje výživová doporučení. 

Hypotéza byla potvrzena. 

Tuto hypotézu potvrzuje hned několik otázek zaměřujících se na stravovací 

návyky pacientů. Otázka č.9 vypovídá o důležité pravidelnosti ve stravování a 

rozložení jídel během dne (viz. Graf č.9), kde svůj jídelníček skládá z 3 hlavních 

jídel a svačin, tedy 5-6 porcí denně, pouze 37% respondentů. Jídelní lístek si 

z pouze 3 hlavních jídel skládá celá polovina pacientů, 50% a zbylých 13% se 

stravuje velmi nepravidelně, mají maximálně 2 jídla denně.   

Otázka č.10 se zaměřuje na skladbu jedníčku pacientů, která se dá odhadnout 

pomocí frekvence výskytu jednotlivých potravinových komodit (viz. Tabulka 

č.4). Nepříliš uspokojivě dopadlo zařazování ovoce (4,2krát/týden), zeleniny 

(4,3krát/týden) a luštěnin (3krát/měsíc) do jídelního lístku. U ryb opět výsledek 

nekoreluje s doporučením, rybu mají průměrně 1krát do týdne, ovšem uzeniny 

konzumují 2krát v týdnu a vejce 1,8krát za týden. 

Otázka č.11 odhaluje, které tuky na namazání a vaření pacienti nejčastěji zařazují. 

V obou případech dominují rostlinné tuky/oleje (viz. Graf č.12). Na namazání 

používá rostlinný tuk 63% a na vaření ho dokonce preferuje 77% pacientů. 

Všeobecně doporučovaný pitný režim, minimálně 2 litry/den, dodržuje třetina 

pacientů (33%), polovina (50%) pacientů doplňuje tekutiny v rozmezí 1-2 

litrů/den a necelá čtvrtina (17%) vypije do 1 litru tekutin/den (viz. Graf č.13). 

 

Hypotéza 2: Domnívám se, že více jak 30% respondentů nedodržuje doporučení 

ohledně fyzické aktivity. 

Hypotéza byla vyvrácena. 

Doporučení týkající se frekvence pohybové aktivity dodržuje 60% dotazovaných. 

Celých 37% respondentů vykonává aktivitu více jak 4krát do týdne a 23% 

průměrně 3krát do týdne (viz. Graf č.5). 60% pacientů vykonává chůzi jako jediný 
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pohyb (viz. Graf č.6), musíme tedy předpokládat, že probíhá v aerobním pásmu 

po dobu alespoň 20-30 min. 4-5krát za týden. 

 

Hypotéza 3: Předpokládám, že většina respondentů konzumuje alkohol alespoň 

příležitostně. 

Hypotéza byla potvrzena. 

Pouhých 23% ze všech dotazovaných pacientů ambulance se řídí pokynem 

abstinence (viz. Graf č.7). Příležitostně konzumuje alkohol celých 30% 

respondentů, 77% pacientů tedy nesleduje dietní doporučení předaná při edukaci. 

Nutno dodat, že pacienti přiznali, že po první edukaci konzumaci alkoholu 

omezili oproti dřívějšímu stavu. 

 

Hypotéza 4: Domnívám se, že více jak 30% pacientů trpí kromě triglyceridémie i 

jiným onemocněním. 

Hypotéza byla potvrzena. 

Hypotézu potvrzuje otázka č.16 (viz. Graf č.16), kde 40% pacientů netrpí žádným 

přidruženým onemocněním, ovšem zbylých 60% se léčí s dalšími nemocemi. 

Nejčastěji mezi ně patří obezita (33%), hypertenze (27%) a diabetes mellitus 2. 

typu (17%). 

 

 

13. Diskuze 

 
V této bakalářské práci jsem vytvořila 4 hypotézy na základě stanoveného 

výzkumného cíle. 

K první hypotéze mě vedla osobní zkušenost z ambulance, kde jsem měla 

možnost re/edukovat několik pacientů a připomenout jim hlavní zásady jejich 

diety a režimová opatření. V dietě se relativně orientovali, problém byl většinou 

v její realizaci v závislosti na pracovním tempu, nedostatku času na jiné aktivity, 

atd. Z tohoto důvodu také vyšla u pacientů neuspokojivá pravidelnost ve 
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stravování a zanedbávání pitného režimu. Na 3 hlavní jídla denně se svačinami si 

vyhradí čas pouze cca třetina z celkového počtu 30 respondentů, přitom vzhledem 

k tomu, že celá třetina respondentů je obézní (33%) a necelá třetina (17%) má 

DM2T, není ideální nechat tělo hladovět a zajistit přísun jídla pouze 2-3krát 

denně. Z výsledků byl taktéž zřejmý nedostatečný příjem vlákniny, hledíme-li 

na doporučovanou dávku 0,5kg ovoce a zeleniny na den a luštěnin 2krát do týdne. 

Ryby by měli nemocní zařazovat minimálně 2-3krát do týdne z důvodů obsahu 

cenných nenasycených MK, které při pravidelné konzumaci snižují cholesterol 

v krvi, avšak v dotazníkovém šetření vyšel průměrný příjem ryb poloviční (1krát 

do týdne). Zaměřovala jsem se na potravinové komodity, které obvykle dělají 

největší problémy a upozorňuje na ně dieta s omezením tuků. Patří mezi ně různé 

sladkosti se „skrytým“ vysokým obsahem tuku, vnitřnosti, uzeniny, rychlá 

občerstvení, vejce a mléčné výrobky. Výsledné hodnoty frekvence konzumace 

těchto komodit dotazovanými byly překvapivě nízké, avšak až na výjimky je 

konzumují téměř všichni.  Nezbývá, než se spoléhat na pravdivost jejich záznamu. 

U mléka a mléčných výrobků je otázkou výběr tučnosti produktů. Dotazovaní 

pacienti upřednostňují polotučné varianty jak mléka (57%), tak jogurtů (47%). Z 

pacientů dává 53% přednost sýrům do 30% tuku v sušině. Z výsledků vyplývá, že 

plnotučnou variantu mléčných výrobků obecně preferuje 26% dotazovaných.  

Uspokojivé bylo zjištění, že při vaření a mazání vybírá nadpoloviční většina 

pacientů rostlinné tuky/oleje. Je možné, že si pacienti příznivý účinek 

polynenasycených MK velmi dobře uvědomují, proto ho do dotazníku napsali, ale 

ve skutečnosti tak nečiní. Nicméně obstojně nedopadlo ani doplňování tekutin 

v průběhu dne, které také nebylo v souladu s doporučeními. Doporučené 

minimum 2litrů tekutin za den dodržuje pouze 33% respondentů, je tedy nutné 

upozornit na zvýšení příjmu a neopomíjet ho hlavně při edukaci. 

Druhá hypotéza týkající se pohybové aktivity byla nepotvrzena, přesto je 

znepokojující, že se mezi pacienty s významnou hypertriglyceridémií, kde je 

třetina obézních (33%) a 57% má nadváhu, objevuje u více jak poloviny (60%) 

chůze jako jediný pohyb. Myslím, že by pro pacienty byla přínosná edukace na 
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téma zvolení vhodné fyzické aktivity (namísto chůze zvolit např. nordic walking) 

a tempa, které by přispěly ke snížení jejich lipidogramu. Vzhledem k tomu, že 

optimální váhu má podle BMI pouze 10% pacientů, nevěřím, že vykonávají 

fyzickou činnost s takovou frekvencí. 

Třetí hypotéza byla podle očekávání potvrzena. Ačkoliv se pro zdravou 

populaci doporučuje pití 1-2 skleniček alkoholu denně, u pacientů 

s hypertriglyceridémií je konzumace bezvýhradně zakázána, neboť již malé 

množství alkoholu velmi zvyšuje hladinu triglyceridů v krvi. Abstinence je jednou 

z hlavních bodů nefarmakologické léčby, kterou můžeme z vlastní vůle ovlivnit. 

Tato bakalářská práce byla zaměřena na pacienty s významnou 

hypertriglyceridémií, tudiž jejich KV riziko není zanedbatelné, navíc bereme-li 

v úvahu jejich další přidružená onemocnění, která ono riziko ještě navyšují. 

Výsledek hypotézy jsem předpokládala správně, avšak mě překvapilo, že 

abstinuje pouze necelá čtvrtina dotazovaných (23%).  

Poslední čtvrtá hypotéza se jednoznačně potvrdila. Šetření ukázalo, že dvě 

třetiny respondentů (60%) trpí navíc kromě hypertriglyceridémie i jiným 

přidruženým onemocněním. Všechny jmenované nemoci jsou převážně spjaté 

s metabolickým syndromem. K obezitě se v dotazníku přiznal pouze jeden 

respondent, ale ve skutečnosti bylo obézních 10. Vypočítala jsem to podle BMI s 

jejich aktuálně naměřenými hodnotami tělesné výšky a váhy. Pak je tedy otázkou, 

zda si více dotazovaných nepřibarvuje odpovědi, odpovídá skutečně podle pravdy 

nebo podle naučené teorie zodpovědného pacienta. Další variantou je fakt, že 

někteří dotazovaní neberou obezitu jako vlastní nemoc. Steatózou disponují podle 

výsledků šetření pouze 3% pacientů, což je velmi málo. Většina pacientů o ní 

pravděpodobně neví.  
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Závěr 
 

Bakalářská práce, zpracována na téma „Vliv omezení příjmu tuků u pacientů 

s významnou hypertriglyceridémií“, byla směřována pacientům, kteří pravidelně 

navštěvují ambulanci zabývající se poruchami metabolismu lipidů. Cílem této 

práce bylo zjistit znalosti pacientů v oblasti jejich diety a režimových opatření. 

Důraz na znalost základů nefarmakologické léčby je kladen hlavně pro možnost 

pozitivně ovlivnit hodnoty lipidů čistě vlastní iniciativou pacientů, proto je jejich 

orientace v nich nezbytná. Včasná důkladně provedená edukace je základem 

úspěchu léčby. Pacienti musí být připraveni a odhodláni změnit více či méně svůj 

životní styl, právě od toho, udělat tuto změnu reálnou skutečností, tu je celá řada 

odborníků. Odborníci by měli pacientům ideálně nastavit přijatelný plán, který jim 

pomůže skloubit doporučení ohledně jejich onemocnění s jejich životním tempem. 

Výsledky výzkumné části této práce svědčí o skutečnosti, že pacienti mají 

značné teoretické znalosti po vstupní edukaci, avšak většina je přes veškerou svou 

snahu a zájem o uzdravení nepraktikuje. Největší problém mají dotazovaní s 

dodržováním dietních pokynů. Skladba jídelníčku nevyšla překvapivě ve velkých 

odchylkách od odborného doporučení, až na nedostatečný příjem vlákniny, ryb a 

tekutin. Pacienti ovšem jedí velmi nepravidelně. Navíc pokyny ohledně abusu 

alkoholu, který je bezvýhradně doporučen výrazně omezit či přestat konzumovat, 

nejsou u téměř tří čtvrtin pacientů dodržovány. Fyzickou činnost provozují 

respondenti v uspokojivé frekvenci, ale měli by být poučeni o vhodném typu 

pohybové aktivity, která by mohla mít efektivnější účinek na podporu lipolýzy. 

Zhodnocením výsledků výzkumného šetření jsme mohli dostát stanoveným cílům. 

Výsledky hypotéz poukazují na nedodržování dietních pokynů a režimových 

opatření, i přes dobrou orientaci pacientů v teorii získané při edukaci.  

Dle mého názoru by bylo vhodné zefektivnit edukaci pacientů. Jednak by 

měl/a edukaci provádět nutriční terapeut/ka, které budou pacienti ambulance 

zasíláni, a bude mít pro ně mít vyhrazený čas. Konzultace u nutričního terapeuta, 

který klade důraz na individuální nároky pacientů, by měla být automatickou 
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součástí léčby. Myslím si, že nestačí pacienty pouze zasvětit do jejich onemocnění 

a dietních zásad, jelikož při prvním sezení ještě nemají zkušenosti s praxí a otázky 

vyvstanou až později. Mohou si zažádat o reedukaci, což ale valná většina 

neudělá. Proto bych navrhovala, že alespoň ke každé půlroční kontrole donesou 

pacienti ambulance kompletně vyplněný týdenní jídelníček a s nutriční 

terapeutkou ho následně proberou. Zdravotní sestry, které edukaci pacientů 

obvykle vykonávají, musí dostát spoustu jiným povinnostem, proto by měl tuto 

funkci zastávat nutriční terapeut. 

Práce by mohla být podkladem pro zvýšení důrazu na působení nutričního 

terapeuta v ambulancích a podobných zdravotních zařízeních, kam pacienti 

dochází pouze sporadicky a výsledky by mohly sloužit ke zlepšení kvality 

edukace.  
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Seznam zkratek: 
AHA = American heart association 

ALA = kyselina alfa linoleová 

ALP = alkalická fosfátáza 

ALT = alaninaminotransferáza 

AST = aspartátaminotransferáza 

CEP = celkový energetický příjem 

DHA = kyselina dokosahexaenová 

DM = diabetes mellitus 

DM1T = diabetes mellitus 1. typu 

DM2T = diabetes mellitus 2. typu 

EPA = kyselina eikosapentaenová 

GMT = gama-glutamyltransferáza 

HDL = high density lipoprotein, lipoprotein o vysoké hustotě 

HDL-C = HDL cholesterol 

KV = kardiovaskulární 

KVO = kardiovaskulární onemocnění 

LDL = low density lipoprotein, lipoprotein o nízké hustotě 

LDL = LDL cholesterol 

MS = metabolický syndrom 

TF = tepová frekvence 

TG = triglyceridy 

VLDL = very low density lipoprotein, lipoprotein o velmi nízké hustotě 
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SEZNAM PŘÍLOH: 
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Příloha A - Žádost o dotazníkovou akci 
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Příloha B – Dotazník 

 
Dotazník na téma 

 
Stravování u pacientů s významnou triglyceridémií 

 
Vážená paní, vážený pane! 
 
Jsem studentkou 3. ročníku nutriční terapie na 1. lékařské fakultě a ráda bych Vás 

požádala o vyplnění tohoto krátkého dotazníku. Poslouží mi jako opora k mé 

bakalářské práci s názvem: Stravovací návyky pacientů s významnou 

triglyceridémií. Tento dotazník je samozřejmě anonymní a dobrovolný. 

Moc děkuji za Váš čas.                                                                                                                                  

Tereza Pechová 

 

 

1) Jste?       Žena       Muž              2) Váš věk?……………………………………. 

3) Váha?.....................................    4) Výška?............................................................ 

5) Dosažené vzdělání? ……………………………………….……………………. 

6) Frekvence Vaší pohybové aktivity? A jakou vykonáváte?  

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

    Průměrně 3krát do týdne.       Jednou do týdne.      Výjimečně kdy. 

    Častěji jak 4krát týdně. 

7) Jak často konzumujete alkohol?  

    Denně 1 pivo, 1 skleničku vína, 1 destilát.                                                                          

    Denně více než 1 pivo, 1 skleničku vína, 1 destilát. 

    Párkrát do týdne.      Příležitostně.    Abstinent. 

8) Kouříte? Pokud ano, upřesněte kolik cigaret denně. 

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

    Ano.           Ne. 

9) Vzpomenete si na Váš včerejší jídelníček? 
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i. Snídaně:……………………………………………….. 

ii. Přesnídávka…………………………………………… 

iii. Oběd………………………………………………..…. 

iv. Svačina…………………………………...…………… 

v. Večeře………………………………………………… 

vi. Večeře II….…………………………………………… 

10) Kolikrát do týdne/měsíce/roka jíte: 

Komodita Týden měsíc Rok 

Ovoce    

Zelenina    

Luštěniny    

Ořechy    

Bílé maso 

(kuře, krůta, husa) 

   

Červené maso 

(vepřové, hovězí, 

jehněčí) 

   

Ryby    

Uzeniny    

Vnitřnosti, paštiky    

Mléko 

(nízko/polo/plnotučné) 
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Jogurty 

(odtučněné, 

nízkotučné, polotučné, 

smetanové) 

   

Sýry 

(do 30%, nad 30%) 

   

Vejce 

(samostatně, v pokrmu) 

   

Rychlé občerstvení    

Sladkosti    

Bílé pečivo    

Celozrnné/Tmavé 

pečivo 

   

 

11) Jaké používáte nejčastěji tuky na – namazání      Máslo                                                          

                                                                                     Margaríny (Flóra, Perla…)   

                                                                                     Jiné? 

                                          - vaření?   Rostlinné tuky/oleje   máslo   sádlo 

12) Jaký dodržujete pitný režim?     Do 1litru / den.        1-2litry / den.                                         

                                                          2 a více l za den. 

13) Které tekutiny preferujete?      Slazené nápoje (limonády, šťávy…)                  

                                                        Neslazené nápoje (voda,…) 

14) Pokoušel/a jste se někdy o redukci hmotnosti?       Ano      Ne 
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15) Pokud ano, jakým způsobem? 

……………………………………………………………………………………… 

16) Trpíte ještě jiným onemocněním kromě triglyceridémie? (Diabetes, 

Metabolický syndrom, hypertenze…) 

……………………………………………………………………………………… 
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Univerzita Karlova v Praze, 1. lékařská fakulta 

Kateřinská 32, Praha 2 

Prohlášení zájemce o nahlédnutí 
do závěrečné práce absolventa studijního programu 

uskutečněného na 1. lékařské fakultě Univerzity Karlovy v Praze 
 

Jsem si vědom/a, že závěrečná práce je autorským dílem a že informace získané 
nahlédnutím do zpřístupněné práce nemohou být použity k výdělečným účelům, 
ani nemohou být vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné 
osoby než autora. 

Byl/a jsem seznámen/a se skutečností, že si mohu pořizovat výpisy, opisy nebo 
kopie závěrečné práce, jsem však povinen/a s nimi nakládat jako s autorským 
dílem a zachovávat pravidla uvedená v předchozím odstavci. 

Příjmení, jméno 
(hůlkovým písmem) 

Číslo dokladu 
totožnosti 
vypůjčitele 
(např. OP, 

cestovní pas) 

Signatura 
závěrečné 

práce 

Datum Podpis 
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