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SOUHRN 

Diplomová práce shrnuje problematiku vlivu stravovacích zvyklostí na vznik srdečně 

cévních onemocnění. Zabývá se postoji a názory pacientů po prodělaném infarktu myokardu 

na způsob stravování. Zároveň na tuto problematiku nahlíží z pohledu zdravých jedinců a tyto 

názory porovnává mezi sebou.  

Praktická část práce informuje o průběhu průzkumného šetření, které bylo realizováno 

mezi pacienty s infarktem myokardu Pardubické krajské nemocnice a zdravými respondenty. 

Výsledky šetření ukázaly, že způsob stravování pacientů ani zdravých jedinců není zcela 

uspokojivý. Ke zkvalitnění stravovacích zvyklostí populace by bylo třeba rozvinout 

především preventivní informační a motivační program.  
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TITLE 

Risk and protective factors of nutrition in cardiovascular diseases  
 

ABSTRACT  

This graduation thesis summarizes the aspect of nutritional effect on the inception of 

cardiovascular disease. It concerns attitudes and opinions of patients regarding nutritional 

practice and its effects on myocardial infarction. The diploma thesis also presents the views of 

the healthy persons and compares of patients and the healthy.  

The empirical part informs about a research that had been realized among patients 

after myocardial infarction in Pardubice`s regional hospital and healthy respondents. The 

results of the research have shown that the nutritional practice of patients and healthy persons 

isn´t quite satisfactory. The further development of the nutritional behaviour of population 

should be implemented in order to increase the information and motivation program for 

prevention.  
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ÚVOD 

Diplomová práce pojednává o problematice protektivních a rizikových faktorů výživy 

v souvislosti se vznikem kardiovaskulárních onemocnění. Vzhledem k tomu, že v současné 

době přetrvává v Evropě i České republice vysoký výskyt kardiovaskulárních onemocnění, 

které jsou stále hlavní příčinou úmrtí osob do 65ti let a způsob stravování je jeden                   

z podstatných ovlivňujících faktorů, je toto téma velmi aktuální. Tomu odpovídá i vzrůstající 

počet prováděných klinických studií a vydávání různých výživových doporučení v souvislosti 

s prevencí těchto chorob.  

Kardiovaskulární onemocnění jsou řazena mezi tzv. civilizační choroby, k jejichž 

rizikovým faktorům patří především špatný životní styl - nadměrná tělesná hmotnost, nízká 

pohybová aktivita, kouření cigaret, nekvalitní stravování... Špatná výživa je charakterizována 

nadměrným příjmem energie, vysokou spotřebou tuků - zejména živočišného charakteru a na 

druhé straně nedostatkem polynenasycených mastných kyselin, polysacharidů a vlákniny.  

V rámci prevence srdečně cévních onemocnění je tedy velice důležité ovlivnění 

životosprávy a hlavních rizikových faktorů pomocí režimových opatření - dieta, zanechání 

kouření, zvýšení pohybové aktivity, normalizace tělesné hmotnosti, doplněných v případě 

nutnosti farmakoterapií. Cílem těchto doporučení v primární i sekundární prevenci je snížení 

incidence koronárních příhod a jejich recidiv.  

Zdravá strava snižuje rizika hned několika mechanismy včetně úbytku tělesné 

hmotnosti, snížení krevního tlaku, účinku na koncentraci lipidů v krvi, ovlivnění glykémie      

a snížení náchylnosti k trombóze. Z těchto důvodů je významné šířit výživovou osvětu mezi 

běžnou populaci a v rámci sekundární prevence i mezi pacienty, kteří již koronární příhodu 

prodělali.  

Tato diplomová práce si klade za cíl objektivizovat souvislost způsobu stravování se 

vznikem kardiovaskulárních onemocnění a zmapovat, jak na tuto problematiku nahlížejí 

jedinci po prodělaném infarktu myokardu a jedinci bez jakékoli klinické manifestace 

kardiovaskulárního onemocnění. Dílčím cílem práce je posouzení výskytu dalších rizikových 

faktorů u zdravých i nemocných respondentů a na základě toho navrhnout konkrétní řešení      

a postupy, které by přispěly k posílení znalostí populace o výživových doporučeních a jejich 

dodržování v rámci primární a sekundární prevence kardiovaskulárních onemocnění. 
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I. TEORETICKÁ ČÁST  

 

1. Základy výživy 

Pod pojmem lidská výživa rozumíme zajištění přísunu živin potřebných pro udržení 

životní aktivity, zdraví, růstu a rozmnožování. K výživě jsou používány materiály, které lze 

souhrnně nazvat jako potravu, stravu. Běžná strava obsahuje asi 40 nutných komponent pro 

zajištění potřeb organismu, označujeme je jako živiny (nutrienty) a dělíme je na 

makronutrienty a mikronutrienty. Podle obsahu těchto živin a energie určujeme výživovou 

hodnotu potravin. (Svačina, 2008) 

 

1.1.  Stručná fyziologie výživy 

Výživu lze do organismu aplikovat fyziologicky, tedy orálně, nebo enterálně pomocí 

sondy a také parenterálně. Fyziologický příjem předpokládá zdravý, nebo alespoň částečně 

funkční gastrointestinální trakt od dutiny ústní po rektum. Dále jsou nezbytné fungující 

mechanismy řízení hladu a sytosti. Pro trávení je také potřeba funkční stav jater, žlučníku       

a slinivky břišní. Metabolismus předpokládá koordinované působení řady enzymatických 

okruhů. Dostatečný přísun energeticky bohatých živin pak udržuje membránové potenciály, 

integritu buněk a rozdělení jednotlivých distribučních prostorů v organismu. (Pánek, 2002) 

 

1.2.  Makronutrienty 

Mezi hlavní živiny řadíme proteiny, sacharidy a lipidy, které tvoří až 90% sušiny 

stravy. Slouží především jako zdroj energie. Organismus potřebuje jejich přísun v optimálním 

poměru, což u zdravých dospělých jedinců s obvyklou fyzickou aktivitou tvoří 12-15% 

proteinů, maximálně 30% lipidů a asi 55-60% sacharidů. Krátkodobé odchylky od ideálního 

příjmu určité živiny je organismus schopen kompenzovat syntézou z jiných živin, 

dlouhodobější odchýlení ovšem představuje riziko poškození či vzniku některého 

onemocnění. (Svačina, 2008)  
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1.2.1. Proteiny 

Bílkoviny se po přeměně na aminokyseliny zásadním způsobem podílí na výstavbě      

a obnově tkání, působí jako enzymy metabolických procesů, uplatňují se v rámci imunitních 

reakcí a jsou také nezanedbatelným zdrojem energie. (Urbánek - Urbánková, 2008) 

Z hlediska původu bílkoviny dělíme na živočišné a rostlinné, přičemž živočišné 

považujeme, pro jejich poměr esenciálních aminokyselin, za hodnotnější. V pestré lidské 

stravě se ovšem bílkoviny získávají z různých zdrojů, nedostatky ve složení aminokyselin 

z jednotlivých zdrojů se tak vzájemně kompenzují. (Pánek, 2002) 

 

1.2.2. Sacharidy 

Sacharidy představují nejvýznamnější zdroj energie. Část z nich ovšem energeticky 

využitelná není, tyto druhy jsou hlavní složkou vlákniny. Podle účinku vlákninu dělíme na 

rozpustnou a nerozpustnou. Rozpustná vláknina zpomaluje gastrointestinální peristaltiku, 

absorpci glukózy a rovněž má hypocholesterolemický účinek. Vláknina nerozpustná zvětšuje 

objem stolice, čímž ředí koncentraci toxických látek a omezuje tak kontakt i vstřebávání 

těchto látek buňkami tlustého střeva. (Svačina, 2008)  

 

1.2.3. Lipidy 

Tuky mají ve výživě velmi rozmanitou úlohu a plní řadu důležitých funkcí. Jsou 

nejbohatším zdrojem energie, esenciálních mastných kyselin a aromatických látek. Dále tuky 

umožňují vstřebávání lipofilních vitamínů přes střevní stěnu do krevního oběhu, zjemňují 

chuť potravin, zlepšují jejich konzistenci, po požití vyvolávají pocit sytosti a snižují objem 

stravy bohaté na energii. (Pánek, 2002) 

 

1.3.  Mikronutrienty  

Tyto látky nepředstavují pro organismus žádný energetický příjem, pro řadu 

metabolických procesů jsou však nezbytné. Mikronutrienty patří do skupiny esenciálních 

látek, většinou jsou součástí enzymů nebo jiných biologicky aktivních látek. Lidský 

organismus je nedovede sám syntetizovat a přijímá je pouze v potravě. Souhrnně se pod 

mikronutrienty řadí minerály, vitaminy a stopové prvky.   
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1.3.1. Minerálie 

Natrium - je hlavním kationtem v těle. Je osmoticky aktivní, čímž udržuje objem 

extracelulární tekutiny i krve. Úzký vztah mezi natriem a tekutinami zajišťuje správnou 

hydrataci organismu.  

Chlór - obvykle doprovází sodík. Společně s bikarbonátem tvoří významnou část 

aniontů. Jeho hladina ovlivňuje acidobazickou rovnováhu.  

Kalium - je hlavním kationtem intracelulárního prostoru, udržování kalémie                

v normálním rozmezí je velice důležité pro osmotickou rovnováhu, svalové i nervové funkce. 

Změněné koncentrace vedou ke změnám dráždivosti, může dojít až k arytmiím či srdeční 

zástavě. 

Magnézium - intracelulární kationt. Snižuje neuromuskulární dráždivost, dále je 

důležitý pro kardiovaskulární systém, imunitu a omezení alergických reakcí.  

Fosfor - v organismu je přítomen pouze jako fosforečnan. Je součástí kostí a zubů, 

nezbytný pro přeměnu a hospodaření s energií.  

 

1.3.2. Vitaminy 

Vitaminy jsou biologicky aktivní látky. V organismu působí jako prekursory 

biokatalyzátorů či jako antioxidanty. Lidský organismus je neumí sám syntetizovat, proto 

musejí být dodávány v potravě. Nedostatek vitamínů lze považovat za významné nutriční 

riziko. Běžně se vitaminy dělí do dvou skupin – rozpustné ve vodě a v tucích. (Turek, 2004) 

Vitaminy skupiny B většinou tvoří kofaktory důležitých enzymů. Zahrnují B1 

(thiamin), B2 (riboflavin), B6 (pyridoxin), niacin, kyselinu pantotenovou, biotin (vitamin H), 

kyselinu listovou a B12 (korinoidy). Dostatečné zásobování těmito vitaminy zajišťuje pestrá 

strava. Nalézáme je v mase, obilninách, luštěninách, mléčných výrobcích, ovoci a zelenině... 

Kyselina askorbová, neboli vitamin C, má významné antioxidační účinky, vychytává 

volné kyslíkové a dusíkové radikály, čemuž je přikládán význam v prevenci 

kardiovaskulárních onemocnění. Dále usnadňuje práci na kyslíkový dluh, zkracuje reakční 

dobu, uplatňuje se i při syntéze kolagenu a utilizaci vápníku a železa. V organismu jsou jí jen 

malé zásoby, proto je nutná denní dodávka. Vitamin C je obsažen zejména v čerstvém ovoci  

a zelenině. (Martiník - Komeštík, 2001) 
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Vitaminy rozpustné v tucích se lépe vstřebávají za přítomnosti lipidů, proto může při 

poruchách resorpce lipidů vzniknout jejich nedostatek. Do této skupiny řadíme vitaminy       

A (retinol), D (kalciferol), E (tokoferol) a K (fylochinon).  Zejména vitamíny A a E mají 

výrazné antioxidační účinky. Zdroje v potravě jsou mléčné výrobky, rostlinné oleje, obilné 

klíčky, rybí tuk, zelená, oranžová a žlutá zelenina a ovoce. Na aktivaci se podílí i UV záření. 

 

1.3.3. Stopové prvky 

Stopové prvky jsou, ač v minimálních množstvích, pro fungování organismu 

nezbytné. Zařazujeme sem železo, zinek, selen, měď, mangan, jód, molybden, fluór, chróm, 

kobalt, vanad, nikl, cín, kadmium, arzen, hliník, bór a křemík. (Grofová, 2007) 

 

2. Ateroskleróza a ischemická choroba srdeční  

Dle WHO se ateroskleróza definuje jako měnlivé kombinované změny v intimě           

a medii tepen, působené místním nahromaděním lipidů, sacharidů, krevních buněk, fibrózních 

tkání a vápníku. Aterosklerotický proces začíná obvykle v mládí a mnoho let probíhá 

asymptomaticky. Dříve či později se ovšem objeví příznaky orgánového postižení. Podle 

lokalizace nejpokročilejších změn se v nejtěžším stadiu projeví poškozením srdce infarktem, 

mozku malacií či krvácením, končetin gangrénou... (Kolář, 2009) 

 

2.1.  Patofyziologie vzniku aterosklerózy a ICHS 

Na počátku aterogeneze je porušení integrity intimy způsobené mikrotraumatizací       

a hyperlipoproteinémií. Poškození endotelu působí celá řada chemických a mechanických 

vlivů. Mezi ty chemické můžeme zařadit oxid uhelnatý a nikotin při kouření cigaret, 

bakteriální toxiny, viry a hypercholesterolémii. Mechanicky pak výstelku poškozují 

hypertenze a vířivé proudění krve.  

Ve změněném terénu cévní stěny se hromadí lipoproteiny o nízké hustotě (LDL), které 

podmiňují proliferaci hladkého svalstva, migraci buněk hladkého svalstva do endotelové 

vrstvy a tvorbu kolagenu. To postupně vede k fibróze a tvorbě ateromu, který může podléhat 

kalcifikaci, krvácení nebo trombóze a částečně nebo úplně uzavírat tepnu. Léze jsou fokální    
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a dokud nepřekročí hranici 70% stenózy, významněji krevní průtok koronární tepnou 

neovlivňují. (Cheitlin, 2005) 

 

2.2.  Rizikové faktory a koronární ateroskleróza 

Kardiovaskulární onemocnění jsou obecně důsledkem aterosklerózy koronárních 

tepen, proto jsou příčiny totožné s příčinami aterosklerózy, které nejsou zcela jasné. Byly ale 

zjištěny určité okolnosti a vlivy kauzálně spojené s výskytem sledovaného onemocnění. Tyto 

znaky označujeme jako rizikové faktory aterosklerózy. Význam nepříznivých faktorů závisí 

na jejich kumulaci, intenzitě i na délce působení. (Šafránková - Nejedlá, 2006) 

Existuje několik klasifikačních schémat, která rizikové faktory dělí. Nejběžnější dělení 

rozeznává dvě velké skupiny - rizikové faktory ovlivnitelné a neovlivnitelné, jak ukazuje 

tabulka 1. (Vrablík - Češka, 2007) 

 

Tab. 1 Rizikové faktory kardiovaskulárních onemocnění 
 

Neovlivnitelné Ovlivnitelné 

§ věk (muži >55, ženy >65 let) 

§ rodinná anamnéza předčasné 

aterosklerózy 

§ genetické faktory 

§ mužské pohlaví 

§ přítomnost onemocnění 

aterosklerotické etiologie  

 

§ arteriální hypertenze 

§ dyslipidemie  

− celkový cholesterol 

− LDL cholesterol 

− triglyceridy 

− HDL cholesterol 

§ diabetes mellitus 2. typu 

§ nadváha / obezita 

§ kouření 

§ nízká fyzická aktivita 

§ metabolický syndrom 

§ CRP 

§ chronické onemocnění ledvin 

§ homocysteinemie 
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Za nejčastější rizikový faktor koronární aterosklerózy v České republice se považuje 

hyperlipoproteinémie, především zvýšená hladina LDL-cholesterolu. Její častou příčinou je 

nadměrný příjem cholesterolu a nasycených mastných kyselin v potravě. Více se                    

o hyperlipoproteinémii dozvíme v následující kapitole.  

Druhým nejčastějším rizikem je arteriální hypertenze, která poškozuje cévní výstelku 

mechanicky. Zvýšený krevní tlak je nebezpečný především při současné vysoké koncentraci 

cholesterolu v krvi. O hladině systolického krevního tlaku můžeme s určitou nadsázkou říci, 

že platí pravidlo jako u LDL cholesterolu, tedy čím níže, tím lépe.  

Až trojnásobně zvyšuje riziko koronární aterosklerózy kouření cigaret. Oxid uhelnatý 

a nikotin poškozují toxickým působením výstelku tepny. Kromě toho působí zvýšené 

vyplavování katecholaminů, které způsobují vazokonstrikci a také poškozují endotel. (Kolář, 

2009)  

K vysoce rizikové skupině nemocných patří diabetici. Asymptomatická 

hyperglykemie u dospělých s diabetem mellitem potencuje účinek zvýšeného krevního tlaku  

a plazmatických hladin lipidů. Diabetes ovlivňuje bazální membrány kapilár všech tkání 

(mikroangiopatie), čímž dochází k abnormalitám v myokardu i koronárních tepnách (Cheitlin, 

2005). Roční incidence koronární příhody u diabetiků je podle epidemiologických studií 

dvakrát vyšší než u ostatní populace. (Charvát - Kvapil, 2002) 

Obezita (především androidního typu) je nezávislým rizikovým faktorem 

aterosklerózy, za rizikový je považován obvod pasu nad 94 cm u mužů a nad 80 cm u žen         

a BMI nad 25. Ukázalo se, že tuková tkáň není jen zásobárnou energie, ale velmi aktivním 

endokrinním orgánem. Tuková tkáň produkuje hormony (cytokiny) vyvolávající endoteliální 

dysfunkci. Je zdrojem tumor nekrosis faktoru alfa a PAI-1, které mají vztah k systémovému 

zánětu. Významným faktorem je také leptin, který snižuje hladinu adiponektinu důležitého 

pro zvyšování inzulínové senzitivity a zlepšení stability aterosklerotických plátů. Nedostatek 

adiponektinu u obézních se podílí na poruše funkce makrofágů a přímo koreluje s endoteliální 

dysfunkcí. Zvyšujícímu se BMI také odpovídá vyšší krevní tlak a srdeční hypertrofie.            

U obézních je přítomna i dysfunkce pravého srdce, prokázána již od pásma nadváhy, 

zhoršující se úměrně stupni obezity. Dle dlouhodobých studií při vzestupu hmotnosti o 20 kg 

riziko ICHS roste až 6krát. (Svačina, 2006; Poledne, 2009) 

Diagnóza metabolického syndromu je definována jako abdominální obezita                 

v přítomnosti tří a více z následujících hodnot: sérové koncentrace triglyceridů nad 1,7 
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mmol/l, HDL cholesterol nižší než 1 mmol/l, plasmatická glukóza nad 6,1 mmol/l nebo krevní 

tlak vyšší než 130/80 mmHg. Prakticky všechny složky metabolického syndromu mají 

aterogenní potenciál a podílí se tak na vzniku KVO. (Cífková, 2009) 

Přítomnost C-reaktivního proteinu (CRP) v krvi ukazuje na proinflamační stav. Je 

známo, že jedinci s chronicky zvýšeným CRP (tedy ne jen v době akutní ataky organismu) 

nad 2 mg/l mají výrazně vyšší pravděpodobnost infarktu než jedinci s CRP pod hodnotu 1, a 

to nezávisle na dalších rizikových faktorech srdečně cévních onemocnění. Koncentrace CRP 

obecně stoupá s věkem, především ale s hmotností a objemem viscerálního tuku. (Poledne, 

2009) 

Studie ukázaly, že fyzická aktivita ovlivňuje kardiovaskulární morbiditu mnohem více 

než samotná tělesná hmotnost. Ukazuje se, že riziko trénovaných, fyzicky aktivních jedinců je 

prakticky poloviční ve srovnání s fyzicky neaktivními osobami se stejným BMI. Další studie 

prezentují, že riziko obézního jedince, který je fyzicky aktivní, je srovnatelné se štíhlým 

fyzicky neaktivním. Z Leeovy studie vyplývá, že z hlediska kardiovaskulárních onemocnění 

je výhodnější být aktivní obézní (fit fat) než neaktivní štíhlý (lean lazy). (Svačina, 2006) 

Další rizikové faktory nebudou podrobněji rozebrány z důvodu omezené kapacity této 

práce.  

 

2.3.  Framinghamská studie 

Framinghamská studie byla zahájena v roce 1948 a je dosud nejdéle trvající 

observační studií, jejímž cílem bylo identifikovat faktory predisponující ke vzniku 

kardiovaskulárních onemocnění. Tato studie prokázala, že ischemická choroba srdeční je 

velice častým onemocněním s vysokou letalitou. ICHS se zjistila u každé páté sledované 

osoby do věku 60ti let. U žen se infarkt myokardu objevoval v průměru o 20 let později. 

Původně se myslelo, že je nezbytné nalézt jedinou etiologii aterosklerózy, ale výzkum 

prokázal, že etiologie je multifaktoriální. Na základě výsledků Framinghamské studie byla 

vydána společná evropská doporučení pro prevenci ICHS a také verze Amerického 

cholesterolového programu v roce 2002. (Cífková, 2006) 
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2.4.  Hodnocení rizika KVO pomocí programu SCORE 

Ve snaze zhodnotit riziko rozvoje kardiovaskulárního onemocnění byly vypracovány 

různé multifaktoriální modely rizika. Evropská kardiologická společnost doporučuje používat 

model a tabulky rizika SCORE. Tato metoda byla vyvinuta na základě 12ti evropských studií 

zahrnujících země z rozsáhlé zeměpisné oblasti s různým stupněm kardiovaskulárního rizika. 

Hodnocení lze snadno přizpůsobit podmínkám, zdrojům a prioritám v jednotlivých zemích. 

Odbornými společnostmi byla vytvořena také specifická tabulka pro Českou republiku (viz 

příloha č. 1).  

Program SCORE umožňuje na základě pěti faktorů (věk, pohlaví, kouření, hodnota 

systolického krevního tlaku a hodnota celkového cholesterolu) snadno odhadnout riziko úmrtí 

v důsledku srdečně cévního onemocnění v následujících deseti letech.  

Tabulky by měly být používány se znalostí zdravotního stavu a individuálních 

podmínek pacienta. Pacienti s již prokázaným kardiovaskulárním onemocněním jsou 

považováni za jedince s vyšším celkovým rizikem fatálních cévních příhod než je uvedeno    

v tabulce. Dále může být riziko vyšší u osob se sedavým způsobem zaměstnání, obézních, 

diabetiků, u osob s nízkým HDL-cholesterolem nebo u osob se známkami preklinické 

aterosklerózy. U těchto jedinců je třeba se zaměřit na intenzivní změnu životosprávy                

a případně i zahájit farmakoterapii. Riziko se může zdát být v jakémkoli věku vyšší u mužů 

než u žen, ale ve skutečnosti na kardiovaskulární onemocnění zemře více žen, riziko je pouze 

asi o 10 let zpožděno. Také je třeba si uvědomit, že celkově nízké riziko u mladých osob se      

s věkem může měnit na vysoké. U těchto osob je vhodné zavést režimová doporučení. 

Při určování celkového kardiovaskulárního rizika se postupuje podle barevných 

nomogramů. Podle pohlaví najdeme v tabulce políčko, které je nejblíže věku osoby, 

hodnotám cholesterolu a systolického tlaku a podle barvy políčka odečteme riziko. Za vysoké 

riziko je považována již hodnota nad 5%, velmi vysoké riziko pak představuje hodnota nad 

10% (pravděpodobnost úmrtí na kardiovaskulární onemocnění v následujících 10ti letech je 

vyšší než 10%). (Graham, 2007; Býma - Hradec, 2009) 

 

3. Dyslipoproteinémie  

Dyslipoproteinémie patří do skupiny metabolických onemocnění charakterizovaných 

změněnou koncentrací cholesterolu a/nebo triglyceridů a/nebo HDL cholesterolu v krvi. Je 
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považována za jeden z nejvýznamnějších rizikových faktorů aterosklerózy a srdečně cévních  

onemocnění, protože zvýšená koncentrace tuků v plazmě vede k jejich vyššímu ukládání do 

intimy cévy.  

Na jejím vzniku se podílí kombinace genetických faktorů a faktorů daných životním 

stylem konkrétního jedince; jsou to především složení a množství stravy, kouření, alkohol, 

fyzická aktivita a tělesná hmotnost. Někdy se na rozvoji dislipidemie mohou podílet i jiná 

onemocnění (sekundární dyslipidemie). 

Zvýšená koncentrace tuků se může týkat cholesterolu, triglyceridů nebo obou těchto 

látek. Podle toho, které složky jsou zvýšeny lze dyslipidemii rozdělit do tří skupin: 

−  izolovaná hypercholesterolemie - zvýšení celkové hladiny cholesterolu, většinou jeho 

LDL frakce při normální koncentraci triglyceridů 

− izolovaná hypertriacylglycerolémie - zvýšení hladiny triacylglycerolů při normální hladině 

cholesterolu 

− kombinovaná hyperlipoproteinémie - současné zvýšení koncentrace cholesterolu a hladiny 

trigliceridů (ČSAT, 2007) 
 

Důležitější v patogenezi aterosklerózy může být pokles HDL frakce cholesterolu než 

zvýšená hodnota LDL frakce či celkového cholesterolu. Poměr mezi HDL cholesterolem        

a celkovým cholesterolem může být lepším prediktorem ICHS než samotná hladina 

cholesterolu.  

Dyslipoproteinémie se často vyskytují společně s dalšími rizikovými faktory - 

hypertenzí, diabetem a obezitou centrálního typu v rámci tzv. metabolického syndromu. 

Uvedená skupina současně se vyskytujících rizikových faktorů vede k rychlé progresi 

aterosklerózy a znásobuje výskyt dalších závažných chorob. (Svačina, 2008) 

 

3.1.  Charakteristika lipidů a lipoproteidů 

Lipidy jsou organické sloučeniny, které mají v biologických systémech funkci 

především zásobní energie a jsou stavební součástí buněčných membrán. Přijímané v potravě 

přispívají k podstatnému zvyšování celkově přijaté energie. Zjednodušeně můžeme lipidy 

rozdělit na steroly, složené lipidy a triacylglyceroly. (Grofová, 2007) 
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Steroly jsou biologicky velmi důležité látky. Ve formě cholesterolu se nacházejí          

v potravinách živočišného původu, ale také si je tělo vytváří samo. Cholesterol je nezbytný 

pro výstavbu buněčné membrány, tvorbu žlučových kyselin a je prekurzorem steroidních 

hormonů.  

Lipidy se v krevním oběhu přenášejí ve formě lipoproteinů. Vzájemný poměr těchto 

dvou základních složek určuje jejich fyzikální vlastnosti, podle kterých je rozlišujeme. Pokud 

lipoprotein obsahuje více tuků než bílkovin, má nižší hustotu než voda a označujeme ho jako 

LDL (lipoprotein o nízké hustotě), pokud obsahuje více bílkovin a méně tuku, má vyšší 

hustotu a hovoříme o HDL (lipoprotein o vysoké hustotě). Lipoproteiny o nízké hustotě 

vznikají v krevním oběhu a jsou hlavními transportéry cholesterolu a fosfolipidů cévním 

řečištěm do okrajových tkání, čímž je umožněno jeho negativní působení na cévní stěny. K 

opačnému procesu, tedy transportu cholesterolu z periferních buněk do jater, slouží 

lipoproteiny o vysoké hustotě, čímž očišťují krev od nadbytečného cholesterolu a brání 

rozvoji aterosklerózy.  

Triacylglyceroly jsou mastné kyseliny vázané na glycerol. Mastné kyseliny jsou 

hydrouhlíkaté řetězce na konci obsahující metylové (-CH3) a karboxylové (-COOH) skupiny. 

Podle délky řetězců a počtu uhlíkatých vazeb rozlišujeme nasycené a nenasycené mastné 

kyseliny. (Svačina, 2008) 

  

3.1.1. Nasycené mastné kyseliny 

Saturované mastné kyseliny mají mezi uhlíky pouze jednoduché vazby. Jsou většinou 

živočišného původu, ale najdou se i v rostlinách. Nepředstavují pouze zdroj energie, ale jsou 

také důležitou složkou buněčných membrán, kde snižují aktivitu LDL-receptoru a tím 

zpomalují přísun LDL-cholesterolu do buněk. Zvyšuje se tak ovšem koncentrace cirkulujících 

LDL. Lidské tělo je schopno si nasycené mastné kyseliny syntetizovat i samo. 

Nejvýznamnější saturované mastné kyseliny jsou: laurová, myristová, palmitová a stearová. 

Jejich zvýšený přísun bez adekvátního energetického využití výrazně zvyšuje riziko vzniku  

aterosklerózy, srdečně cévních onemocnění, ale také některých druhů nádorů. Koncentrace    

a vzájemný poměr nasycených a polynenasycených mastných kyselin ovlivňuje krevní lipidy 

intenzivněji než snížení celkového přísunu tuků potravou. (Fořt, 2007) 

 

 



 

 - 21 -  

3.1.2. Nenasycené mastné kyseliny 

Nesaturované mastné kyseliny mají mezi některými uhlíky v řetězci dvojné vazby. 

Ovlivňují cévní stěnu, čímž se podílejí na regulaci krevního tlaku, snižují sklon k tvorbě 

trombů a také se podílejí na snížení hladiny cholesterolu v krvi. Jejich nedostatek ve stravě je 

považován za významné nutriční riziko. Podle složení a polohy dvojných vazeb je lze rozdělit 

do několika skupin s odlišnými biologickými účinky. (Turek, 2004) 

Mononenasycené mastné kyseliny (MUFA) obsahují pouze jednu dvojnou vazbu. 

Většinou jsou to oleje. Hlavní část příjmu v potravě představuje kyselina olejová. Bohatým 

zdrojem těchto kyselin je zejména olivový olej, relativně významnými zdroji jsou také olej 

řepkový, slunečnicový, mandlový a avokádový, překvapivě ale také husí sádlo. Jejich 

pravidelná konzumace snižuje hladinu LDL cholesterolu a mírně zvyšuje protektivní HDL 

cholesterol. Kromě toho MUFA podléhají oxidativním změnám a z nich vznikajícím 

cytotoxickým látkám až 100x méně než PUFA, výživa bohatá na kyselinu olejovou tedy může 

snížit přeměnu LDL v její oxidovanou formu a snížit tak její aterogenitu. 

Polynenasycené mastné kyseliny (PUFA) mají dvě a více dvojných vazeb, podle 

polohy těchto vazeb v řetězci rozlišujeme omega-3 (kyselina linolenová, eikosapantaenová    

a dokosahexaenová)  a omega-6 mastné kyseliny (kyselina linolová a arachidonová). Zdroji 

jsou opět rostlinné oleje (kukuřičný, lněný, sójový...), oleje z různých semen (ořechů) a navíc 

také rybí tuk především mořských ryb. Polynenasycené mastné kyseliny snižují LDL-

cholesterol, díky více dvojným vazbám však PUFA daleko snadněji podléhají oxidativním 

změnám a zvýhodňují tak vznik a průběh arteriosklerózy. Kyselina arachidonová je navíc 

výchozí látkou pro tvorbu tkáňových hormonů důležitých pro srážlivost krve či průběh 

zánětlivých procesů. Vysoká produkce těchto látek je spoluodpovědná za zvýšenou incidenci 

srdečního infarktu, mozkové mrtvice, bronchiálního astmatu a dalších. Z těchto důvodů se 

doporučuje přísun PUFA omezit na 7% celkového energetického příjmu. (Fořt, 2007; 

Stránský, 2006; Mostofsky, 2001) 

Mezi nenasycené mastné kyseliny se řadí také trans-formy mastných kyselin 

obsahující alespoň jednu dvojnou vazbu v trans-konfiguraci, čímž jejich struktura napodobuje 

saturované mastné kyseliny. Mohou vznikat při nešetrné úpravě rostlinných tuků (při procesu 

ztužování). Mají potenciál zvyšovat cholesterol a působit aterogenně. (Kunová, 2004) 

Podle výše zmíněného by se měl výběr používaných tuků a olejů řídit nízkým 

obsahem saturovaných mastných kyselin a jejich trans-forem, adekvátním obsahem linolové  
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a e-linoleové kyseliny, vysokým obsahem MUFA a vitaminu E, odpovídajícími senzorickými 

vlastnostmi a širokým použitím při přípravě stravy. (Stránský, 2006) 

  

3.2.  Význam dyslipidemie 

Hlavní význam dyslipidemie spočívá v tom, že představuje jeden z nejzávažnějších 

rizikových faktorů předčasného vzniku aterosklerózy a jejích komplikací. Zvýšená 

koncentrace LDL cholesterolu (resp. celkového cholesterolu), trigliceridů a snížená 

koncentrace HDL cholesterolu tvoří nezávislé faktory rozvoje ICHS. Riziko je tím vyšší, že 

často probíhá celá léta asymptomaticky. (Kolář, 2009) 

Snížením LDL cholesterolu o 1% poklesl výskyt ICHS asi o 1,2%, naopak vyšší 

koncentrace HDL cholesterolu o 0,025% znamená snížení rizika o 3% u žen a 2% u mužů. 

Intervenčními studiemi bylo prokázáno, že léčba dyslipidemie vede ke snížení mortality           

i morbidity na kardiovaskulární onemocnění a může navodit i regresi koronární aterosklerózy. 

  

3.3.  Laboratorní hodnoty 

Základní laboratorní vyšetření pro diagnostiku dislipoproteinémie by mělo zahrnovat 

stanovení koncentrace celkového cholesterolu, jeho HDL a LDL frakce, triglyceridů               

a informaci o chylozitě séra. U určitých skupin nemocných (jedinci s hypertriglyceridemií, 

metabolickým syndromem a diabetem mellitem) je vhodné doplnění koncentrace 

apolipoproteinu B, který odráží počet všech aterogenních lipoproteinových částic v krvi. 

Optimální i rizikové hodnoty koncentrace lipidů ukazuje následující tabulka               

č. 2, přičemž tyto hodnoty platí pro asymptomatické jedince s nízkým kardiovaskulárním 

rizikem. Pro pacienty s již přítomným kardiovaskulárním onemocněním nebo osoby vysoce 

rizikové jsou stanoveny přísnější kritéria (celkový cholesterol pod 4 mmol/l, LDL frakce pod 

2 mmol/l). (ČSAT, 2007) 
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Tab. 2 Hodnoty tuků v krvi  
 

 
Optimální hodnota 

(mmol/l) 

Hodnota představující 

zvýšené riziko KVO 

(mmol/l) 

Hodnota představující 

vysoké riziko KVO 

(mmol/l) 

Celkový cholesterol < 5,0 5,2 - 6,2 > 6,2 

LDL-cholesterol < 3,0 3,4 - 4,1 > 4,1 

HDL-cholesterol > 1,0 < 0,9 - 

Triglyceridy < 1,7 2,0 - 4,0 > 4,0 

 

 

4. Způsob stravování a riziko ICHS 
 

4.1. Protektivní faktory 

Základním požadavkem pro pozitivní účinky stravy je její pestrost a vyvážený 

energetický příjem vedoucí k optimální tělesné hmotnosti. Takové podmínky zajistí 

dostatečný přísun protektivně působících prvků ve stravě.  

  

4.1.1. Antioxidanty 

Antioxidanty mají v těle za úkol chránit organismus před nadbytkem volných 

kyslíkových a dusíkových radikálů. Výrazné antioxidační působení mají vitaminy                  

E, C a A, betakaroten, koenzym Q a flavonoidy. Z běžných látek je to albumin, bilirubin        

a kyselina močová, dále metaloproteiny, feritin, transferin a ceruloplasmin. Z enzymových 

systémů jsou to enzymy opravného mechanismu DNA, superoxiddismutáza obsahující zinek, 

měď, mangan;  glutathionperoxidáza obsahující selen a kataláza. 

Antioxidační procesy probíhají v hydrofilním i lipofilním prostředí a vzájemně se 

doplňují, čímž umožňují komplexní ochranné působení v plném spektru. (Grofová, 2007) 

Vitamin E patří mezi hlavní přírodní antioxidanty. Chrání buněčné membrány              

a vitaminy C a A před oxidačním působením. Prostřednictvím snížení oxidovatelnosti, a tím   

i aterogenní agresivity plasmatických LDL-částic se spolupodílí na prevenci aterosklerózy     

a snížení rizika kardiovaskulárních onemocnění. Jeho příjem je závislý na obsahu 
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polynenasycených mastných kyselin v potravě, jejich zvýšený příjem vykazuje i vyšší přívod 

vitaminu E. Je méně toxický než vitaminy A a D. (Hlúbik, 2004) 

Vitamin C také prokazuje vliv v prevenci kardiovaskulárních onemocněních 

především díky významným oxiredukčním účinkům.  

Vitamin A je důležitý zejména pro buňky v regeneraci a při běžných hladinách má 

antioxidační účinky. Ty ovšem mají hlavně jeho provitaminy - karoteny, které jsou rozpustné 

ve vodě. Nejrozšířenějším prekurzorem vitaminu A je betakaroten s významnými 

antioxidačními vlastnostmi.  

Flavonoidy inhibují metabolismus katecholaminů, zvyšují pružnost kapilár, působí 

proti tvorbě trombů, zvyšují pružnost červených krvinek, čímž zlepšují jejich cirkulaci, 

prokrvení a zásobení tkání kyslíkem. Působí spasmolyticky na hladké svalstvo větších cév, 

zlepšují kontraktilitu srdečního svalu, snižují hladinu cholesterolu a mají antisklerotické         

a protizánětlivé účinky. 

Koenzym Q je další diskutovanou látkou v souvislosti s přínosem u KVO. Významný 

je jeho antioxidační efekt v ischemické srdeční tkáni. Podávání koenzymu Q ve studiích 

prokázalo snížení krevního tlaku, lepší toleranci zátěže a nižší NYHA klasifikaci a tím 

zlepšení kvality života u pacientů s hypertenzí, srdečním selháním a u nemocných léčených 

statinem pro dyslipidemii. (Josífová, 2007)  

Vláknina (rozpustná i nerozpustná) je považována za ochranný faktor před vznikem 

aterosklerózy, protože váže cholesterol, snižuje jeho resorpci ze střeva a zároveň zpomaluje 

resorpci sacharidů. Denně je doporučeno konzumovat alespoň 30 g vlákniny v podobě 

dostatečného příjmu zeleniny, ovoce, celozrnného pečiva a luštěnin. (Zdeňková Kroužková, 

2009) 

 

4.1.2. Omega 3 a 6 mastné kyseliny 

Polynenasycené mastné kyseliny typu omega 3 a omega 6, obsažené především          

v tucích a olejích mořských ryb ale také v některých rostlinných olejích, mají řadu pozitivních 

účinků na kardiovaskulární systém. Nejvýznamnější je ovlivnění aterogenních VLDL částic, 

kde mohou omega 3 mastné kyseliny pomoci snížit jejich původní hladinu až o 45%. Kromě 

toho prodlužují dobu krvácení, ovlivňují viskozitu krve a rozšiřují lumen cév, což přispívá 
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mimo jiné ke snížení krevního tlaku a k lepšímu prokrvení orgánů a jejich saturaci kyslíkem. 

(Stránský, 2006) 

Význam polynenasycených mastných kyselin (zejména eikosapanteanové                    

a dikosahexaenové) v prevenci kardiovaskulárních onemocnění byl prokázán již mnoha 

studiemi. Např. studie Chicago prokázala, že čím vyšší je příjem rybího masa v dietě, tím se 

snižuje riziko úmrtí na KVO. Jak již bylo předesláno, mechanismus účinku zahrnuje celý 

komplex kardioprotektivních účinků - antiarytmický, antiaterogenní, dále potenciálně 

antitrombotický a protizánětlivý efekt a snížení hladiny triglyceridů. (Josífová, 2007) 

 

4.2.  Rizikové faktory  

Příjem energie převyšující energetickou potřebu organismu vede k ukládání zásobních 

tuků a vzniku obezity. Obecně závažnější je androidní obezita s ukládáním tuku v břiše, která 

nese  riziko rozvoje metabolického syndromu, diabetu mellitu a kardiovaskulárních chorob. 

(Grofová, 2007) 

Za rizikový faktor pro vznik a rozvoj aterosklerózy je právem považován také zvýšený 

příjem cholesterolu a nasycených mastných kyselin, protože zvyšuje hladinu cholesterolémie, 

triglycerinemie a plasmatického LDL cholesterolu. LDL cholesterol se podílí na ukládání 

cholesterolu v cévních stěnách. Závažná je hlavně situace, kdy jsou mastné kyseliny v LDL 

oxidovány. LDL s oxidovanými látkami jsou vychytávány žírnými buňkami a cíleně zanášeny 

do cévní stěny. Exogenní cholesterol ovšem není jedinou složkou ovlivňující jeho hladinu      

v krvi. Za normálních okolností se při vyšším příjmu cholesterolu zpětnou vazbou snižuje 

jeho endogenní produkce, z různých důvodů toto ochranné opatření ovšem někdy selhává. 

(Turek, 2004) 

Sacharidy jsou považovány za škodlivé pouze pokud jejich příjem překračuje 

doporučované denní optimum (55-60% denní dávky). Při vyšším přísunu dochází k jejich 

přeměně na tuk a současně stoupá plasmatická hladina triglyceridů. Obecně horší účinky na 

organismus mají monosacharidy než polysacharidy a disacharidy. 

Kuchyňská sůl ve zvýšeném množství zadržuje v těle vodu, čímž se zvyšuje krevní 

tlak a rozvíjí se arteriální hypertenze. Maximální denní přívod soli je proto do 5-6 g. Pro 

značný obsah soli by z jídelníčku měly být vynechány uzeniny, tavené sýry, konzervované 

potraviny, instantní potraviny a je třeba dát si pozor i na některé minerální vody. 
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Vliv alkoholu je ve vztahu ke kardiovaskulárním onemocněním kontroverzní. Jeho 

nadměrná konzumace vede k jaterní cirhóze, akceleruje aterogenezi a zvyšuje hladinu 

hypertriglycerolemie. Naopak ale střídmé popíjení (do 20 g/den) je považováno za 

protektivní. (Zdeňková Kroužková, 2009) 

  

4.3. Výživová doporučení pro prevenci vzniku kardiovaskulárních 

onemocnění  

Zdravá strava snižuje riziko vzniku kardiovaskulárních onemocnění hned několika 

mechanismy. Kromě snížení tělesné hmotnosti a krevního tlaku, také ovlivňuje koncentrace 

lipidů v krvi, glykémie a snižuje náchylnost k trombóze. Preventivní výživová doporučení se 

týkají jak zdravých jedinců tak i pacientů s arteriální hypertenzí, dyslipidemií či diabetem, 

kterým je nutno poskytnout speciální dietetické poradenství.  

  

4.3.1. Primární prevence 

Terapie ischemické choroby srdeční a dalších komplikací aterosklerózy se neustále 

zlepšuje, ale i tak je třeba si uvědomit, že jde o léčbu již rozvinutého onemocnění. Z tohoto 

důvodu se v současné době klade důraz na prevenci kardiovaskulárních onemocnění. Jejich 

nejčastější příčinou je nesprávné stravování společně s dalšími rizikovými faktory 

(hypertenze, diabetes mellitus, dyslipidemie, kouření, fyzická inaktivita, stres....), proto           

v prevenci vzniku a rozvoje aterosklerózy má, mimo jiné, veliký význam racionální dieta.  

Racionální dieta v podstatě ani není dietou. Jde o způsob stravování, který by měli 

dodržovat všichni. Cílem zdravé výživy je přiměřený denní příjem všech důležitých látek, 

nejen snížení příjmu tuků.  

V současné době byla vydána již celá řada publikací s různými stravovacími návrhy, 

které bychom měli dodržovat. Dle výživových doporučení vydaných Ministerstvem 

zdravotnictví České republiky v roce 2005, by každý zdravý člověk z hlediska prevence měl 

respektovat následující pravidla:  

− jíst pestrou vyváženou stravu založenou spíše na potravinách rostlinného původu. 

Hlavní nositelé energie by měly být zastoupeni v poměru 1 g bílkovin : 1 g tuků : 4 g 

sacharidů.  
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− udržovat hmotnost a obvod pasu v doporučeném rozmezí (BMI 18,5 - 25 kg/m2, 

obvod pasu u mužů do 94 cm a u žen do 80 cm) pomocí vyvážení energetického 

příjmu s výdejem 

− jíst různé druhy ovoce a zeleniny v množství alespoň 400 g denně, nejlépe čerstvé 

− kontrolovat příjem tuků, dávat přednost rostlinným olejům před živočišnými tuky, 

denně konzumovat mléčné výrobky se sníženým obsahem tuku. Příjem cholesterolu    

z potravy by měl být nižší než 300 mg za den.  

− několikrát denně jíst celozrnné pečivo a další obilninové výrobky, brambory 

− masné tučné výrobky nahrazovat rybami, netučnou drůbeží a luštěninami 

− alkoholické nápoje konzumovat pouze v přiměřeném množství do 20 g alkoholu       

(tj. 0,5 l piva, 2 dl vína nebo 5 cl 40% destilátu) 

− omezit příjem kuchyňské soli, včetně soli skryté v potravinách (do 5 g denně), 

používat jodovanou sůl 

− konzumovat potraviny s nízkým obsahem cukru, omezit sladkosti 

− denně vypít 2 - 2,5 l neslazené stolní vody 

 

Protože tato výživová doporučení jsou určena široké populaci, měla by být snadno 

pochopitelná, názorná a dobře dostupná. Pro tento účel se osvědčil model výživové pyramidy, 

která z pohledu trojúhelníku znázorňuje základní komponenty stravy v postupně se snižujícím 

zastoupení jednotlivých potravinových skupin. Konkrétně ukazují četnosti, jak by jednotlivé 

skupiny potravin měly být do denního jídelníčku dospělého člověka v průběhu dne zařazeny. 

Dle lokálních zvyklostí a potřeb bylo vypracováno několik modifikací tohoto modelu např. 

Česká potravinová pyramida, Pyramida léčivých potravin viz příloha č. 2 a 3. (Svačina, 2008) 

Na výživovou hodnotu stravy má vliv také technologické zpracování potravy před její 

konzumací. Preferujeme vaření a dušení před smažením, pečením a grilováním. Takto 

upravené potraviny prokazují menší ztrátu vitaminů a dalších ochranných látek a menší obsah 

toxických produktů a tuku. Vaření a dušení je prospěšné zejména u potravin s vyšším podílem 

živočišných bílkovin - maso, ryby. (Společnost pro výživu, 2004) 

Pro přípravu volíme nižší množství přidaného tuku a vybíráme vhodný tuk pro daný 

technologický postup. Např. pro tepelné zpracování je nejvhodnější rostlinný olej a před 
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ztuženým rostlinným tukem dáme přednost raději sádlu. Je důležité zachovat dostatečný podíl 

čerstvé, syrové stravy, zejména ovoce a zeleniny. Denně bychom měli zkonzumovat ovoce     

a zeleninu minimálně v množství 400 g alespoň v pěti porcích. (Poledne, 2009) 

Při zjištění výrazného nedostatku některých nutričních faktorů je přínosné doplňovat 

stravu vhodnými doplňky nebo obohacenými potravinami (např. jodovaná sůl). (Společnost 

pro výživu, 2004) 

 

4.3.2. Sekundární prevence  

Sekundární prevence se uskutečňuje u pacientů s již probíhajícím kardiovaskulárním 

onemocněním nebo po prodělaném infarktu myokardu. Je ještě naléhavější než prevence 

primární, jelikož snižuje riziko nových příhod a úmrtí. Vedle komplexní medikamentózní 

léčby a celkové změny životního stylu hraje úprava stravovacích návyků velice důležitou roli. 

(Kolář, 2009)  

Pro pacienty s dyslipoproteinémií či aterosklerózou platí obecná doporučení zdravé 

životosprávy, někdy o něco přísnější. V praxi je dietní terapie srdečně-cévních onemocnění 

prováděna jako dietoterapie hyperlipidemie, hypertenze a v některých případech dietoterapie 

nadváhy až obezity. (Zdeňková Kroužková, 2009) 

 

4.3.3. Antisklerotická dieta 

Dietní opatření v prevenci aterosklerózy jsou prakticky totožná s dietní léčbou 

dyslipidemií, hypertenze a diabetu. Preferuje se racionální výživa s tradičním poměrem živin: 

bílkoviny 15-20%, tuky 20-25% a sacharidy 50-60%. Energetický příjem se upravuje podle 

habitu a fyzické činnosti jedince. Příjem cholesterolu by měl být snížen na maximálních    

200-300 mg denně. Naopak vláknina zvýšena alespoň na 30 g denně. A samozřejmě musíme 

dbát na dostatečné množství vitaminů a minerálů, což splníme podáním 500 g ovoce či 

zeleniny.  

Velmi výrazný aterogenní efekt má příjem trans-mastných kyselin, největší aterogenní 

potenciál podmíněný těmito kyselinami mají levné čokolády, čokoládové polevy a mnoho 

cukrářských výrobků, proto by měly být z příjmu eliminovány. Potřebu sacharidů hradíme 

formou polysacharidů v podobě tmavého pečiva, brambor, luštěnin a cereálií.  
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Z tuků dáváme přednost rostlinným olejům a kvalitním margarínům před tuky 

živočišnými (máslo, sádlo, smetana..). Omezíme denní spotřebu volných tuků určených pro 

namazání a přípravu pokrmů na 30 g za den. Důležité v prevenci aterosklerózy jsou 

polynenasycené mastné kyseliny, které si tělo samo neumí vyrobit a musí být dodávány         

v potravě. Z tohoto důvodu se doporučuje konzumace potravin mořského původu, ve kterých 

dominují kyseliny eikosapentaenová a dokosahexaenová, alespoň 2-3krát týdně.  

Z bílkovinných potravin vybíráme vždy pouze libové maso, sýry do 30% tuku             

v sušině, nízkotučné jogurty a netučný tvaroh. Preferujeme již zmíněné ryby a dále drůbeží 

maso bez podkožního tuku. Přehled doporučovaných množství jednotlivých potravin              

u antisklerotické diety je uveden v následující tabulce č. 3. (Svačina, 2008) 

 

Tab. 3 Množství potravin v antisklerotické dietě 
 

Potravina Doporučený denní příjem 

vláknina 30 g, u rizika i více 

komplexní sacharidy nad 40%, rizikový 45-55% 

čisté sacharidy 10% 

proteiny 12-13% 

tuk 35%, eventuelně 20-30% 

nasycené mastné kyseliny 15% 

polynenasycené mastné kyseliny nad 1% 

cholesterol 100-300mg 

sůl do 5-6 g 

 

Je známý význam dietních vlivů na prevenci aterosklerózy ve Středomoří a Francii.   

V obou dietách se projevuje zvýšený příjem ovoce a zeleniny, ve Středomoří i vliv olivového 

oleje a ve Francii se může projevovat vliv mírného příjmu vína.  

 

Zásluhou řady faktorů představuje středomořská dieta příznivý efekt na prevalenci 

koronárních onemocnění. Mezi tyto faktory se v první řadě počítá vysoká spotřeba olivového 
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oleje. Dalšími rysy této diety je značná spotřeba ovoce, zeleniny a luštěnin ve formě salátů     

i vařených jídel. Také vysoká konzumace obilovin a hroznového vína. Z hlediska nutrientů se 

tedy jedná o dietu s vysokým obsahem polynenasycených mastných kyselin řady omega 3,  

mononenasycené kyseliny olejové a polyfenolů jako představitelů antioxidantů. Je výrazně 

vyšší poměr mononenasycené mastné kyseliny oproti dietám severnějších zemí. (Hainer          

a kol., 2004) 

Francouzská dieta obsahuje více mléčného tuku než ostatní diety a také více ovoce     

a zeleniny. Popíjení vína (zejména červeného) během jídla zřejmě snižuje postprandiální 

glykemii, což je významný aterogenní stav. Víno také snižuje agregaci destiček a fibrinogen  

a zvyšuje podíl HDL cholesterolu. Jeho příznivé účinky jsou připisovány důsledku obsahu 

polyfenolů a flavonoidů, které působí jako antioxidanty. (Svačina, 2008)  

 

4.3.4. Dieta při dyslipoproteinémiích 

U dyslipoproteinémií se v léčbě využívají i režimová opatření a dnes zejména 

farmakoterapie. Dieta ovšem zůstává i nadále jedním z nejdůležitějších léčebných opatření.    

V řadě studií byly prokázány pozitivní i negativní efekty dietního tuku. K negativním jevům 

řadíme celkově vyšší příjem tuku, cholesterolu a trans-mastných kyselin, nadbytečný příjem 

energie a nedostatek vlákniny. Pozitivním vlivem je zvýšený příjem cis-mononenasycených 

mastných kyselin, omega 3 a 6 polynenasycených kyselin a příjem rozpustné vlákniny.  

Z výše uvedeného vyplývá snaha o snížení příjmu cholesterolu pod 300 mg/den, čehož 

lze docílit výběrem netučných mléčných výrobků, libového masa. Z vajec na přípravu pokrmů 

používáme bez omezení pouze bílky, které cholesterol neobsahují. Pro omezení příjmu tuků 

striktně vybíráme netučné potraviny. Dávka volných tuků by neměla překročit 30 g za den. 

Samozřejmě nesmažit. Důležitý je také výběr kvalitních tuků se zvýšeným podílem 

nenasycených mastných kyselin, toto provedeme nahrazením živočišných tuků rostlinnými. 

Velmi prospěšné je časté zařazování ryb do jídelníčku.  

Zvýšení příjmu vlákniny na 30 g denně docílíme konzumací ovoce a zeleniny včetně 

ořechů v množství 500 g. Do jídelníčku zařadíme luštěniny jako bohatý zdroj kvalitních 

rostlinných bílkovin s nízkým obsahem tuku, nízkým glykemickým indexem a vysokým 

obsahem ochranných látek. Z důvodů snížení příjmu energie a zvýšení příjmu ochranných 

látek je také pozitivní intenzivnější spotřeba výrobků z obilovin se značným podílem celého 

zrna. 
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Upřednostnění polysacharidů na úkor slazených potravin. Čokoláda, zákusky, 

sušenky, smetanové krémy a zmrzliny obsahují mimo cukry také tuky a cholesterol, a proto 

jsou nevhodné. Naopak chléb, celozrnné druhy pečiva, rýže, těstoviny, brambory, ovoce         

a zelenina nejlépe splňují pravidla racionální výživy. (Svačina, 2002; Společnost pro výživu, 

2004) 

 

5. Stručná terapie 

Pokud nejsou v prevenci kardiovaskulárního rizika dostatečně účinná dietní                 

a režimová opatření, zahajujeme preventivní farmakoterapii. Léky podáváme pacientům         

s celkovým kardiovaskulárním rizikem podle SCORE nad 5% a pacientům s podezřením na 

poškození cílových orgánů.  

Bez ohledu na celkové kardiovaskulární riziko či přítomnost poškození cílových 

orgánů se farmakologická léčba zahajuje u všech nemocných s krevním tlakem nad          

180/110 mmHg. Antihypertenziva také podáváme pacientům, kterým je i přes dodržovaná 

režimová opatření opakovaně měřen krevní tlak nad 140/90 mmHg a mají celkové riziko 

vyšší než 5%. Antihypertenziva nemají pouze účinně snižovat krevní tlak, ale musí mít           

i pozitivní bezpečnostní profil a redukovat kardiovaskulární morbiditu a mortalitu. Tyto 

předpoklady v současnosti splňuje pět skupin léků: diuretika, betablokátory, ACE inhibitory, 

blokátory kalciových kanálů a antagonisté angiotenzinu II. 

Hypolipidemika by měli užívat i asymptomatičtí jedinci s celkovým cholesterolem nad 

5 mmol/l či LDL-cholesterolem nad 3 mmol/l a vysokým rizikem rozvoje kardiovaskulárního 

onemocnění. První klinické studie, které prokázaly přínos hypolipidemické léčby statiny, se 

omezily na jedince do 70 let s hodnotami nad 5mmol/l. Nyní publikované názory ale ukazují, 

že tato léčba je účinná i u starších osob s nižšími koncentracemi cholesterolu. U některých 

jedinců je nutnost kombinované terapie, např. s fibráty. Někdy nelze cílových hodnot 

dosáhnout ani při maximální terapii, přesto je léčba, zajišťující snížení koncentrací 

cholesterolu, přínosná.  

Bylo prokázáno, že u diabetiků zabrání mikrovaskulárním komplikacím dobrá 

metabolická kompenzace diabetu mellitu. Jestliže k dostatečné kompenzaci nevedou dietní     

a režimová opatření, je nutno přidat farmakologickou léčbu v podobě perorálních antidiebetik, 

inzulinu nebo jejich kombinace.  
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Kromě léků potřebných k léčbě vysokého krevního tlaku, vysokých koncentrací lipidů 

a diabetu se v prevenci kardiovaskulárních onemocnění podávají také: kyselina 

acetylsalicylová nebo jiná antiagregancia, betablokátory, ACE inhibitory a antikoagulancia. 

(Býma - Hradec, 2009; Cífková, 2005) 
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EMPIRICKÁ ČÁST  

 

6. Cíle, hypotézy a úkoly práce 

Studiem příslušné literatury bylo zjištěno, že kardiovaskulární onemocnění jsou i přes 

svou klesající tendenci hlavní příčinou předčasných úmrtí lidí do 65 let v Evropě i České 

Republice. Masový výskyt srdečně cévních chorob souvisí především s životosprávou            

a s dalšími ovlivnitelnými rizikovými faktory, mezi nimiž hraje nesprávná výživa velmi 

významnou roli. Úkolem práce je detailní zmapování problematiky stravování jedinců             

v souvislosti s výskytem kardiovaskulárních onemocnění v podmínkách Pardubické krajské 

nemocnice.  

 

6.1.1. Cíle práce 

Hlavním cílem této práce je objektivizovat souvislost způsobu stravování se vznikem   

s onemocnění a zmapovat, jak na tuto problematiku nahlížejí jedinci po prodělaném infarktu 

myokardu hospitalizovaní na koronární jednotce v Pardubické krajské nemocnici a jedinci     

z kontrolní skupiny bez jakékoli klinické manifestace kardiovaskulárního onemocnění.  

Mezi dílčí cíle práce lze zařadit zhodnocení způsobu stravování jednotlivců 

(pravidelnost, složení přijímané potravy); posoudit výskyt dalších rizikových faktorů              

u zdravých i nemocných jedinců; dále pak zmapování laboratorních výsledků krevních lipidů 

u pacientů po infarktu myokardu a přehled zdravých jedinců o své hladině cholesterolu.  

V neposlední řadě je cílem této práce navrhnout konkrétní možná řešení a postupy, 

které by přispěly k posílení informovanosti české populace o výživových doporučeních          

a motivace k jejich dodržování v rámci primární a sekundární prevence kardiovaskulárních 

onemocnění. 

 

6.1.2. Hypotézy 

Na základě zjištěných údajů a formulace cílů práce byly stanoveny hypotézy pro 

vyhodnocení šetření. Z hlavní hypotézy byly vyvozeny pro lepší zpracování hypotézy 

pracovní. 
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Hlavní hypotéza 

HH  Způsob stravování ovlivňuje riziko kardiovaskulárních onemocnění a tím i riziko 

vzniku akutního infarktu myokardu. 

 

Pracovní hypotézy 

H1 Pacienti si uvědomují, že jejich onemocnění souvisí se způsobem stravování a do 

budoucna chtějí své stravovací návyky změnit.  

H2 Zdraví jedinci se stravují prokazatelně hodnotněji než pacienti                             

s diagnostikovaným kardiovaskulárním onemocněním.  

H3 Kromě způsobu stravování se na vzniku AIM podílí vždy ještě alespoň jeden 

další rizikový faktor.  

H4 Převážná většina pacientů po prodělaném infarktu myokardu je obézních. 

H5 Laboratorní hodnoty krevních lipidů jsou u pacientů po AIM vyšší než je 

stanovena norma.  

 

7. Metodika a realizace výzkumu  

 

7.1.  Charakteristika zkoumaného vzorku  

Cílovou skupinou zkoumání byli pacienti po prodělaném akutním infarktu myokardu 

přijatí na koronární jednotku v Pardubické krajské nemocnici. Hlavním kritériem výběru 

pacientů byla stanovená diagnóza akutního infarktu myokardu. Dalším určujícím kritériem 

byl věk pacientů (u mužů do 55ti let a u žen do 60ti let), aby byl eliminován vysoký věk jako 

jeden z rizikových faktorů srdečně cévních onemocnění. 

Pro srovnání výsledků byla náhodně vybrána kontrolní skupina zdravých, tedy 

asymptomatických jedinců. Jedinci byli záměrně vybíráni na základě komparace věkového 

rozložení a pohlaví s cílovou skupinou pacientů, aby byla zachována co největší analogie 

výchozích podmínek pro vznik manifestace kardiovaskulárního onemocnění.  

Dotazník určený pro pacienty vyplnilo celkem 39 nemocných (n=39). Z tohoto 

souboru bylo 33 mužů a 6 žen. Dotazník zaměřený na zdravé jedince zodpovědělo 34 osob 
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(n=34), z toho bylo 29 mužů a 5 žen odpovídajících věku pacientů. Celkem se tedy šetření 

zúčastnilo 73 respondentů (n=73). Zastoupení jednotlivých skupin respondentů znázorňuje 

graf č. 1, následující graf č. 2 ukazuje jejich věkové rozložení. 
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muži po AIM

ženy po AIM

zdraví muži

zdravé ženy 

 

Graf 1 Zastoupení jednotlivých skupin respondentů (n=73) - hodnoty relativní četnosti 
 

Z celého vzorku respondentů tvořili největší část muži po prodělaném infarktu 

myokardu (45%), žen s prodělaným AIM bylo podstatně méně (8%). Oproti této skupině 

tvořili zdraví muži 40% a ženy 7% dotazovaných.  
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Graf 2 Věková struktura respondentů (n=73) - hodnoty relativní četnosti 
 

Tento graf znázorňuje věkovou strukturu ve sledovaném souboru jedinců. Pro lepší 

přehlednost je věk respondentů uspořádán do tří kategorií: 30-39 let, 40-49 let a 50-60. 

Nejpočetnější skupinu tvořily respondenti ve věku 50-60 let (48%), 40-49 let (42%) a 10% 

byla zastoupena kategorie nejmladší 30-39 let.  
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7.2.  Charakteristika metodiky výzkumu  

K šetření ve výzkumné části diplomové práce byla zvolena dotazníková metoda. 

Vybraná technika standardizovaného dotazníku je souborem otázek, jež jsou předem 

připraveny na určitém formuláři. Jde relativně o nejrozšířenější techniku sběru dat. K otázkám 

v dotazníku jsou přiřazeny také identifikační znaky respondenta, např. pohlaví, věk apod.  

Dotazník je určen pacientům s diagnostikovaným infarktem myokardu a v mírně 

upravené formě pak také zdravým jedincům. Hlavním důvodem výběru těchto dvou kategorií 

respondentů je porovnání rozdílů v postoji k výživě, ale také přítomnosti dalších rizikových 

faktorů pro vznik kardiovaskulárního onemocnění mezi oběma skupinami. Dotazník pro 

zdravé je sestaven z 8 uzavřených otázek, což je snadněji pochopitelné a vyhodnotitelné. 

Dotazník určený pacientům po prodělaném infarktu myokardu obsahuje 9 uzavřených otázek 

a jeho součástí jsou také údaje o laboratorních výsledcích pacientů získávané z jejich lékařské 

dokumentace.  

Při sestavování obou dotazníků byly uplatněny znalosti a zkušenosti z praxe, za 

současného využití dostupných materiálů vztahujících se k problematice protektivních             

a rizikových faktorů výživy v souvislosti se vznikem kardiovaskulárních onemocnění.  

Dotazník i samotný výzkum byl nejprve schválen hlavní sestrou Pardubické krajské 

nemocnice. Samotným respondentům - pacientům byl dotazník předáván osobně nebo 

prostřednictvím kolegyň během jejich pobytu na koronární jednotce. S vědomím                      

a vysloveným souhlasem pacientů byly následně z lékařské dokumentace získány údaje          

o laboratorních výsledcích. Zdravým jedincům byl dotazník předán buď osobně nebo rozeslán 

emailem.  

 

Okruhy otázek v dotazníku pro pacienty (viz příloha č. 4): 

− vědomí souvislosti způsobu stravování se vznikem kardiovaskulárních onemocnění 

− konkrétní způsob stravování jednotlivců 

− přítomnost jiných rizikových faktorů 

− laboratorní hodnoty krevních lipidů 
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Okruhy otázek v dotazníku pro pacienty (viz příloha č. 5): 

− konkrétní způsob stravování jednotlivců 

− přítomnost jiných rizikových faktorů 

− vědomí o svých zdravotních údajích 

 

7.3.  Organizace výzkumu  

Zadávání dotazníků a sběr dat se uskutečnilo v období od července do prosince roku 

2009. Šetření probíhalo u pacientů hospitalizovaných na koronární jednotce Pardubické 

krajské nemocnice a pomocí emailového rozesílání dotazníků zdravým jedincům.  

Rozdáno bylo celkem 80 dotazníků - 40 pro pacienty a 40 zdravým jedincům. 

Vrácených a relevantně vyplněných je 73, konkrétně 39 od pacientů a 34 od ostatních 

respondentů. Zbylých 7 se buď nevrátilo vůbec, nebo byly špatně vyplněné. Poměr vrácených 

a nevrácených dotazníků je tedy 91 : 9% ve prospěch vrácených. Názorné zobrazení poměru 

vrácených a nevrácených dotazníků vyobrazuje graf č. 3.  
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Graf 3 Vrácené a nevrácené dotazníky (n=80) - hodnoty relativní četnosti 
 

 

Ke zpracování zjištěných dat byl použit program Microsoft Office Excel 2003. Pro  

vyhodnocení konkrétních označených otázek byla použita statistická metoda porovnání 

pravděpodobnosti ve dvou nezávislých populacích pomocí testu χ2. Test χ2 je jednoduchý test 

pro porovnání dvou četností, jehož základem je kontingenční tabulka. Χ2 = ∑(pozorovaná-

očekávaná)2 / očekávaná. Kritická hodnota je dle tabulkové funkce CHIINV 3,84 (při hladině 
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významnosti 0,05 a počtu stupňů volnosti 1). Údaje byly pro lepší přehlednost zpracovány do 

grafů a tabulek a následně vyhodnoceny.  

 

8. Výsledky a jejich interpretace 

Analýza výsledků šetření je věnována zpracování dat z dotazníků rozdaných 

pacientům a zhodnocení jejich laboratorních výsledků se současným porovnáváním výsledků 

s kontrolní skupinou zdravých respondentů. 

Výzkum hodnotí názory, postoje a rizikové faktory pacientů i zdravých jedinců 

ohledně problematiky významu výživy v souvislosti se vznikem kardiovaskulárních 

onemocnění. Výsledky jsou zpracovány v grafech a tabulkách korespondujících                      

s jednotlivými otázkami v dotazníku.  

 

Odpovědi pacientů na otázku č. 1 „Myslíte si, že Vaše onemocnění souvisí s Vaším 

způsobem stravování“ jsou zobrazeny v grafu č. 4.  
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Graf 4   Názor pacientů na souvislost jejich způsobu stravování se vznikem onemocnění (n=39) - hodnoty   
relativní četnosti 
 

Dle znázornění na grafu je patrné, že respondenti převážně nepokládají svůj způsob 

stravování v souvislosti se vznikem infarktu myokardu za významný. 69% pacientů je 

přesvědčeno, že jejich onemocnění s výživou nesouvisí, tuto spojitost je ochotno si připustit 

pouze 31% nemocných.  
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Následující graf č. 5 ilustruje odpovědi pacientů na otázku č. 2 „Pokud jste v předešlé 

otázce odpověděl(a) ano, uvažujete o změně stravovacích návyků?“ 
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Graf 5 Změna stravovacích návyků (n=39) - hodnoty relativní četnosti 
 

Ačkoli byla tato otázka položena pouze pacientům, kteří v první otázce připustili 

pravděpodobnost vlivu jejich stravování na vznik onemocnění, odpověděli na ni všichni -  

tedy i nemocní, kteří s tímto tvrzením nesouhlasili. Zajímavé ale je, že jak ukazuje graf,           

i někteří pacienti nesouhlasící s možností souvislosti výživy a jejich nemoci uvažují o změně 

způsobu stravování. Positivně se v této otázce vyjádřilo 38% pacientů. Ostatní respondenti 

(62%) o žádné změně výživy neuvažují, vyhovuje jim jejich dosavadní způsob.  

 

Graf č. 6 na následující straně mapuje odpovědi respondentů na otázku č. 3 (pro 

zdravé č.1) „Stravujete se pravidelně (snídaně - svačina - oběd - svačina - večeře)“  
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Graf 6 Pravidelnost stravování (n=73) hodnoty relativní četnosti 
 

Z grafu můžeme vyčíst, že respondenti se z převážné většiny nestravují pravidelně. 

Doporučovaných pět porcí jídla denně zkonzumuje pouze 13% pacientů a 30% zdravých 

jedinců. Naopak nepravidelné pojídání přiznává celých 87% pacientů a 70% zdravých 

jedinců.   

 

Srovnání jednotlivých odpovědí pacientů a zdravých jedinců z kontrolní skupiny na 

otázku č. 4 (pro zdravé č. 2) „Kde nejčastěji obědváte“, zobrazuje následující graf č. 7 
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Graf 7 Místo oběda (n=73) - hodnoty relativní četnosti 
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Jak můžeme vidět na grafu, největší část respondentů z obou porovnávaných skupin 

obědvá převážně v restauraci či závodní jídelně, konkrétně jde o 47% pacientů a 53% zdravé 

populace. Z domova si nosí vařené jídlo nebo doma obědvá 29% zdravých, ale jen 10% 

nemocných. V zařízeních rychlého občerstvení se stravuje 10 a 12% respondentů. 

Významnější rozdíl lze pozorovat v kategorii odpovědí „neobědvám“, kdy  takto reagovalo 

10% pacientů s manifestní ICHS a žádný z respondentů druhé skupiny. Oběd z obchodního 

domu (tedy studený) uvedlo 6% asymptomatických jedinců a 23% pacientů.  

 

Další položka v dotazníku zjišťuje častost konzumace jednotlivých složek potravy.  

Odpovědi respondentů jsou pro lepší srovnání zaznamenány zvlášť u pacientů a zvlášť            

u zdravých jedinců v následujících tabulkách č. 3 a 4. Hodnoty, považované v rámci prevence 

kardiovaskulárních onemocnění za příznivé jsou označeny modře, naopak nepříznivé hodnoty 

jsou zvýrazněny červeně. 

 

Tab. 4 Složení stravy pacientů po AIM (n=39) - hodnoty relativní četnosti 

  vícekrát 
za den 

1x 
denně 

2-3x 
týdně 

1x 
týdně 

2x 
měsíčně 

méně 
často vůbec 

ryby - - 10 21 41 21 8 

drůbeží maso - - 28 56 15 - - 

králičí maso - - - 5 5 49 41 

skopové maso - - - - - 59 41 

hovězí maso - - 15 18 44 18 5 

vepřové maso libové - - 33 49 13 5 - 

vepřové maso prorostlé - - 15 38 28 15 3 

uzeniny 23 33 26 18 - - - 

sladkosti 15 23 26 23 13 - - 

mléčné výrobky 3 18 41 31 8 - - 

ovoce - 16 41 33 10 - - 

zelenina 3 8 23 46 21 - - 

víno červené i bílé (2dl) - - 10 18 28 28 15 

pivo (0,5l) 8 18 26 21 13 10 5 

tvrdý alkohol (0,04dl) - 8 13 23 31 17 8 

smažená jídla - - 49 36 15 - - 
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Jak ukazuje tabulka č. 4, 70% respondentů z řad nemocných konzumuje ryby               

v nedostatečné míře nebo dokonce vůbec, pouze 10% pacientů sní ryby alespoň dvakrát do 

týdne. Co se týká požívání různých druhů mas, je spotřeba zhruba vyvážená. 56% pacientů 

uvádí, že jí kuřecí maso 1x týdně, králičí a skopové maso je v převážné většině konzumováno 

méně než dvakrát do měsíce. Vcelku vysoká se ukázala být spotřeba hovězího a především 

vepřového masa.  

Alarmující položkou je spotřeba uzenin, kdy celých 55% nemocných požívá tyto 

potraviny v nadměrném množství. Tabulka také znázorňuje celkově nízký příjem ovoce, 

zeleniny a mléčných výrobků a naopak vysokou spotřebu smažených jídel - 85% dotázaných 

pacientů odpovědělo, že smažená jídla jí 1x nebo vícekrát týdně. Co se týká konzumace 

alkoholu, byly odpovědi velice různé, od požívání piva vícekrát za den až po úplnou 

abstinenci.  

 

Tab. 5  Složení stravy zdravých jedinců (n=34) - hodnoty relativní četnosti 

  vícekrát 
za den 

1x 
denně 

2-3x 
týdně 

1x 
týdně 

2x 
měsíčně 

méně 
často vůbec 

ryby - - 3 31 50 12 4 
drůbeží maso - 3 35 50 12 - - 
králičí maso - - - 3 6 50 41 
skopové maso - - - - 3 41 56 
hovězí maso - - 12 18 26 44 - 
vepřové maso libové - - 21 35 38 6 - 
vepřové maso prorostlé - - 6 15 18 50 12 
uzeniny 6 15 38 24 12 6 - 
sladkosti 9 9 25 19 30 8 - 
mléčné výrobky 3 38 41 18 - - - 
ovoce 12 24 38 21 6 - - 
zelenina 6 21 47 24 3 - - 
víno červené i bílé (2dl) - - 21 32 21 15 11 
pivo (0,5l) 3 6 24 21 15 26 5 
tvrdý alkohol (0,04dl) - - - 29 21 35 15 
smažená jídla - - 24 38 26 12 - 

 

Z této tabulky je možné zjistit, že složení stravy kontrolní skupiny zdravých jedinců je 

trochu vyváženější. Můžeme vytknout, že podobně jako v první skupině dotazovaných,           
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i zdraví jedinci konzumují pouze malé množství ryb (66%). Správnou dávku, tedy 2-3 porce 

ryb týdně sní pouze 3% zdravých jedinců.  Výsledky jsou podobné také ve třídě smažených 

jídel, kde je konzumace příliš vysoká. 72% respondentů z kontrolní skupiny konzumuje 

nadměrné množství smaženého jídla.  

O něco málo příznivější je příjem ovoce, zeleniny a mléčných výrobků a nižší 

spotřeba uzenin. Minimálně jednu porci ovoce denně si dá 36% dotázaných, v případě 

zeleniny je to 27%. Mléčné výrobky denně pojídá 41% zdravých.  

 

V otázce č. 6 (pro zdravé č. 4) byli respondenti dotazování, zda se léčí s některou        

z vyjmenovaných chorob, které jsou uváděny jako rizikové pro vznik aterosklerózy               

a kardiovaskulárních onemocnění. Odpovědi na tuto otázku jsou znázorněny v grafu č. 8. 
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Graf 8 Výskyt rizikových onemocnění (n=73) - hodnoty relativní četnosti 
 

Z grafu je patrné, že respondenti, kteří prodělali akutní infarkt myokardu, měli v 76% 

již před tím diagnostikovanou některou z uvedených chorob. Nejčastěji se léčili s hypertenzí 

(ve 31%) a dislipidemií (také v 31%), diabetes mellitus byl přítomen u 14% nemocných. 

Zdraví jedinci se v 58% s žádnou z nabízených nemocí neléčili. 19% z nich je sledováno pro 

dyslipidemii, 17% pro vysoký krevní tlak a 6% s pro diabetes mellitus.  
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Graf č. 9 ukazuje frekvenci výskytu abusu kouření, kterou zjišťovala otázka č. 7        

(u zdravých č. 5).  
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Graf 9 Abusus kouření (n=73) - hodnoty relativní četnosti 
 

Z grafu lze vyčíst, že pacienti, kteří prodělali akutní infarkt myokardu jsou v 77% 

kuřáci. Ve skupině zdravých je kuřáků „pouze“ 29%.  

 

Pro statistické zpracování výsledků této otázky byla zvolena metoda porovnání 

pravděpodobnosti ve dvou nezávislých populacích pomocí testu χ2, kdy H0 = Výskyt abusu 

kouření u nemocných po prodělaném infarktu myokardu a u zdravých jedinců je stejný. 

 

Tab.  6a Naměřené četnosti výskytu kouření                  Tab.  6b   Očekávané četnosti výskytu kouření 

  abusus kouření      abusus kouření   

   kouří nekouří  celkem      kouří nekouří  celkem  

nemocní po 
AIM 30 9 39  

nemocní po 
AIM 21,4 17,6 39 

zdraví jedinci 10 24 34  zdraví jedinci 18,6 15,4 34 

celkem 40 33 73  celkem 40 33 73 
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H0 zamítáme, jelikož experimentální hodnota 16,5 je mnohem vyšší než hodnota 

kritická 3,84. Rozdíl výskytu kouření mezi skupinou pacientů a zdravých jedinců je statisticky 

významný. 

 

Respondenti, kteří uvedli, že jsou kuřáci (n=40), odpovídali na následující otázku, 

kolik cigaret za den vykouří. Odpovědi jsou zaznamenány v grafu č. 10. 
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Graf 10 Počet cigaret vykouřených za den (n=40) - hodnoty relativní četnosti 
 

V kategorii kouřících pacientů je nejvíce zastoupeno rozmezí 10 - 20 vykouřených 

cigaret za den, maximálně do 10 cigaret kouří denně 20% pacientů a více než 20 cigaret denně 

vykouří 17% nemocných kuřáků. Ve druhé skupině, tedy zdravých kuřáků, nejvíce jedinců    

(v 70%) kouří do deseti cigaret za den, v rozmezí 10 až 20 cigaret se pohybuje 30% zdravých 

jedinců a více než 20 cigaret za den nevykouří žádný z dotazovaných zdravých kuřáků.  

 

Další z významných faktorů ovlivňující vznik kardiovaskulárního onemocnění, tedy 

problematiku fyzické aktivity, mapovala otázka č. 9 (pro zdravé č. 7) „Sportujete aktivně?“ 

Odpovědi na tuto otázku najdeme v grafu č. 11.  
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Graf 11 Sportovní aktivita (n=73) - hodnoty relativní četnosti 
 

Z grafu můžeme vyčíst, že fyzická aktivita respondentů není nijak běžná. Žádnou 

aktivní sportovní činnost nevykazuje celých 60% dotazovaných pacientů a 29% zdravých 

jedinců. Pouze občas si zasportuje 31% nemocných a 47% zdravých. Pravidelně alespoň      

1x týdně se hýbe jen 9% pacientů a 24% ostatních dotázaných. 

 

Z uvedených hodnot hmotnosti a výšky respondentů bylo vypočítáno jejich BMI.          

V grafu č. 12 jsou porovnávány hodnoty BMI zdravých jedinců oproti hodnotám BMI 

pacientů po prodělaném infarktu.  
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Graf 12 BMI (n=73) - hodnoty relativní četnosti  
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V kategorii zdravých respondentů vykazuje 58% jedinců normální tělesnou hmotnost. 

Směrem k vyšším hodnotám BMI se procento zastoupení zdravých snižuje, nadváha byla 

prokázána u 24% a obezita u 18% z nich. Zcela protikladnou tendenci mají výsledky zjištěné 

u pacientů, kde naopak procento zastoupení dotazovaných roste spolu se stoupajícími 

hodnotami BMI. Normální hmotnost byla vypočítána pouze 10% nemocných, nadváha byla 

zjištěna u 26%. Obezitou trpí celých 64% dotazovaných pacientů, přičemž 8% z nich 

vykazuje dokonce monstrózní obezitu s hodnotami BMI vyššími než 40 kg/m2.  

 

Tato otázka byla rovněž statisticky zpracována metodou X2, kdy stanovená H0 = 

Výskyt obezity u nemocných po prodělaném infarktu myokardu a u zdravých jedinců je 

stejný.  

 

Tab.  7a Naměřené četnosti výskytu obezity                   Tab.  7b Očekávané četnosti výskytu obezity 

tělesná konstituce  tělesná konstituce 

   obézní jiná 

 

Celkem      obézní jiná 

 

Celkem  

nemocní po AIM 25 14 39  nemocní po AIM 16,6 22,4 39 

zdraví jedinci 6 28 34  zdraví jedinci 14,4 19,6 34 

celkem 31 42 73  celkem 31 42 73 

 

 

 

 

Podle tabulky rozdělení je experimentální hodnota 3,84 menší než vypočtená hodnota 

16,0, proto se hypotéza H0 zamítá. Výskyt obezity není stejný, rozdíl výskytu obezity mezi 

skupinou nemocných po infarktu a zdravými jedinci je statisticky významný. 

 

V souvislosti s tělesnou hmotností jako faktorem ovlivňující vznik ICHS byla             

u respondentů zjišťována také přítomnost abdominální obezity, k jejímu průkazu byla využita 

metoda měření obvodu pasu. Kategorie v normě zahrnuje obvod pasu do 94 cm u mužů a do 

80 cm u žen, rozmezí označené jako rizikové pojímá hodnoty do 102 cm u mužů a 88 cm       

u žen, poslední kategorie označována za vysoce rizikovou obsahuje hodnoty vyšší než tyto 
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uvedené. Rozmezí hodnot bylo stanoveno na základě evropských doporučení pro prevenci 

kardiovaskulárních onemocnění. Naměřené hodnoty jsou zpracovány v grafu č. 13 opět ve 

srovnání zástupců pacientů a zdravých jedinců.  
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Graf 13 Obvod pasu (n=73) - hodnoty relativní četnosti 
 

Na tomto grafu je znovu patrný rozdíl mezi výskytem abdominální obezity u zdravých 

jedinců a pacientů. Zatímco u zdravých respondentů je obvod pasu v 56% v normálním (tedy 

nerizikovém) rozmezí, u 32% je obvod pasu rizikový a u 12% je vysoce rizikový, u pacientů 

mají hodnoty opačnou tendenci. Pouhých 8% nemocných má obvod pasu v normě, 33% 

vykazuje rizikové hodnoty a celých 59% z nich je dokonce ve vysoce rizikovém rozmezí.  

Pro zpracování otázky obvodu pasu byla použita statistická metoda X2. Stanovená     

H0 = Výskyt obezity u nemocných po prodělaném infarktu myokardu a u zdravých jedinců je 

stejný.  

 
Tab.  8a Naměřené četnosti výskytu   abdominální 

obezity    
Tab.  8b Očekávané četnosti výskytu  

 abdominální  obezity 

obvod pasu  obvod pasu 

   velmi 
rizikový jiný Celkem   

velmi 
rizikový jiný Celkem 

nemocní po 
AIM 23 16 39  

nemocní po 
AIM 14,4 24,6 39 

zdraví jedinci 4 30 34  zdraví jedinci 12,6 21,4 34 

celkem 27 46 73  celkem 27 46 73 
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H0 zamítáme, jelikož experimentální hodnota 17,48 je mnohem vyšší než hodnota 

kritická 3,84. Výskyt abdominální obezity není u obou porovnávaných skupin stejný, rozdíl 

je statisticky významný.  

 

Dalším údajem, zjišťovaným u hospitalizovaných respondentů byly laboratorní 

hodnoty krevních lipidů a glykémie. Vzhledem k nemožnosti provedení laboratorních 

vyšetření u zdravých nehospitalizovaných jedinců, je u nich tato problematika řešena 

poslední otázkou v dotazníku, zda znají svou hodnotu cholesterolu v krvi. Odpovědi na tuto 

otázku jsou ilustrovány v grafu č. 14. 
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Graf 14 Znalost hladiny cholesterolu v krvi (n=34) - hodnoty relativní četnosti 
 

Jak znázorňuje graf, 56% jedinců, kteří se s ničím neléčí svou hladinu cholesterolu 

vůbec nezná. 32% uvedlo koncentraci cholesterolu v normálním rozmezí a 12% udává mírně 

zvýšené hodnoty.  

 

Jak již bylo předesláno, u pacientů hospitalizovaných pro akutní infarkt myokardu 

byly ke zjištění hodnot krevních lipidů provedeny odběry krve s laboratorním zhodnocením. 

Zjištěné výsledky koncentrace celkové hladiny cholesterolu (uvedené v mmol/l) jsou shrnuty 

v grafu č. 15. Jednotlivá rozmezí byla stanovena na základě hodnot uváděných Českou 

společností pro aterosklerózu. 
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Graf 15 Hodnoty celkového cholesterolu (n=39) - hodnoty relativní četnosti 
 

U 31% pacientů byly zjištěny vysoce rizikové hodnoty celkového cholesterolu, tedy 

hodnoty vyšší než 6,1 mmol/l. Mírně zvýšený cholesterol byl prokázán 41% nemocných        

a 28% jedinců mělo hladinu cholesterolu v doporučovaném rozmezí.  

 

Jak víme z teoretické části této práce, významnější roli v ovlivnění rizika vzniku 

kardiovaskulárních chorob hraje více než samotná hladina celkového cholesterolu poměr 

mezi jeho HDL a LDL frakcí. Laboratorní hodnoty těchto složek zjištěné u pacientů ilustrují 

následující grafy, přičemž graf č. 16 znázorňuje zjištěnou koncentraci HDL frakce a graf     

č. 17 ukazuje hladinu LDL cholesterolu.  
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Graf 16 Hladina HDL cholesterolu (n=39) - hodnoty relativní četnosti 
 

Z grafu vyplývá, že 59% pacientů postižených infarktem myokardu má nízkou 

hladinu ochranného HDL cholesterolu v krvi a 41% nemocných ji má v pořádku.  
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Graf 17 Hladina LDL cholesterolu (n=39) - hodnoty relativní četnosti  
 

Dle znázornění na grafu má 51% nemocných respondentů hladinu LDL cholesterolu 

v rozmezích představujících vysoké riziko vzniku KVO, 21% pak v rozmezích zvýšeného 

rizika a 28% pacientů má hladinu LDL cholesterolu optimální, tedy maximálně do              

3,0 mmol/l.  

 

Nedílnou složkou krevních lipidů jsou triacylglyceroly, jejich koncentraci v krvi 

pacientů zobrazuje graf č. 18 
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Graf 18 Hladina triacylglycerolů (n=39) - hodnoty relativní četnosti  
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Doporučovanou hladinu triacylglycerolů má 49% nemocných, 41% pacientů má 

hladinu v mírně rizikovém rozmezí 2,0 - 4,0 mmol/l a 10% byla zjištěna velmi riziková 

hladina vyšší než 4,0 mmol/l.  

 

Poslední zjišťovanou položkou v laboratorních výsledcích pacientů byla hladina 

glykemie, která ve své vyšší koncentraci způsobuje zrychlení rozvoje aterosklerózy               

a kardiovaskulárních onemocnění. Výsledky ukazuje graf č. 19. 
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Graf 19 Hladina glykémie (n=39) - hodnoty relativní četnosti 

 

Hladina glykémie u zkoumaných pacientů v akutní fázi probíhajícího infarktu 

myokardu byla, jak znázorňuje graf téměř půl na půl v normálních a zvýšených hodnotách. 

Konkrétně 54% pacientů mělo hladinu cukru v krvi normální a 46% zvýšenou.  

 

9. Diskuze 

Diplomová práce pojednává o protektivních a rizikových faktorech výživy ve vztahu 

ke kardiovaskulárním onemocněním. Na tuto problematiku nahlíží jak ze strany zdravých 

jedinců bez známek manifestace ischemické choroby srdeční, tak i ze strany pacientů po 

prodělané koronární příhodě. Sledovaný soubor se skládal z 39 respondentů zastupujících 

nemocné a ze 34 náhodně vybraných zdravých respondentů. Celkem tedy 73 respondentů 

odpovídalo v anonymních dotaznících na otázky, které zjišťovaly názory a postoje vzhledem 

k prevenci kardiovaskulárních onemocnění pomocí vhodné výživy. U hospitalizovaných 

respondentů byly provedeny také laboratorní vyšetření krevních lipidů. 
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Výsledky mapují způsob stravování, ale také výskyt dalších rizikových faktorů          

u pacientů po akutním infarktu myokardu ve srovnání se způsoby zdravých jedinců. 

Vzhledem k výběru respondentů (jednalo se o náhodný výběr) a velikosti zkoumaného 

souboru nelze výsledky považovat za obecně platné. Rovněž nelze posoudit, do jaké míry 

respondenti odpovídali na otázky pravdivě, aby se např. jevili v lepším světle.  

 

9.1.  Zhodnocení stanovených hypotéz 

 

9.1.1. Zhodnocení hypotézy H1 

Hypotéza H1 předpokládá, že pacienti si uvědomují souvislost jejich onemocnění se 

svým způsobem stravování a do budoucna chtějí své stravovací návyky změnit. Tato 

domněnka se ukázala být nepravdivá. Pacienti převážně nepokládají svůj způsob stravování 

ve spojitosti se vznikem akutního infarktu za významný. O výsledku svědčí odpovědi na 

první dvě otázky v dotazníku, kdy 69% pacientů odpovědělo, že jejich onemocnění               

s výživou nesouvisí. Pouze 31% nemocných souhlasí, že způsob jejich stravování mělo vliv 

na vznik infarktu.  

Z následujících odpovědí ale vyplynulo, že ačkoli většina respondentů nesouhlasí      

s možností souvislosti jejich onemocnění se způsobem stravování, 38% pacientů přeci jen 

uvažuje o změně či úpravě svých stávajících stravovacích zvyklostí. Ostatní respondenti 

(62%) o žádné změně nepřemýšlejí. Toto zjištění je vskutku alarmující a svědčí o tom, že 

pacienti jsou v této oblasti nedostatečně informovaní.  

 

9.1.2. Zhodnocení hypotézy H2 

Druhá hypotéza, že zdraví jedinci se stravují prokazatelně hodnotněji než pacienti     

s diagnostikovaným kardiovaskulárním onemocněním, byla potvrzena. Dotazovaní jedinci 

obou skupin se sice převážně nestravují pravidelně, nicméně v souboru zdravých je jejich 

procento přeci jen nižší (70%) než ve skupině nemocných (83%). 

Největší část respondentů z obou porovnávaných skupin obědvá hlavně v restauraci 

nebo závodní jídelně. Podobný je také poměr ve stravování formou fast food. Významnější 

je ovšem rozdíl v počtu domácích obědů. Zatímco vařené jídlo z domova si nosí 29% 

zdravých jedinců, ve skupině pacientů je to pouhých 10%. Podstatné jsou také rozdíly           
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v odpovědích neobědvám a mám jídlo z obchodu. 10% pacientů s manifestní ICHS přiznalo, 

že vůbec neobědvá, ale na straně zdravých respondentů takto neodpověděl nikdo. Oběd        

z obchodního domu konzumuje 23% pacientů, zatímco pouze 6% asymptomatických 

jedinců.  

Co se týče konzumace jednotlivých složek potravin, zdraví jedinci vycházejí             

z porovnání s nemocnými opět o něco málo pozitivněji. U obou skupin respondentů byla 

prokázána nedostatečná konzumace ryb a naopak vysoká spotřeba smažených jídel. Příjem 

ovoce, zeleniny a mléčných výrobků rovněž není zrovna chvályhodný, nicméně v kategorii 

zdravých je přeci jen o něco vyšší. Zdraví také snědí méně uzenin než nemocní.  

 

9.1.3. Zhodnocení hypotézy H3 

Třetí hypotéza nastoluje domněnku, že kromě způsobu stravování se na vzniku AIM 

podílí vždy ještě alespoň jeden další rizikový faktor. Tato hypotéza se ukázala být pravdivá. 

Průzkumem bylo zjištěno, že 76% respondentů, kteří prodělali akutní infarkt myokardu, byla 

již v minulosti diagnostikována některá z predisponujících chorob. Nejčastěji (ve 31%) se 

objevovala arteriální hypertenze a dislipidemie. Ve skupině zdravých se s některou z těchto 

nemocí léčilo jen 42% jedinců.  

Dalším zkoumaným rizikovým faktorem bylo kouření cigaret. Bylo prokázáno, že 

statisticky významná část pacientů (77%) jsou kuřáci. 17% kouří dokonce více než 20 

cigaret za den a 20% z nich v rozmezí od deseti do dvaceti cigaret denně. 

Jak bylo potvrzeno již v dřívějších studiích, na vzniku kardiovaskulárních 

onemocnění se podílí také nedostatečná fyzická aktivita. I v tomto průzkumu byl patrný 

nedostatek sportovních činností respondentů. Plných 60% pacientů nevykazuje žádnou 

aktivní sportovní činnost a pravidelně se hýbe pouze 9% nemocných.  

 

9.1.4. Zhodnocení hypotézy H4 

Pravdivá se ukázala být také hypotéza H4, že převážná většina pacientů po 

prodělaném infarktu myokardu je obézních. Z tělesné váhy a výšky respondentů bylo 

vypočítáváno jejich BMI. Jak se ukázalo, normální hmotnost si udržuje pouze 10% pacientů. 

Z tohoto údaje vyplývá, že 90% nemocných se se svou hmotností pohybuje v rizikovém 
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rozmezí. 72% dokonce trpí obezitou, zatímco u zdravých jedinců byla obezita prokázána jen 

v 18%.  

Za závažnější než samotný údaj o vysokém BMI je v souvislosti                                  

s kardiovaskulárními onemocněními považována abdominální obezita. I v tomto případě 

bylo potvrzeno, že pacienti dosahují vyšších obvodů pasu než zdraví respondenti. Vysoce 

rizikové hodnoty byly naměřeny u celých 59% nemocných po akutním infarktu myokardu      

a mírně rizikové u 33% z nich. Zdraví jedinci měli v 56% optimální obvod pasu. Význam 

závažnosti rizika vyšší  hmotnosti pro vznik srdečně cévních onemocnění byl statisticky 

potvrzen pomocí metody chí kvadrát.  

 

9.1.5. Zhodnocení hypotézy H5 

Poslední hypotéza H5 předpokládá, že u pacientů po AIM jsou laboratorní hodnoty 

krevních lipidů vyšší než je stanovena norma. Hypotéza byla potvrzena. 72% pacientů mělo 

v laboratorních výsledcích zvýšenou celkovou hladinu cholesterolu, z tohoto počtu bylo 31% 

naměřených hodnot dokonce ve vysoce rizikových rozmezích. Pacienti postižení infarktem 

měli také v 59% nízkou hladinu HDL cholesterolu a v 72% zvýšenou hladinu LDL frakce 

cholesterolu. Triacylglyceroly mělo zvýšeno 51% nemocných.  

Bohužel tyto výsledky nebylo možné porovnat s kontrolní skupinou zdravých 

respondentů, kterým se laboratorní testy neprováděly. Tito jedinci pouze odpovídali na 

otázku, zda znají svou hladinu cholesterolu. Z výsledků vyplývá, že 56% asymptomatických 

jedinců svou hladinu cholesterolu vůbec nezná. Vzhledem k tomu, že vyšetření 

plazmatického cholesterolu je podle vyhlášky č. 183/2000 Sb. součástí preventivní 

prohlídky, je tento údaj je vcelku znepokojující. Vypovídá o neuspokojujících opatřeních             

z hlediska primární prevence srdečně cévních onemocnění a také o nedostatečné 

informovanosti veřejnosti o jejím zdravotním stavu. 

 

9.1.6. Zhodnocení hlavní hypotézy  

Na základě výše uvedených skutečností je možné hlavní hypotézu, že způsob 

stravování významně ovlivňuje riziko kardiovaskulárních onemocnění a tím i riziko vzniku 

akutního infarktu myokardu, prohlásit za pravdivou. Z již zmiňovaného vyplývá, že pacienti 

s prodělaným infarktem myokardu v převážné většině nedodržují zásady zdravé výživy,        
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i když si to sami nepřipouštějí. Ze všech srovnáních s kontrolní skupinou zdravých jedinců 

vyšli pacienti hůře. Také laboratorní výsledky krevních lipidů a glykemie, které vypovídají   

o výživě, svědčí pro špatnou životosprávu.  

Zároveň je ale z výsledků patrné, že výživa opravdu není jediným rizikovým 

činitelem kardiovaskulárních onemocnění. Podle průzkumu se asi nejvýznamněji  na vzniku 

ischemické choroby srdeční podílí kouření cigaret, ale ani nedostatečná fyzická aktivita či 

jiná onemocnění nejsou zanedbatelné rizikové faktory.  

 

9.2.  Srovnání výsledků s jinými autory 
 

Výchozím bodem pro zpracování této práce byl výzkumný projekt porovnávání 

skupiny pacientů, kteří byli hospitalizovaní s infarktem myokardu na koronární jednotce 

IKEM s reprezentativním vzorkem české populace. Výsledky této studie prezentují, že před 

30ti lety se jako nejvýznamnější riziko odlišující skupinu pacientů od kontrol ukázala (vedle 

kouření cigaret) vysoká koncentrace cholesterolu v krvi. Dvě podobné studie provedené na 

stejném pracovišti v roce 2001 a 2008 však upozorňují, že kouření jako riziko vzniku 

infarktu před 65. rokem je ještě závažnější a naopak důležitost koncentrace cholesterolu 

téměř vymizela. V této studii byl však objeven další faktor rozlišující pacienty s AIM              

a kontrolní českou populaci - obvod pasu. Bylo prokázáno, že muži po prodělaném infarktu 

myokardu měli obvod v pase významně větší než jedinci stejného věku v celé populaci. Dle 

této studie hlavní riziko odlišující soubor pacientů od celé populace spočívá ve výrazně 

vyšším uložení tuku ve středu těla, tedy v centrální obezitě.  

V porovnání s touto studií přineslo zkoumání na koronární jednotce v Pardubické  

krajské nemocnici a mezi kontrolní skupinou zdravých jedinců velmi podobné výsledky. 

Stejně jako v IKEM bylo za největší riziko stanoveno kouření cigaret a jako velmi 

významný lze hodnotit i velký obvod pasu. V porovnání obou studií se ovšem liší výsledky 

ve významu koncentrace cholesterolu. V tomto šetření byl (narozdíl od srovnávaného) 

cholesterol vyhodnocen jako významný rizikový faktor, protože většina pacientů měla jeho 

koncentraci zvýšenou.  

Z Leeovy studie vyplývá, že z hlediska kardiovaskulárních onemocnění je výhodnější 

být aktivní obézní (fit fat) než neaktivní štíhlý (unfit unfat).  Jen mírně odlišné výsledky 

přineslo sledování téměř 90 000 žen po dobu 20 let v tzv. Nurses Health Study, které 
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prokázalo, že riziko vzniku ischemické choroby srdeční je u štíhlých žen přeci jen vždy nižší 

než u obézních. Stejně i v mém šetření byla fyzická inaktivita potvrzena jako velmi 

významná. 

Že kouření prokazatelným způsobem zvyšuje riziko vzniku srdečně cévního 

onemocnění, ve své práci uvádí také Miroslav Kocík. I v návaznosti na tuto práci bylo          

v dotazníku zjišťováno, zda pacienti i kontrolní respondenti kouří a bylo zjištěno, že 77% 

pacientů jsou silní kuřáci zatímco v kontrolní skupině je to jen 29%. Diabetes mellitus         

2. typu, jako závažný rizikový faktor kardiovaskulárních chorob, uvádí ve své práci Věra 

Adámková. V tomto šetření byl diabetes zjištěn u 14% pacientů.  

Pro identifikaci rizikových faktorů infarktu myokardu byla zorganizována studie také 

v Řecku. Na základě této studie nebyl zjištěn významný rozdíl mezi kontrolou                  

a sledovanými případy v působení středních hodnot LDL-cholesterolu. HDL-cholesterol byl 

ale signifikantně vyšší u kontrolní skupiny populace. Ve shodě s jinými studiemi převládal   

i tady výrazný vliv kouření. Porovnat výsledky s řeckou studií úplně nelze, protože zdravým 

jedincům nebyly dělány biochemické testy, ale stejně jako v této studii měli pacienti ve 

velkém procentu nízkou hladinu HDL-cholesterolu.  

Zajímavé údaje přinášejí také výsledky mezinárodního projektu MONICA 

koordinovaného Světovou zdravotnickou organizací, který zkoumal příčiny poklesu 

úmrtnosti na kardiovaskulární onemocnění. Pro zpracování projektu bylo využito rozsáhlé 

databáze koronárních příhod 26 zemí z let 1985-1991 obsahující podrobné údaje o úmrtnosti, 

incidenci a léčbě akutních koronárních příhod a o prevalenci rizikových faktorů KVO           

v období deseti let. Výsledky studie MONICA ukazují, že pokles mortality na ICHS byl ze 

2/3 způsoben poklesem incidence a ve zbývající třetině zlepšeným přežíváním v důsledku 

modernější léčby. Na základě dramatického poklesu mortality na ICHS ve Finsku, který byl 

téměř úplně vysvětlen změnami tří hlavních rizikových faktorů (kouření, krevní tlak              

a koncentrace celkového cholesterolu), je podtržen význam ovlivňování rizikových faktorů. 

Příčinami mortality v souvislosti s kardiovaskulárními onemocněními se tento výzkum sice 

nezabýval, ale byl by to dobrý námět pro nové šetření.  

 

 



 

 - 58 -  

ZÁVĚR 
 

Závěr předkládané diplomové práce je věnován především poznatkům, které vzešly   

z její teoretické i výzkumné části a vyhodnocení stanovených cílů.  

Hlavním cílem této práce bylo objektivizovat souvislost způsobu stravování se 

vznikem kardiovaskulárních onemocnění a zmapovat, jak na tuto problematiku nahlížejí 

jedinci po prodělaném infarktu myokardu a jedinci z kontrolní skupiny bez jakékoli klinické 

manifestace srdečně cévního onemocnění. Tento cíl lze považovat za splněný. Rovněž se 

podařilo splnit dílčí cíle - byl zhodnocen způsob stravování jednotlivců, zmapován výskyt 

ostatních rizikových faktorů, a také bylo provedeno posouzení koncentrace krevních lipidů  

u pacientů a znalosti o hladině cholesterolu u zdravých.  

Z výzkumu je patrné, že pacienti s prodělaným infarktem myokardu v převážné 

většině nedodržují zásady zdravé výživy, i když si to sami nepřipouštějí. Ze všech 

srovnáních s kontrolní skupinou zdravých jedinců vyšli pacienti hůře. Byla u nich potvrzena 

vysoká konzumace uzenin a smažených jídel, naopak velice nízká spotřeba ryb, ovoce, 

zeleniny a mléčných výrobků. Mimo tyto prohřešky ve stravování, respondenti především 

nedodržují pravidelnost stravování a doporučených pět porcí jídla denně sní pouze 13% 

pacientů. Na druhé straně ale ani stravování zdravé populace nebylo vyhodnoceno jako 

správné, jen méně kritické.  

Také v oblasti ostatních rizikových faktorů se ukázalo,  že u pacientů se vyskytují ve 

větší míře než u zdravých jedinců, což ovšem neznamená, že by zdraví jedinci byli těchto 

rizik úplně zproštěni. Vzhledem k tomuto tvrzení je dosti pravděpodobné, že pokud lidé 

nezmění svůj způsob stravování a celkově i životního stylu, i zatím zdraví jedinci se mohou 

v následujících letech stát pacienty.  

I přesto že již dvě desetiletí klesá v populaci úmrtnost na kardiovaskulární 

onemocnění, jsou nemoci srdce a cév stále hlavní příčinou úmrtí ve většině evropských států. 

Žijeme totiž sice zdravěji, ale stále ne dostatečně. Česká republika patří mezi státy s nejvyšší 

kardiovaskulární úmrtností.  

Vzhledem k tomu, že více než polovina české populace má nadváhu, zvýšenou 

koncentraci cholesterolu v krvi a polovina jedinců starších 45 let má vysoký krevní tlak, je 

prevence tak častých nemocí problémem celospolečenským, nikoli pouze medicínským. 

Jinak řečeno: každý z nás by měl zásadně ozdravit svůj životní styl! Životním stylem 
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zaměřeným na nekuřáctví, udržení ideální tělesné hmotnosti, dostatečnou pohybovou aktivitu      

a vhodné složení stravy lze totiž řadu rizik zmírnit či zcela odstranit, především začne-li se           

s těmito návyky již v mladém věku. Ve změně stravování bychom měli začít pravidelnou 

konzumací jídla, nahrazením živočišných tuků rostlinnými, omezením příjmu cholesterolu a soli. 

Také bychom měli významně zvýšit spotřebu ovoce a zeleniny.  

Co se týče výživy, myslím si, že kolem nás je spousta informací. Každou chvilku 

někdo přijde s novým zjištěním či názorem. Jednou nesmíme jíst toto, podruhé zase tamto.  

A ačkoli je stále hlásána důležitost zdravého stravování, roste spíše počet obchodů s rychlým 

občerstvením a potraviny považované za zdravé jsou pořád dražší než ty nekvalitní. Můj 

názor je takový, že lidé jsou přehlceni informacemi, nevěří jim a nevěnují jim dostatek 

pozornosti. Je složité vyznat se v dnešní široké nabídce a neustále vstřebávat nové poznatky.  

Také je pro lidi výhodnější koupit si levné nejakostní potraviny spíše než mnohem dražší 

hodnotnou stravu, protože si již neuvědomují rizika svého chování.  

V rámci zavedení účinných preventivních opatření na straně populace je zejména 

potřeba zajistit dostatek utříděných informací o možnostech a způsobech předcházení 

nemocem, zlepšit znalosti, motivovat a přivést lidi k aktivnímu zájmu o své zdraví a ke 

změně chování vedoucí k posílení zdraví. Tato opatření by se měla týkat jedinců všech 

sociálních skupin, především ale těch méně vzdělaných, kteří mají k informacím horší 

přístup.  

Osvětu a edukaci ke zdraví drží sice v kompetenci zejména zdravotníci, kteří ji mají 

mimo jiné jako náplň práce, ale důležitou roli v této problematice hrají také média a politici, 

kteří zprávy interpretují a utvářejí tak povědomí široké populace. Nezbytnou podmínkou pro 

zlepšení dosavadní praxe tedy je zajištění dobré koordinace mezi těmito jednotlivými 

subjekty. Bylo by vhodné, aby se výživové osvětě a výchově ke zdraví vůbec více věnovali 

zdravotníci, ve které by pacient mohl mít důvěru a kteří by ho dokázali dostatečně 

motivovat. 

Výše uvedená doporučení s sebou ovšem přinášejí i specifické požadavky na posílení 

odborné kompetence nejen zdravotních sester, ale také lékařů a dalších zdravotníků. V rámci 

celoživotního vzdělávání by tato skutečnost měla být zohledněna a měl by být věnován 

adekvátní prostor upevňování a rozšiřování znalostí o zdravé výživě jako prevenci (nejen) 

kardiovaskulárních onemocnění u sester na kardiologických a interních odděleních, ale také  

v primární péči.  
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PŘÍLOHY 

 
Příloha č. 1 - Tabulka kardiovaskulárního rizika dle SCORE  
 

Tabulka rizika úmrtí v důsledku srdečně-cévního onemocnění v následujících 10 letech 

vytvořená pro českou populaci. 
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Příloha č. 2 - Česká potravinová pyramida 
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Příloha č. 3 - Pyramida léčivých potravin dle Michiganské  

                      a dle Harvardské univerzity 
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Příloha č. 4 - Dotazník pro pacienty s prodělaným infarktem myokardu 

 
Dobrý den, 
jsem studentkou Fakulty zdravotnických studií Pardubické univerzity. Obracím se na Vás 
s žádostí o vyplnění tohoto dotazníku, který je součástí diplomové práce zabývající se 
významem výživy v souvislosti s onemocněním ischemickou srdeční chorobou. Vámi 
svěřené informace budou anonymní a budou využity pouze pro potřeby tohoto výzkumu. 
Předem moc děkuji za Váš čas a ochotu. 
 

1. Myslíte si, že Vaše onemocnění souvisí s Vaším způsobem stravování? 
a) ano b) ne 
 

2. Pokud jste v předešlé otázce odpověděl(a) ano, uvažujete o změně stravovacích návyků? 
a) ano b) ne 
 

3. Stravujete se pravidelně? (snídaně – svačina – oběd – svačina – večeře) 
a) ano b) ne 
 

4. Kde nejčastěji obědváte?  
a) neobědvám b) restaurace, jídelna 
c) jídlo z domova, doma d) rychlé občerstvení 
e) jídlo z obchodu 
 

5. Jak často konzumujete následující potraviny? 

 vícekrát 
za den 

1x 
denně 

2-3x 
týdně 

1x 
týdně 

2x 
měsíčně 

méně 
často 

vůbe
c 

ryby        
drůbeží maso        
králičí maso        
skopové maso        
hovězí maso        
vepřové maso libové        
vepřové maso prorostlé        
uzeniny        
sladkosti        
mléčné výrobky        
ovoce        
zelenina        
víno červené i bílé(2dcl)        
pivo        
tvrdý alkohol        
smažená jídla        
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6. Léčíte se s některým z těchto onemocnění? 
a) vysoký krevní tlak b) diabetes (cukrovka) 
c) špatná funkce štítné žlázy d) dislipidemie (vysoký cholesterol) 
e) s žádnou z nich 
 

7. Kouříte? 
a) ano b) ne 
 

8. Pokud kouříte, kolik cigaret za den? 
a) 1 – 10  b) 10 – 20 c) více 
 

9. Sportujete aktivně? 
a) ano, pouze občas 
b) ano, pravidelně 1x měsíčně 
c) ano, pravidelně 2 – 3x měsíčně 

d) ano, pravidelně 1x týdně 
e) ano, častěji 
f) ne 

 

 

Osobní údaje: 

Pohlaví:   a) muž            b) žena 

Věk:        a) 30 – 39       b) 40 – 49       c) 50 – 60 

Výška (cm):                                       Váha (kg):                                                 (BMI:         ) 

Obvod pasu (cm): 

 

 

Dodatek z lékařské dokumentace (laboratorní hodnoty) 

 

Cholesterol:                      mmol/l 

HDL:                                 mmol/l 

LDL:                                 mmol/l 

TAG:                                 mmol/l 

glukóza:                             mmol/l

 

                                                                                        

                                                                                      

                                                                                     Děkuji za spolupráci, 

                                                                                     Lucie Holanová, studentka FZS UPCE 
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Příloha č. 5 - Dotazník pro kontrolní skupinu zdravých jedinců 

 
Dobrý den, 

jsem studentkou Fakulty zdravotnických studií Pardubické univerzity. Obracím se na Vás 

s žádostí o vyplnění tohoto dotazníku, který je součástí diplomové práce zabývající se 

významem výživy v souvislosti s onemocněním ischemickou srdeční chorobou. Vámi svěřené 

informace budou anonymní a budou využity pouze pro potřeby tohoto výzkumu. Předem moc 

děkuji za Váš čas a ochotu. 

 

1. Stravujete se pravidelně? (snídaně – svačina – oběd – svačina – večeře) 
a) ano b) ne 
 

2. Kde nejčastěji obědváte?  
a) neobědvám b) restaurace, jídelna 
c) jídlo z domova, doma d) rychlé občerstvení 
e) jídlo z obchodu 
 

3. Jak často konzumujete následující potraviny? 

 vícekrát 
za den 

1x 
denně 

2-3x 
týdně 

1x 
týdně 

2x 
měsíčně 

méně 
často vůbec 

ryby        
drůbeží maso        
králičí maso        
skopové maso        
hovězí maso        
vepřové maso libové        
vepřové maso prorostlé        
uzeniny        
sladkosti        
mléčné výrobky        
ovoce        
zelenina        
víno červené i bílé(2dcl)        
pivo        
tvrdý alkohol        
smažená jídla        
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4. Léčíte se s některým z těchto onemocnění? 
a) vysoký krevní tlak b) diabetes (cukrovka) 
c) špatná funkce štítné žlázy d) dislipidemie (vysoký cholesterol) 
e) s žádnou z nich 
 
5. Kouříte? 
a) ano b) ne 
 

6. Pokud kouříte, kolik cigaret za den? 
a) 1 – 10  b) 10 – 20 c) více 
 

7. Sportujete aktivně? 
a) ano, pouze občas 
b) ano, pravidelně 1x měsíčně 
c) ano, pravidelně 2 – 3x měsíčně 

d) ano, pravidelně 1x týdně 
e) ano, častěji 
f) ne 

 

 

Osobní údaje: 

Pohlaví:   a) muž            b) žena 

Věk:        a) 30 – 39       b) 40 – 49       c) 50 – 60 

Výška (cm):                                       Váha (kg):                                                 (BMI:         ) 

Obvod pasu (cm): 

 

                                                                                         

                                                                                         Děkuji za spolupráci, 

                                                                                         Lucie Holanová, studentka FZS UPCE 

 
 


