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ÚVOD 

 

Absolventi některých studijních oborů na Přírodovědecké fakultě a především na katedrách 

biologické sekce by měli mít povědomí o názorech na některé oblasti humánní 

patofyziologie a na vznik především civilizačních onemocnění, jakkoliv je tato kategorie 

chápána různě.  . 

 Tento  učební text je kompromisem mezi obecnými aspekty (např. o patogenních 

účincích životního  prostředí) a novějšími konkrétními údaji o celulární a molekulární 

podstatě některých patofyziologických procesů (např. volné radikály či G proteiny). Aktuální 

obsah i rozsah textu, kde je uveden i stručný přehled návykových látek (s nimiž studenti  

přírodovědy mohou přijít do stylu buď teoreticky nebo prakticky) autor rád upraví podle 

připomínek čtenářů. 

 

1.PŘÍČINY ÚMRTÍ A RIZIKOVÉ FAKTORY 

 

1.1. PŘÍČINY ÚMRTÍ. 

Existují pouze tři skupiny lidí - kteří buď byli, jsou nebo budou nemocni. V minulých 50 

letech zemřelo v Čechách a na Slovensku asi milion lidí v důsledku neznalosti základních 

principů životosprávy. Existuje celá řada fyziologických a patofyziologických teorií a 

představ o tom, jak se mají lidé o své zdraví starat a každá z nich má své přednosti i 

nedostatky.  

 Skutečností zůstává, že nevhodné složení stravy včetně nedostatku minerálů a 

vitamínů, málo pohybu a neschopnost řešit stresové situace a zbavit se  zlozvyků (kouření 

a drogy) může úmrtnost na mnohé nemoci, a to především na ty nejdůležitější (srdečně-

cévní choroby a zhoubné nádory), zvýšit více než desetkrát. 

  Pokud jde o příčiny úmrtí v České republice statistiky z r. 1997 uvádějí, že v České 

republice umírá ročně asi  

-57 % mužů na nemoci oběhové soustavy (žen asi 53 %), 

-25 % mužů na nádory (žen 23 %),  
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-8 % mužů na poranění a otravy (6% žen),  

-Nemoce dýchacího ústrojí tvoří u mužů  příčinu úmrtí v 4,7 % (3,5 % u žen),  

-3,8 % mužů zemře nemoci trávicí soustavy (3,2 % u žen),  

-Na nemoci močové a pohlavní soustavy je to u mužů a u žen zhruba stejné - asi l,5%.  

-Necelých 5 % ze všech úmrtí tvoří ostatní příčiny. 

  

 Lidí žijí nejdéle v Japonsku a o další příčky bojují USA a překvapivě Španělsko, kde 

jen během 1991-94 se životní očekávání (life expectance) zvýšilo o rok (stav k 1. 1. 99: 

muži 78,2 a ženy 81,1 let, v důsledku stravy bohaté na antioxidanty, mírně alkohol, 

genetické disposice).  Jak muži tak i ženy se u nás dožívají bohužel kratšího věku, v 

průměru o 3 roky, než v řadě jiných evropských států odpovídající úrovně. Je ale 

potěšitelné, že od r.1989 v České republice jako v jediné postkomunistické zemi mírně 

klesl počet úmrtí na civilizační choroby, asi o pětinu.  

 Průměrný věk se sice v Česku prodloužil u mužů z 67 na 70 let, ale je stále daleko 

za vyspělou Evropou, dokonce i za zeměmi jako je Honduras, Filipíny či Srí Lanka. Důvody 

mírného pokroku nejsou v radikální změně životosprávy a zdravotnické osvětě jako na 

Západě, ale v dalším poklesu novorozenecké a kojenecké úmrtnosti (rekordních 7,9 

promile v r.1994) a ve zvýšení cen potravin. Především masné výrobky jsou stále dražší a 

víme, že živočišné bílkoviny a tuky jsou "obviňovány" jako spolupachatelé aterosklerózy. 

 Pokuď jde o nejčastější zhoubné nádory, u mužů je to karcinom plic (v důsledku 

kouření) a karcinom prostaty, u žen převládá karcinom prsu. 

 Pro úplnost je nutno dodat, že v celosvětovém měřítku je základní příčinou úmrtí 

tuberkulóza (především plicní forma), která se šíří kapénkovou infekcí a stává se 

resistentní k antibiotikům. TBC je na nebezpečném postupu i v ČR. V r. 2000 onemocní 

podle odhadů celosvětově 200 milionů osob, z nichž 70 milionů zemře.   

1.2.PROFYLAKTIKA 

1.2.1. DĚDIČNOST 

 Mnohé z našich zdravotních problémů ovlivnit můžeme a mnohé nemůžeme. Po 

našich předcích jsme mohli zdědit náchylnost k určitým onemocněním nebo naopak 

"železné zdraví". Ale přesto je náš individuální životní styl velmi důležitý,  a musí o něm 

uvažovat každý, jak zdravý člověk, tak i ti z nás, kteří jsou postiženi nějakým získaným 

nebo vrozeným neduhem. Způsob života může totiž velmi podstatně ovlivnit průběh a 

rozvoj onemocnění. Buď příznivě, nebo - při vědomém poškozování organizmu např. 

kouřením, alkoholem, drogami a přejídáním - nepříznivě. Když je nám dvacet nebo třicet 
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let, jen neochotně si připouštíme, že náš způsob života ovlivní naše zdraví v pokročilejším 

věku. Je ale nesporné, že se negativní i pozitivní důsledky našeho života v mládí projeví s 

mnohaletým odstupem na zdraví i délce života. 

 Mnohé choroby mají častější rodový výskyt a mnohé jsou přímo dědičné. Je proto 

třeba mít alespoň minimální představu o chorobách, nebo příčinách úmrtí rodičů a 

prarodičů. Měli bychom znát zdravotní problémy svých sourozenců a dalších osob v rodině. 

Rodinná zátěž (břemeno dědičnosti, které neseme životem) je značná u chorob jako je 

vysoký krevní tlak, diabetes, alergie a některé druhy rakoviny. Podobné je to i u živočichů. 

Máme laboratorní kmeny bílých potkanů. které mají dědičnou hypertensi a slouží pro 

studium tohoto patofyziologického stavu. 

Postupuje svým tempem projekt komletní analýzy lidského genomu HUGO. Rozvinutá 

DNK z jedné buňky by měla délku 2 metry, kdyby byla tlustá jako niť, měřila by 300 km.  Na 

rozdíl od nižších, především prokaryontních  organismů, je velikost lidského genomu 

obrovská - jde o 3 miliardy genetických písmen - basí, jejichž pořadí je třeba určit. Známe 

ale i až desetkrát objemnější genomy, např některých rostlin. Komplikací u člověka není 

ani tak existence 23 párů chromosomů, ale spíše multiplikace úseků. V r.1998 je známo 

zatím jen 70 milionů basí. Genomika ale používá stále více počítačových programů a nové 

výsledky se stále méně publikují klasickým způsobem a stále více se posílají doveřejných 

databází. Jestliže jednoduché kruhové genomy typu prvního přečteného prokayonta 

Hemophilus influenze (1995), Mycoplasma genitalium nebo E. coli mají   jen asi 0,5 milionu 

bazí, jednobuněčný eukaryont jako je pivní kvasinka Saccharomyces cerevisiae má už 12 

milionů bází v 16 párových chromosomech. Otázkou zůstává, proč pro úspěšný život 

některých obratlovců (např. pověstná jedovatá leč chutná ryba fugu z rodu čtverzubců 

Tetrodont) stačí jen 400 milionů bazí, když třebas krabi mají bazí až stokrát víc. Soukromé  

genomické firmy vnášejí do výzkumu silný ekonomický akcent. Především pracují na 

patogenech, např. Helicobacter pylori a po ukončení analýzy ji nepublikují, ale  prodají 

velké farmaceutické firmě, např. švédskoamerické ASTRA za např. 23 mil. $. Ta po určitou 

dobu sekvenci utajuje, dokud neukončí aplikovaný výzkum potenciálních léků na 

příslušnou nemoc (v tomto případě na vředovou chorobu). I když dnes existuje 

mezinárodní dohoda, podle níž se musí sekvence zveřejnit ale ne komerčně využívat, jsou 

bezpochyby dalsí výsledky sekvenování utajovány.   

 

1.2.2. DĚDIČNOST A RAKOVINA 

Které typy rakoviny mají častější rodový výskyt? 
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 1. Rakovina žaludku, která je sice na ústupu, ale u náchylných osob vzniká v 

důsledku kouření, pití destilátů, při chronickém zánětu žaludku, případně vředové chorobě 

(pozor na vředovou chorobu nákazou  žaludeční bakterií Helicobacter pylori). 

 2. Rakovina konečníku a tlustého střeva. U nás je bohužel velmi rozšířená a stále 

počet roste. U mužů jsme na neblahém prvním místě ve světě a u žen na také "pěkném" 

čtvrtém místě. Ochrana? Důležitý je pohyb, strava s vlákninou, málo masa, žádné uzeniny, 

hodně zeleniny. Zácpa je riziková, protože se žlučové kyseliny ve střevech mění pomocí 

bakterií na pravděpodobně rakovinotvorné sekundární žlučové kyseliny. Rada: pravidelná 

měkčí stolice, ráno čtvrt litru vlažné odstáté vody (bez chloru).  

 Plíživým, zpočátku nepozorovatelným varovným příznakem je krev ve stolici. I malé 

krvácení lze zjistit papírkovým testem, dostupným u lékaře. Větší krvácení z tlustého střeva 

činí stolici smolně tmavou. Hemeroidy (přímé krvácení při stolici) mohou být též 

nebezpečné a je nutný pravidedelný kontakt s lékařem. Sebemenší potíže v tomto ohledu 

nelze skrývat ani podceňovat.   

 3. Rakovina prsu. Vyskytuje se u žen v některých rodinách se zvýšenou četností. Už 

od mládí by ženy z takovýchto rodin měly dbát na spávný životní styl a od plnoletosti by 

měly umět samovyšetřování prsu a později chodit na pravidelné prohlídky.  

 Od 45 - 50 let věku by měla být prevenci věnována zásadní pozornost a vyšetření 

ultrazvukem a rentgenem (tzv. mamografie) by se mělo opakovat každé dva roky. Pozor na 

mechanické úrazy prsu, mohou iniciovat zánět a bujení. Jak říkají statistiky, riziko rakoviny 

prsu je větší u žen, které začaly menstruovat před 12. rokem, nebo rodily až po 35 roce, 

trpí-li záněty prsu a jsou-li obézní. 

  

 

2.RIZIKOVÉ FAKTORY 

 

2.1. HYPERTENSE A ATEROSKLERÓZA 

 Pro kardiovaskulární onemocnění je značným rizikovým faktorem vysoký krevní tlak, 

který podporuje vznik a rozvoj aterosklerózy, přispívá ke vzniku infarktu srdečního svalu 

(myokardu) a cévních mozkových příhod. 

 Vysoký krevní tlak má každá pátá osoba a často ani o tomto nebezpečném stavu 

neví. Ateroskleróza mění pevné a pružné tepny na ztvrdlé a křehké trubičky s nerovným 

vnitřním povrchem. Tato typicky civilizační nemoc může začít už v mladším věku. Postihuje 

především věnčité tepny srdce, krční tepny a tepny mozku a také velké tepny nohou. 
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Nedostatek antioxidačních vitamínů (C, E, A) a stopového prvku selenu zvyšuje oxidaci 

lipoproteinů, které nesou cholesterol z krve do stěn tepen zvyšuje riziko kornatění. Naopak, 

jejich pravidelný příjem může sklerózu buď zastavit, nebo v počátečním stadiu i zmenšit. 

 Další podmínkou zpomalení aterosklerózy je snížení až prakticky vyloučení všech 

tuhých tuků z potravy (včetně uzenin, másla, tlačenek a pod.), což vede u většiny lidí k 

poklesu tvorby cholesterolu v játrech. Vláknina typu glukomananu napomáhá k odstranění 

cholesterolu a žlučových kyselin ze střev a snižuje jejich zpětné vychytání do krve. Spolu s 

převážně rostlinnou stravou a dostatkem pohybu jsou tyto postupy nejlepší ochrana proti 

cévním příhodám. 

Hypertense a solení je kontroversní. Původně byli lidé býkožravci a přijímali 

mnohem víc KCl než NaCl. S přechodem na masitou potravu se zvýšil příjem NaCl. Sůl 

zvyšuje potřebu vody a zvyšuje se objem tělních tekutin a krevní tlak. Ukazuje se ale, že 

velmi přísná dieta bez soli znižuje u jedince tlak jen o jeden či několik mm Hg. Význam je 

ale statistický, protože pokles střední hodnoty KT o jeden mm vede ke snížení úmrtí na 

srdeční infarkt o statisíce.  

Zákon hradního míru (K. Lorenz). Holubi hnízdící u hnízd dravců, husice vyvedly mladé 

v liščích norách, domácí mír mezi kočkou a psem, i hry na lovce (kočka) a na klesající 

dávenou oběť (velký buldok), kdy se hra nikdy nezmění na lov. Nejde ale o “přátelství” 

v lidském pojetí 

Televizní násilí zvyšuje agresivitu a kriminalitu dětí i dospělých. Např. s několikaročním 

zpožděním za růstem televizorů v jižní Africe vzrostla dětská kriminalita na úroveň USA. 

Jaké jsou hlavní negativní rysy TV násilí: Násilí je odměňováno, zůstává  nepotrestáno, 

násilí v TV je stejné jako v životě, divák se identifikuje s hrdinou, radost z poškození, YV 

násilníci nemají strach, neprojevují bolest, dětskému i tupějšímu divákovi uniká, že TV 

násilí je fikce, TV násilí je velmi intensivní, TV násilníci jsou supersilní, je velký počet obětí, 

násilí se obrací i proti členům  rodiny či gangu přátelé. TV násilí je špatný model řešení 

situaví. Děti se neučí sociálnímu, nenásilnému řešení konfliktů. V životě končí násilí v 

nemocnici, márnici  nebo vězení. V TV je beztrestně , nezobrazuje bolest obětí, důsledky 

citového poškození nebo lítost chybí. Je velký rozdíl mezi násilím shakespearovským 

(obecně v krásných uměních) a TV násilím. Literární násilí ukazuje důvody, důsledky, 

ztrátu, bolest, lítost atd. To je základní rozdíl od akčních filmů. TV násilí je jeden 

z mimořádně významných příčin růstu především dětské kriminality a to nejen pro 

predisponované jedince. Vzniká bludný kruh, děti sledují násilí, aby si omluvily své již 
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realizované násilné chování. Důvod pro TV  násilí a sex je komerční - přitahují pozornost a 

slouží reklamě. 

 

2.2. KOUŘENÍ TABÁKU. 

 Jedním z nejzávažnějších rizikových faktorů pro řadu nebezpečných chorob a 

předčasné stárnutí je kouření tabáku. Dříve šlo o běžný tolerovaný zlozvyk, dnes 

představuje tabakizmus epidemickou narkomanii (podle Amerického úřadu pro léky a 

potraviny je tabák návyková droga, viz dále části o receptorových chorobách a nástin 

působení  návykových látek). 

 Je kouření skutečně tak škodlivé, když nikotin prokazatelně zlepšuje psychickou 

koncentraci, vybavování paměťových stop a snad chrání i před Parkinsonovou a 

Alzheimerovou chorobou? Ano. Jak aktivní, tak pasivní (v zakouřeném prostředí) 

vdechování tabákového kouře způsobuje nebo zhoršuje řadu nemocí. Je někdy hlásán 

dokonce slogan "buď kouřit nebo být zdráv". 

 Mezi kouřením cigaret a rakovinou plic existuje jednoznačně prokázaný vztah, 

protože 9 z l0 nemocných plicní rakovinou jsou kuřáci. Desátý nemocný je nejčastěji 

pasivní kuřák, vdechující proti své vůli nikotin, fenoly a dehty na pracovišti nebo doma, kde 

někdo kouří. Cigaretový kouř obsahuje totiž nejen asi 3000 látek plynného skupenství ale i 

jemný prach, ohromné množství částic velikých zhruba jednu tisícinu milimetru. V kouři 

jsou látky vyvolávající tzv. radikálové poškození, jako je čpavek a dusičnany, látky dusící 

naše buňky, jako je oxid uhelnatý a kyanidy. Ve formě jemných částic vdechují aktivní i 

pasivní kuřáci nikotin, rakovinotvorné fenoly a dehty (karcinogeny).  

 Přestože ve filmech z dvacátých až osmdesátých let herecké hvězdy i pracující lid 

hulil jak tovární komíny, určité zprávy o škodlivosti kouření jsou už z počátku tohoto století. 

Prvním příznakem u silných kuřáků byly bolesti v dolních končetinách při chůzi v důsledku 

nedokrevnosti a častý bércový vřed. Dnes víme, že nikotin ničí ochrannou vrstvu buněk v 

cévách (intimu) a spolu s oxidačním stresem (bude o něm zmínka později) a vyšším 

krevním cholesterolem urychluje rozvoj kornatění cév - aterosklerózy.  Nikotin zvyšuje 

také sklon krevních destiček (trombocytů) ke shlukování a tím podporuje nešťastnou tvorbu 

krevní sraženiny při infarktech srdce, plic, jater a mozku. 

Poznámka o radonu. Radon (osmá hlavní podskupina) je vzácný jednoatomový plyn, těžší 

než vzduch. Vzniká radioaktivním rozpadem radia 222, zářič alfa, poločas krátký, 3,8 dne, 

vyskytuje se proto spolu s radiem. Horníci v uranových a jiných dolech umírali na 

především plicní rakovinu. Proto s tvrdí, že i radon v domech z těchto oblastí je rizikový 
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faktor. Zdá se ale, že nižší dávky záření z radonu ve stavebních objektech jsou 

zanedbatelně nebezpečné a prakticky nepřispívají vůbec k zvýšení rizika rakoviny. Jednu 

buňku těla zasáhne jedna částice při rozpadu radonu asi jedenkrát za rok. 

 Další těžké onemocnění v souvislosti s kouřením je vleklá plicní obstrukce. Jde o 

omezení výměny vdechovaného a vydechovaného vzduchu, zúžení průsvitu trachejí,  

dušnost a plicní rozedmu. 

Úmrtnost kuřáků stoupá s denním počtem vykouřených cigaret, počtem odkouřených let, s 

časným započetím tohoto zlozvyku v dětství a s množstvím nikotinu a dehtu v cigaretách. 

Kouření také zhoršuje obranu organizmu - imunitu - a spolupodílí se na rakovině žaludku. 

 Zapomeňte tedy na oblíbené tvrzení kuřáků, že znají zdravé starce, kouřící celý život 

(otylý Churchill kouřil doutníky a snídal whisky ve vaně do devadesáti, ale měl vyjímečný 

kořínek). Tyto velmi řídké vyjímky (další byl botanik prof. Němec, kandidující kdysi proti 

Benešovi na presidenta ČSR) jen potvrzují jasné pravidlo o škodlivosti kouření. 

 Pokud chtějí kuřáci udělat něco pro své zdraví hned, mohou přestat kouřit. Inhalace 

spáleného listí tabáku není ani zdravá, ani společensky únosná. Dnes ve vyspělých zemích 

není ani moderní. Jak řekla jedna modelka v TV reklamě proti kouření (mimochodem velmi 

rychle stažené z vysílání), "políbit kuřáka je jako vylízat popelník". Kouření se rovná 

sebevraždě u osob po infarktu, alergiků, astmatiků a velmi škodí cévám žen, používajících 

antikoncepci v tabletách. 

 Česká republika závazně přijala Chartu proti tabáku z r. 1989, kde je přímo 

řečeno, že čerstvý vzduch bez kouře je základní součástí práva na zdraví. Platí to pro 

pracoviště, uzavřené prostory a dopravní prostředky. Nekuřáci by si neměli nechat toto 

právo vzít a rázné vystupování proti kouření kdekoliv a kdykoliv je jen hrubou záplatou na 

hrubý pytel. 

 

 

2.3. ALKOHOL 

 Je i v pivu (až 3,3 % v desítce). V nadměrném množství poškozuje játra, ledviny, 

mozek a srdce. Vede k návyku a závislosti. Malá kvanta, především červeného vína 

obsahujícího bioflavonoidy, mohou být snad určitou ochranou zdravých jedinců před 

kardiovaskulárními poškozeními. (Kdysi řekl pracovník protialkoholní stanice, že vyléčení 

alkoholici umírají na infarkty, protože většinou dál kouří). Bioflavonoidy v červeném víně 

jsou žlutočervené látky, které se někdy počítají mezi vitamíny (riboflavin B2). Mají 
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antioxidační vlastnosti a chrání tak člověka před oxidačním stresem (viz dále), denaturací 

jeho lipidových látek a aterosklerózou. 

 Co je to malé kvantum alkoholu ? 

Sklenička destilátu denně (podle Angličanů až po západu slunce) nebo dvě deci vína nebo 

jedno pivo denně. Obézní a hubnoucí - pozor! Čtyři piva-desítky je přibližný denní příjem 

joulů pro energetickou spotřebu osoby, která nechce přibírat! 

 Pro mládež je alkohol nebezpečný, protože odstraňuje sexuální zábrany a slušné 

chování na diskotékách a zábavách a zvyšuje tak riziko přenosu HIV (human 

immunodeficiency virus, vedoucí k riziku selhání imunity zničením populace T-lymfocytů 

neboli k  AIDS, rusky SPID,  syndrom priobretennogo immunitnogo deficita)  a dalších, 

především venerických nemocí. 

2.4. VYŠSÍ TĚLESNÁ HMOTNOST. 

Američané tvrdí, že každý druhý jejich občan je obézní. Vztah mezi tělesnou váhou 

(hmotností) a výškou je optimální (plus nebo minus 10 %) podle jednoduchého Brocova 

vzorce: optimální hmotnost se rovná výšce těla v cm minus 100 u mužů a minus 105 u žen. 

Podle BMI (Body Mass Index): hmotnost v kg dělena druhou mocninou výšky těla v 

metrech má být 20 až 25. Nadváha (BMI 30 a více) patří k rizikovým faktorům především 

proto, že je velmi často provázena nezdravou výživou, pohodlným způsobem života a 

fyzickou pohodlností. Leninovo slavné heslo si dovolíme upravit na „ nutit se, nutit se, nutit 

se“ jako základní doporučení obézním.  

Někteří lidé se sklonem k nadváze ale mají štěstí, protože patří k osobám s trvalým 

motorickým neklidem (fidgeting:nepokoj. Nevrť se! : „Stop fidgeting!“). Jde o typy “vrtílků”, 

neposedů, majících roupy, neklidných i ve spánku. Ti stačí většinu nadbytečně přijatých 

joulů během motorického neklidu spálit. Je to mnohem účinnější, než několikaminutové 

cvičení, po kterém dostaneme ještě ke všemu hlad. Problém s otylostí spočívá i v tom, že 

naneštěstí vysokojoulový příjem potravy (kdy nepřesně leč stručně příjem energie 

převyšuje výdej) vede k zaplnění stávajících tukových buněk tukem a pak k jejich proliferaci 

- přibývání a tedy k tvorbě dalších a dalších buněk; zvětšování stávajících tukových 

polštářů. Nově vzniklé adipocyty (tukové buňky) při redukční dietě nemizí, jen se zeštíhlují, 

ale využijí okamžitě jakoukoliv příležitost se opět naplnit. Proto starší otylí musí řešit trvale 

zlepšení své postavy nikoliv mučivou dietou (a jiné neexistují), ale lipolýzou (odsátím 

tukových polštářů) a plastickými operacemi.   

 K růstu tukových zásob dochází nejen při vyšším příjmu tuků (obsahujících jak 

nasycené tak i zdravější polynenasycené mastné kyseliny), ale i při příjmu cukrů. 
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Především fruktóza vede k liponeogenéze (tvorbě tuků), nikoliv glukóza. Protože řepný 

cukr (sacharóza) je disacharid tvořený glukózou a fruktózou, i přislazování může být 

rizikové pro osoby, náchylné k obezitě. Když přislazovat, tak snad glukózou a to s mírou, 

aby nedošlo k přílišnému výkyvu hladiny krevní glukózy.    

  Součást  složitého regulačního mechanizmu v hypotalamu ovlivňujícího apetit a 

výdej energie je hormón leptin. Tento peptid se vylučuje z tukové tkáně a v hypothalamu 

svým působením na receptory informuje o kvantitě tukových zásob. „Knockoutované“ myši  

s nefunkčním genem pro tento protein, případně pro receptor jsou obézní, žravé a méně 

plodné. Podání leptinu jejich stav upravuje. U člověka je situace nejasná.  V krvi obézních 

je leptinu kupodivu více. Jde pravděpodobně o problém přechodu leptinu přes 

hematoencefalickou bariéru. 

 

2.5. VÝŽIVA 

 Kojení je nenahraditelný způsob poskytování potravy dítěti, ideální pro jeho růst a 

vývoj. Má jedinečný vliv na biologické a psychické zdraví dítěte i matky. Lidské mateřské 

mléko se podílí i na imunizaci dítěte a podstatně se liší od mléka jiných biologických druhů, 

jako je dobytek. 

 Rodiče mají největší odpovědnost na vytvoření výživových návyků svých dětí do 8 - 

10 let. Do této doby se vyvíjí chuť k jídlu a tehdy se rozhoduje o tom, zda bude dítě v 

dospělosti dávat přednost knedlíkům, uzenině a sladkostem, nebo si zvykne na zeleninové 

a obilné pokrmy. 

 Názory na optimální výživu se liší. V přírodě se občas přimíchá do potravy 

býložravců i živočišná bílkovina (hmyz v trávě, ptačí vajíčka u opic aj.) a masožravcům 

zase potrava rostlinného původu (šelmy a dravci často vychutnávají především vnitřnosti 

obětí s natrávenou rostlinou potravou). 

 Obecně platné doporučení u zdravých dospělých by snad mohlo být toto: 60% 

uhlovodanů (glycidů-škrobovin), 10 % bíkovin a maximálně 30 % tuků, hodně vlákniny, tj. 

zeleniny v převážně syrovém stavu a ovoce (pozor na jeho energetickou bohatost - cukry). 

Děti a těhotné ženy potřebují více bílkovin, nejlépe ve formě luštěnin. 

 Jak tedy jíst? Pro zdravé dospělé, kteří se chtějí alespoň částečně chránit před 

aterosklerózou a případnou nadváhou, uveďme následujících deset zásad racionální 

výživy. 

 

3. DESET ZÁSAD RACIONÁLNÍ VÝŽIVY 
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1. Snížit nebo udržovat nízký příjem kalorií (jez do polosyta…). 

2. Snížit tuky celkově. 

3. V tucích zvýšit podíl tuků rostlinných. 

4. Vyvarovat se potravin s vyšším obsahem cholesterolu. 

5. Snížit příjem bílého cukru. 

6. Snížit (nikoliv zastavit) příjem soli. Nepřisolovat kvůli chuti. Nedávejte sůl vůbec na stůl. 

7. Málo alkoholu včetně piva. 

8. Zvýšit příjem vitamínů a minerálů, především vitamínu C (až nad 1 gram/den) 

9. Zvýšit vlákninu v potravě, t.j. podíl zeleniny a obilovin. 

10.Více pít, především starší lidé, kteří mají snížený pocit žízně. 

 

 

 

Krátce k poslední zásadě. 

 Voda je nutná také pro vyplavování škodlivin a čištění organizmu. Když jíme slaná, 

kořeněná a masitá jídla a sýry, pro odstraňování odpadních purinů a dalších metabolitů je 

třeba víc vody. Je to samozřejmě zátěž pro srdce (zvyšuje se objem tělních tekutin), pro 

játra (likvidace škodlivin) a ledviny, které musí filtrovat více odpadků z masité stravy. 

 U lidí se srdečními problémy se doporučuje méně pít, aby srdce nebylo tak 

zatěžováno. Ale pro čištění těla od produktů bílkovinného netabolizmu je třeba naopak víc 

vody. Řešení je v omezení masa, především uzenin, sýrů a soli. 

 Voda zahuštěná ve formě piva, polévek, limonád a umělých džusů je mnohem méně 

využívána pro čistící potřeby organizmu než voda čistá. Někteří rozumní podivíni pijí s 

pivem sodovku a ředí i jiné nápoje včetně vína. Kam se podělo kdysi běžné podávání sody 

ke kávě? 

 Chlorovanou vodu pijme až po několikahodinovém odstátí (nejlépe přes noc) a 

případném následném převaření. Nepřevařujme čerstvou chlorovanou vodu, je riziko 

chemických reakcí chloru s organickými zbytky ve vodě, které vedou k vzniku stále snad 

ještě nebezpečných polychlorovaných bifenylů (PCB). 

 

  

4. VOLNÉ RADIKÁLY  A OXIDATIVNÍ STRES 
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Definice. Radikál je jakákoli molekula, atom nebo ion, které mají v poslední valenční sféře 

jeden (nebo více) nepárových elektronů. Radikály mohou vznikat buď  

-homolytickým štěpením kovalentní vazby molekuly, při němž si každý fragment ponechá 

jeden elektron (např. štěpením C-H vazby v metanu CH4 vznikne methylový radikál CH3 
.
 a 

radikál H
.
 ), nebo   

- ztrátou či adicí jednoho elektronu.  

Jako volný radikál se označuje takový radikál, který je schopen samostatné existence po 

určitou dobu. Volný elektron dává volným radikálům jejich nesmírně vysokou reaktivitu 

(snaží se uzmout elektron jiným atomům a tím je narušují, případě z nich dělají také 

radikály) a nestabilitu.  

 

      Volné kyslíkové radikály se objevily na Zemi spolu se vznikem kyslíkové atmosféry a 

od 50. let jsou studovány ve vztahu k řadě onemocnění a stárnutí. Kyslík je nezbytný pro 

život, ale hraje též roli při tvorbě volných radikálů, které mají jak pozitivní fyziologickou 

úlohu (např. jako “střely“ při imunitních reakcích) , tak obecnou roli v patogenetických 

situacích. 

 Kdy jsme nejvíce vystaveni oxidativnímu stresu? Při zánětech, kouření, vysilujícím cvičení 

či fyzické práci, při pobytu na znečištěném vzduchu, při vysokém příjmu polynenasycených 

mastných kyselin, pod zářením včetně slunečního, a po postischemické obnově průtoku 

(kyslíkový paradox u srdce po infarktu), abychom jmenovali jen ty základní situace. 

   V mnoha případech jsou tedy volné radikály více škodlivé než užitečné, protože ničí 

především bílkoviny a nukleové kyseliny, a jejich genetický kód. V mohutné symfonii života 

jsou bílkoviny jednotlivými notami, které tvoří partituru našeho těla. Řada z nich působí jako 

"vedoucí nástrojových skupin" (enzymy, hormony a regulační proteiny) a umožňují činnost 

svalů, nervů, imunitních buněk, buněk vylučujících hormony a neuropřenašeče. 

Jiné bílkoviny vytvářejí podpůrné tkáně, vlasy, nehty a kosti. 

 Organismus potřebuje energii a získává ji především spalováním cukrů a tuků za 

účasti kyslíku. Ale dýchání čistého kyslíku nevydrží žádný člověk déle než 48 hodin, aniž 

by utrpěl smrtelné poškození plic. Přežíváme ve vzduchu, který dýcháme, protože 

obsahuje jenom 20% kyslíku. Vzpomeňme si na rez. Kyslík reaguje s kovovými předměty a 

vznikají oxidy železa, kov se rozpadá. Podobným způsobem kyslík postupně narušuje 

nejtvrdší materiály a masivní kamenné bloky. 

Jak v organizmu vlastně vznikají volné radikály? 
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Při tvorbě energie  je molekula kyslíku  štěpena a reakce odtrhne z poslední valenční sféry 

jeden elektron. V molekule kyslíku tedy zůstává pouze jeden nepárový elektron. Tato 

„radikální“ částice hledá jiný elektron, který by získala, a tím nabyla i svoji ztracenou 

elektrickou stabilitu. Jedinou cestou je krádež elektronu odjinud, v nejbližším či vzdáleném 

sousedství. Další "okradená" molekula je také nestabilní a začíná pátrat, kde by ztracený 

elektron opět získala. Tento proces probíhá jako řetězová reakce, dokud se nepotkají dva 

volné radikály a nevytvoří stabilní molekuly. Dřív než k tomu dojde, nesčetná množství 

narušených molekul vytvářejí kolem sebe molekulární zmatek a narušují křehkou 

rovnováhu (homeostázu) buněčných systémů. Narušují i procesy, v nichž je přepisována 

informace z genů na bílkoviny (transkripci a translaci), ničí buněčné membrány 

(lipoperoxidace), vyřazují z činnosti enzymy a jiné molekuly. 

 Oxidativní   stres buněk a tkání  vzniká za dvou situací. 1) při zvýšení tvorby 

kyslíkových radikálů  (např. přízemní ozon), 2) při nedostatečné antioxidační ochraně 

organismu. OS jsou tedy reakce vyvolané působením radikálů v organismu.  

 

4.1. KYSLÍKOVÉ RADIKÁLY 

U savců se tvoří tyto kyslíkové radikály: 

superoxidový anion (superoxid)................ O2
.-
 (slabý, vzniká v mitochondriích) 

hydroxylový radikál ...................................OH
.- 

(nejaktivnější) 

peroxylové radikály ..................................ROO
.-
 (např. peroxynitritový radikál, vznikající 

reakcí dvou radikálů O2
.- 

 + užitečný  NO
.
 = ONOO

-
) 

alkoxylové radikály ....................................RO.-,  

oxid dusnatý..................................... .........NO.-  (bude  pojednán odděleně) 

peroxid vodíku .......................................... H2O2.-      

singletový kyslík  .......................................
1
O2 .-  

kyselina chlorná .........................................HClO.- 

ozon........................................................... O3.- 

 

4.2. REAKTIVITA 

 Reaktivita  je patrná z toho, že peroxid vodíku, kyselina chlorná a horské sluníčko 

(O3) jsou desinfekční prostředky. Důležitou roli v radikálových reakcích mají přechodné 

kovy, které mohou být donory i akceptory elektronu, a tím účinnými iniciátory vzniku VR. 

Jde především o ionty železa a mědi. 
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          Superoxidový anion (vznikající v metabolických cyklech, oxidačních řetězcích aj.) je 

poměrně málo reaktivní.  Může fungovat buď jako oxidans (oxiduje askorbát), nebo může 

redukovat, např. komplexy železa (Fe
3+

 v cytochromech). 

          Nejaktivnější je hydroxylový radikál, žije sice jen nanosekundy, ale ve své blízkosti 

atakuje všechny biologicky významné molekuly, vč.lipidů a DNA. Poškození zářením 

gamma se vykládá jako vznik hydroxylového radikálu  z vody. 

V organismu vzniká reakcí superoxidu a peroxidem vodíku  (Haber-Weissova reakce) za 

účasti přechod. kovů (Fe)(Fentonova reakce). 

Pro patofyziologii savců a člověka jsou významné hydroxylový radikál (OH.-) 

nejrazantnější, doba života ns, superoxidový aniontový radikál (O2.-), který napadá dvojné 

vazby mezi uhlíky v nenasycených mastných kyselinách a ničí buněčné membrány, 

peroxidy (např.  peroxid vodíku H2O2
.
 - "kysličník", který při dezinfekci ničí bakterie a v této 

své funkci je naopak užitečný u makrofágů) a oxid dusnatý (NO), který může buď aktivovat 

důležité enzymy v profesionálních fagocytech, v  mozkové a svalové tkáni (rozpustnou 

guanylylcyklázu a následné fosforylace bílkovin) a působit vlastně jako neuropřenašeč, 

nebo, jsa produkován v nadbytku, jiné struktury ničí po změně na peroxynitrilový radilál. 

 

 

Fyziologický význam: 

 Oxidativní vzplanutí fagocytů. Makrofágy, granulocyty, eosinofily a monofily mají v 

membráně NADPH oxidázu, která při stimulaci vytváří ohromné množství superoxidu, který 

je secernován do fagocytační vakuoly a hubí fagocytované mikroby. Též vzniká kyselina 

chlorná. Volné radikály se účastní  vnitřní desinfekce, destrukce tkáně v okolí zánětu, ale u 

autoimunních onemocnění se obracejí proti vlastní tkáni. 

Patologie- nespecifické peroxidace lipidů, kaskádová lipoperoxidace („žluknutí“). 

Lipoperoxidace nenasycených mastných kyselin a zesíťování proteinů v membránách jsou 

příčinou strukturálního poškození a „stárnutí“ buňky. Poškozují SH skupiny aminokyselin, 

bazální membrány, poškozují hyaluronidovou kyselinu v synoviální tekutině, mění viskositu. 

Aktivace proonkogenů v DNA radikálovým  poškozením je prokázána, stejně jako 

inaktivace supresorového genu s následnou proliferací (bujením) - kancerogenezou.  

Hyperglykémie u diabetiků vede také ke vzniku radikálů, reakcí glukózy s proteiny. 

Chronický oxidační stres poškozuje řadu bílkovin, které jsou glukózou za účasti volných 

radikálů znehybňovány.  
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Ateroskleróza je potencovaná lipoperoxidací LDL a VLDL. Ve stěně cév především dochází 

k polapení monocytů a rozsáhlejšímu vzniku pěnových buněk. Také reperfusní poškození 

tkání vede k oxidativnímu poškození . 

 

4.3. ANTIOXIDAČNÍ OCHRANA 

Jde především o  dvě skupiny látek - antioxidační enzymy a antioxidační substráty. 

4.3.1. ANTIOXIDAČNÍ ENZYMY. V organismu jsou přítomny jako metaloproteiny (s Zn, Fe, 

Mn, Cu a především  Se v molekule): 

 

Superoxiddismutáza (SOD) Jsou různé typy, vážící různé kovy: pak rozeznáváme Cu-, 

Zn-, Mn- SOD, Fe- SOD). Genetická porucha SOD může vést k neuropatiím (viz dále).      

Glutathionperoxidáza (tetramerní enzym, váže selen), 

Kataláza ( váže Fe
2+

)  

Cytochtomoxidázový systém P-450 v mitochondriích. 

 

4.3.2. ANTIOXIDAČNÍ SUBSTRÁTY , které se „nabídnou“ k reakci s radikály a tím chrání 

biologicky významné struktury. Jsou buď  lipofilního nebo hydrofilního charakteru. 

 

 

Lipofilní:  

- tokoferoly (vitamin E, především alfa tokoferol, který chrání buněčné membrány před 

peroxidací nenasycených mastných kyselin, která se nazývá lipoperoxidace, („žluknutí“). 

Reakcí s radikály vzniká tokoferylradikál, který je mnohem méně reaktivní. 

-karotenoidy (vitamin A, a především jeho samotný provitamin, beta karoten). 

Hydrofilní: 

-askorbát (vitamin C). Ale pozor na volné Fe
2+

, v přítomnosti askorbátu iniciuje ve 

zkumavce peroxidace lipidů za vzniku malondialdehydu, Přestože askorbát napomáhá 

vstřebávání železa, podobně jako HCl v žaludku tím, že ho redukuje na Fe 
2+

 , je snad 

třeba určité opatrnosti při doplňování potravy a oddělit příjem obou doplňků. Askorbát je 

schopen reaktivovat tokoferylradikál v membránách zpět na tokoferol.  Antioxidační 

kapacita asorbátu mu dává další důležitou dimensi, kromně účasti při tvorbě kolagenu a 

dalšího antioxidativního substrátu karnitinu. Nejvíce askorbátu je v mozku a nadlevinách, u 

živočichů vzniká v játrech, od 5 (koza) do 15 gramů (skot domácí) denně metabolickou 
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drahou z glukózy. Poslední enzymatický krok u primátů, člověka, některých netopýrů a 

morčete chybí. 

Dále mezi antioxidační substráty patří glutathion (v součinnosti s glutathion peroxidázou 

velmi důležitý antioxidační systém),  cystein, transferrin, kys.močová, feritin, dipeptid 

(alanyl-histidine) karnosin a j. 

Antioxidačně působí i rostlinné polyfenoly (např. kvercetin či myricetin v pivu á 0,5 mg/l), i 

když ochranný význam mají až množství 15-25 mg na den. 

Přísun dostatečných dávek antioxidantů (C,A,E, Se) brání (jak uvádějí některé prameny) i 

zblbělosti starých pískomilů a snad i lidských jedinců. Příkladem mohou být dva slavní: 

objevitel a isolátor askorbátu Maďar Szent Gyorgy a dvojnásobný nobelista Linus Pauling 

(za alfa-helix bílkovin a za mír), kteří přijímali několik gramů askorbátu denně až do svých 

shodně dožitých jednadevadesáti let. 

 

4.3.3. VOLNÉ RADIKÁLY A PATOFYZIOLOGIE 

 Básník by řekl, že zběsile sviští v buněčném moři našich těl, ničí a trhají naše 

molekuly jako žraloci. Volné kyslíkové radikály, které mají vztah k mnohým biochemickým 

reakcím  mohou  ničit tkáně a buňky, jestliže se vymknou kontrole. 

 Bez volných radikálů organismus nemůže existovat, neboť již bylo řečeno, že 

makrofágy likvidují fagocytované částice nejen enzymaticky, ale i volými radikály. Jsou 

neustále vznikajícími vedlejšími produkty biochemických reakcí, procesů, které využívají 

kyslík pro spalování energetických zdrojů a zásob. Stále ale přibývá důkazů o tom, že 

volné radikály jsou dvojsečnou zbraní, která nejen chrání organismus, ale způsobuje i 

poškození tkání, stárnutí a smrt. 

 Tato poškození mohou být zmírněna a procesy stárnutí oddáleny antioxidační 

ochranou. Stále častěji se hovoří o přímém vztahu mezi radikálovým poškozením a 

takovými smrtelnými nemocemi jako jsou srdeční selhání nebo rakovina. Volné radikály 

jsou obviňovány ze spoluúčasti při mozkových poškozeních, kloubních artritidách, šedém 

zákalu, diabetických patiích a astmatu. Seznam nemocí spojených s volnými radikály 

neustále roste a zahrnuje mimo jiné i méně nebezpečné migrény a vznik lupů. 

 Velký problém je přízemní ozon, vznikající především působením UV na výfukové 

plyny aut.  Riziko života ve velkoměstě je velké, ozon ve Velké Británii je podezírán z 13 

000 a oxid siřičitý z 8 000 předčasných úmrtí ročně. 
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 Následuje seznam některých orgánově patofyziologických stavů, o nichž lze říci, že 

se na nich volné radikály podílejí: 

 

Mozek -Parkinsonova nemoc, neurotoxiny, poškození při zvýšeném tlaku kyslíku, 

cerebrovaskulární poškození při hypertenzi, hromadění hliníku (snad spoluúčast při 

Alzheimerově chorobě), zhoršení mechanických poškození mozku a zhoršení paměti. 

Oči -nitrooční hemorhagie (krvácení), vznik katarakty (šedého zákalu), degenerativní 

poškození sítnice, poškození oka u nedonošenců nadbytkem kyslíku. 

Srdce a kardiovaskulární systém - ateroskleróza, kardiotoxicita adriamycinu, Keshanova 

nemoc při nedostatku selenu a alkoholická kardiomyopatie. 

Ledviny - autoimunitní nefrotické syndromy, nefrotoxicita aminoglykosidů, nefrotoxicita 

způsobená některými kovy. 

Trávicí trakt - léze způsobené nesteroidními protizánětlivými léky (acetylsalycilát), otrava 

velkými dávkami železa (např. idiopatická hemochromatóza, což je spontánně vzniklá, 

vrozená porucha metabolizmu), poškození jater, endotoxiny, vyvolání diabetu alloxanem, 

poškoxení jater, zánět pankreasu. 

Plíce - bronchopulmonární dysplázie (úbytek sliznic a sklípků v plicích), toxicita 

protirakovinného léku bleomycinu, hypoxie, účinky kouření cigaret, astma, škodliviny ve 

vzduchu (ozon, oxidy síry a dusíku). 

Červené krvinky - Falkoniho anémie, srpkovitá anémie, malárie, protoporfyrinová 

fotooxidace. 

Zánětlivě imunitní onemocnění - revmatická artritida, glomerulonefritida, autoimunitní 

nemoce, žloutenka způsobená virem typu B a j. 

 

Radikálové poškození je dále spojeno s účinkem slunečního záření (porfyrie, zcitlivění 

kůže na světlo) s  ischemickou reperfuzi a problémy s transplantací orgánů, zhoršuje 

důsledky nedostatku bílkovin v potravě (kwashiorkor), thalasemii (dědičná chudokrevnost 

provázená řídnutím kostí známá ze Středomoří) a jiné chronické anemie léčené neúspěšně 

mnohočetnými krevními transfuzemi. Spolu s nadbytkem  železa v potravě (např. pivo 

vařené v železných kotlích) přispívá k idiopatické hemochromatóze a j. 

Stárnutí.  Poškození volnými radikály je - podle dr. Stadtmanna z Biochemické laboratoře v 

Národním ústavu srdce, plic a krve v Bethesdě - mnohem důležitější při stárnutí, než jsme 

byli ochotni v minulosti připustit. Nyní se stává radikálová teorie stárnutí nejvíce 
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zkoumanou biogerontologickou hypotézou v naději, že budeme schopni zpomalit nebo 

snad i odvrátit proces stárnutí. 

 Nedávné pokusy jasně prokazují, že lze radikálové poškození snížit na minimum 

potravními, především vitaminovými doplňky, které posílí vlastní ochranné možnosti 

organizmu.  

 Vítězný pochod teorie volných radikálů je jistě potěšitelný pro dr. Denhama 

Harmana, který již roku 1954 označil volné radikály za z 99% odpovědné za stárnutí. Říká: 

"Stárnutí je stále rostoucí hromadění škodlivých změn způsobených nebo 

spoluzpůsobených volnými radikály." Bylo dokázáno, že  minimálně 30% bílkovin v 

buňkách, které právě skončily svůj život, je nezvratně poškozeno volnými radikály. Dr. 

Stadtmann prohlašuje, že délka lidského života odráží přímo oxidativní poškození, které se 

hromadí v buňkách. Když dosáhne určité hladiny, buňky nemohou přežít a umírají. 

 Zatímco čteme tato slova, v našich tělech probíhá hromadná produkce volných 

radikálů, z nichž naštěstí většina je zhášena ochranným systémem antioxidačních enzymů 

a antioxidačními substraáty. Tato armáda enzymů degraduje, neutralizuje a detoxikuje 

volné radikály. Mnoho antioxidantů je obsaženo v rostlinách, které jíme. Opět připomeňme, 

že mezi enzymy, které chrání před radikálovým poškozením patří např. superoxid 

dismutáza (SOD, mění superoxidový aniontový radikál O2- na peroxid vodíku), kataláza 

(mění peroxid vodíku na hydroxylový radikál, H2O2 na OH-), glutathionperoxidáza 

(reaktivuje glutathion, který jako slabé redukční činidlo zháší volné radikály. Tento enzym 

potřebuje selen jako kofaktor). Některé menší molekuly, jako kyselina močová, již zmíněný 

glutathion, askorbát (vitamín C),  tokoferol (vitamín E) nebo  karoten (prekursor vit.A,  

retinolu) působí jako antioxidanty -jsou to antioxidační substráty. Jestliže ale některé z 

antioxidantů buď chybí nebo je jich málo, převažuje tvorba volných radikálů nad jejich 

odstraňováním a vyvíjí se oxidativní stres, který může poškodit buňky a jejich organely. 

Zvláště ničivě působí volné radikály v  mitochondriích. Tam probíhá hlavní proces 

okysličování a především tam se také volné radikály vytvářejí. Když  organismus spaluje 

potravu pro získání energie, je kyslík dopravován do mitochondrií, kde je soustavou 

enzymů nejprve zbaven jednoho elektronu, a pak posunován na místa, kde se sloučí s 

vodíkem na vodu a s uhlíkem na oxid uhličitý, živočichové vydechují. Není divu, že se 

mitochondrie nacházejí v první linii při útoku volných radikálů a za normálních okolností se 

3-5 % kyslíku mění na superoxidový radikál. 
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 Jedním z důsledků michondriálního poškození je oční nemoc zvaná okulární 

myopatie. Pro léčení myopatických pacientů byly s  relativním úspěchem použity 

antioxidanty. Tím se výrazně ulevilo lidem s tímto onemocněním, kteří mají často pokleslá 

oční víčka a nemohou pohybovat očima, protože jemné oční svaly, které řídí oční pohyby, 

jsou zbaveny přísunu ATP. 

Další příkladem oxidativního poškození je tzv.  

 

4.3.4. MOTONEURONOVÉ  ONEMOCNĚNÍ. 

Jde o poměrně řídké onemocnění s frekvencí 1 -2 případů na 100 tisíc obyvatel, 

způsobené degenerací a úbytkem hybných neuronů (motoneuronů)  v 1) míše, 2) v 

mozkovém kmeni, 3) v primární motorické kůře  Jde v podstatě o klinický stav 

postihující t.zv. horní (motorická kůra) a dolní (mícha) motoneuronu, aniž je postižena 

senzorická citlivost. Příznaky, které mohou být pozorovány na různých částech těla, jsou 

dobře rozpoznatelné při objektivním elektromyografickém vyšetření jako poruchy 

neurogenní. Mezi nejčastější formy idiopatického motoneuronového onemocnění(MND) 

patří  

-amyotrofická laterární skleróza (ALS), která je charakteristická ochabnutím končetin, 

tuhostí a spascitou svalů a příznaky spojenými s prodlouženou míchou. Dále sem patří m.j. 

-progresivní musculární atrofie (PMA), která má charakteristické rysy poškození spodního 

(t.j. míšního) souboru motoneuronů,  

-primární laterární skleróza (PLS), charakterizovaná spastickou paraparézou typickou pro 

poškození horních motoneuronů, 

- juvenilní motoneuronové onemocnění s nástupem periferní slabosti končetin. Zde je 

dobrá prognóza. -monomelní motoneuronové onemocnění s jednostrannou slabostí či 

slabostí jedné končetiny a  

-dva typy familiárního onemocnění buď autosomální dominantní nebo autosomální 

recesivní. 

  Amyotrofická laterární skleróza (ALS) tvoří 83 % všech případů motoneuronových 

onemocnění a postihuje především osoby středního věku. Diagnosticky významné rysy 

jsou jednostranná, resp.asymetrická slabost končetin, změny hlasu a poruchy polykání, 

postižení extraokulárních svalů. Autonomní nervový systém není téměř zasažen. Prognoza 
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ALS není dobrá,  průměrná doba přežití je  5 let po první diagnose. PMA a PLS mají dobu 

přežití delší, více než lO let. 

Při všech formách MND je patrná atrofie a smrt motoneuronů, histologicky prokazatelná v 

kortexu, mozkovém kmeni a míše (obr...). Postižená neuronová těla jsou menší a 

pyknotická, s mnoha abnormálními cytoplasmatickými organelami, atypickým uspořádáním 

myofilament a s tukovými infiltracemi, typickými pro denervační atrofii. Na úrovni nízkého 

motoneuronu v předních rozích míšních je patrna ztráta dendritů a disrupce proximálních 

axonů. 

 

 Příčiny a teorie motoneuronové smrti. 

 1.Toxiny. Příznaky podobné MND provázejí otravy olovem, rtutí a hliníkem, ale také 

neurotoxickými aminokyselinami (např. alfa-amino beta metyl aminoalanin v semenech 

cykád nebo jiného derivátu alaninu z plesnivých ořechů).Všeobecně se tvrdí, že zvýšená 

hladina vnitřních exitačních aminokyselin ( glutamátu) také také může být příčinou 

neuronové smrti. Podporuje to nález větší hladiny glutamátu v cerebrospinální tekutině při 

MND. Aplikace non-NMDA antagonistů zpomaluje degeneraci. 

2. Radikály. Z hlediska naší úvahy o úloze volných kyslíkových radikálů je podstatná další 

představa, že hydroxylové radikály a radikály peroxinitritové (vznikající z NO) mohou ničit 

proteiny včetně neurofilamentů a mitochondrií v neuronech. Svědčí o tom nález 

karbonylovaných proteinů v mozkové tkáni pacientů s MND, což ukazuje na oxidatovní 

poškození. 

3.Trofika.  Další teorie předpokládá, že při MND klesá působení trofických faktorů, snad v 

důsledku porušeného asxonálního transportu, který je typický pro toto onemocnění. 

Transgenní myši s bodovou mutací na lhkém řetězci neurofilamentů vykazují masivní smrt 

motoneuronů. 

4. Autoimunní. Další možností je autoimuninní poškození. V séru 75% pacientů se 

sporadickou ALS byly nalezeny protilátky proti L podtypu napětím řízených vápníkových 

kanálů a imunoglobuliny z pacientů z MND zvyšovaly vápníkové proudy v motoneuronech. 

Imunosupresivní terapie není ale příliš účinná. 

 5. Dědičnost. Asi lO % případů MND je dědičných. Ukázalo se,že asi v l pětině těchto 

případů je přítomna mutace genů kódujících významný antioxidační enzym superoxid 
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dismutázu (SOD-l, obsahující Cu a Zn). V tkáňových kulturách bylo ukázáno, že snížení 

SOD-l výrazně zhorší přežívání motoneuronů. Také substituce glycinu za alanin v SOD-l u 

transgenních myší vede k syndromu MND..Zdá se, že při vyřazení SOD-l dochází k 

poškození především tyrosinkináz nitrací, v důsledku zvýšené hladiny peroxinitritového 

radikálu ONOO
-
.  

 V současné době probíhají klinické zkoušky antioxidační terapie v různých typech 

MND a předběžné výsledky naznačují mírné zlepšení pacientů po podání N-acetyl 

cysteinu, což je prekursor glutathionu, který odstraňuje hydroxylové radikály. 

 

4.3.5. KOMPLEXITA PŮSOBENÍ VOLNÝCH RADIKÁLŮ.   

  Znovu připomeňme komplexitu problému volných kyslíkových radikálů. Když  imunitní 

systém likviduje škodlivé, patogenní nebo cizorodé  (xenobiotické) látky, např. bakterie a 

viry, ničí je pomocí volných radikálů. Jestliže ale tento důležitý obranný mechanismus chybí 

(např. v důsledku genetické vrozené poruchy), bílé krvinky postižených dětí nemohou tvořit 

volné radikály a vystavují je smrtelnému nebezpečí infekcí, kterým často podlehnou. 

 Na druhé straně, když volné radikály napadnou genetický materiál v nukleových 

kyselinách, mohou způsobit aktivaci proonkogenů a - jak věří někteří autoři - vznik 

rakovinného bujení. Nedávno byl zajištěn v Seattle (USA) první "ještě kouřící revolver" ve 

formě volných radikálů, které byly nalezeny - podobně jako kulky ve stěně po výstřelu - na 

zničené DNA v buňkách prsního nádoru. Autoři se domnívají se, že nemoc může být 

vyvolána ztrátou schopnosti organizmu likvidovat hydroxylové radikály v prsu a jednou z 

možných prevencí je vyšší příjem antioxidantů.Zvláštně se vyvinula situace s ozonem. O3 

chrání život filtrací UV v ozonosféře, ničí život živočichů a rostlin v přízemní vrstvě, kde 

vzniká pomocí oxidů dusíku z fosilních paliv. Je tak mnohem závadnější než oxidy dusíku. 

Existuje příčinná souvislost mezi rakovinou plic u lesníků a ozonem, který může vznikat 

oxidací pryskyřic. Je známo značné poškození lesů v blízkosti exhalací a v městských 

konglomeracích v důsledku ozonu. 

 

 Geny v každé lidské buňce jsou denně zasaženy asi deseti tisíci poškozeními, 

způsobenými volnými radikály. Speciální enzymy ale zcela rutinně opravují poškozené 

geny a nahrazují poškozené úseky novými a to až z 99 - 99,9%. Jak ale stárneme, stále víc 

těchto poškození zůstává neopraveno nebo ještě narůstá, např. v případě kůže, 

opakovaným nadměrným sluněním, které nakonec může vést k rakovině a melanomu. V 

případě melanomu se uplatňuje ještě jeden „obranný“ mechanismus melanomových 
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buněk. Jak je známo, T-lymfocyty jsou poté, co přispějí k likvidaci xenobiontů, označeny 

samy pro zničení. Melanomové buňky přímo označí T-lymfocyty pro zničení, dříve než ony 

je napadnou a zlikvidují. 

 Délka života laboratorních zvířat je přímo úměrná jejich schopnosti opravovat 

poškození volnými radikály. Ukazuje se, že volné radikály spolupůsobí při vysokém 

krevním tlaku, poškozují cévní stěny a zesilují možnost vzniku krevních sraženin (infarkty 

myokardu, plic aj.). 

 Před časem se ukázalo, že tzv "dobrý" cholesterol vázaný na HDL (dopravující 

cholesterol, působí jako antioxidant a brání volným radikálům, aby poškozovaly cévní stěny 

a tím umožňovaly usazování hrozivých cholesterolových usazenin (plak) ze "špatných" 

nosičů cholesterolu - LDL a VLDL. Existují jasné důkazy, že přijímání antioxidantů ve formě 

potravinových doplňků může ochránit před kardiovaskulárními potížemi tohoto typu. 

 Velmi zajímavou studii publikovali před časem dva biologové z Kentucky. Podávali 

zestárlým pískomilům (pískomil je drobný pouštní hlodavec, často chovaný doma i v 

laboratořích) látku potlačující tvorbu volných radikálů - antioxidans - po dobu dvou týdnů. 

  Starým pískomilům se natolik zlepšila paměť a činnost mozkových přenašečů, že 

se při učících testech v bludišti vyrovnali svým mladým pravnoučatům, ve srovnání s 

kterými  jejich reakční doba byla před podáním antioxidačního činidla dvaapůlkrát delší. 

 Mezi antioxidanty, které bychom měli v zájmu svého zdraví neustále doplňovat, patří 

vitamín C, vitamín A (i provitaminy typu beta karotenů), který do jisté míry chrání před 

následky kouření) , E a selen, který je nutný pro vnitřní likvidaci volných radikálů činností 

glutathionperoxidázy. Tyto látky mohou zabránit i působení volných radikálů při vzniku 

předčasné senility a hromadění "indikátoru stáří", žlutého lipofuscinu. 

 Volné radikály, přestože "žijí" jen po zlomky sekundy, mohou také vytvářet 

nežádoucí produkty, jako jsou např. aldehydy. Nastupuje další hrozba. Látky aldehydické 

povahy shlukují nebo navzájem spínají bílkovinné molekuly, které ztrácejí svoji funkčnost. 

Jestliže se toto stane např. u kolagenu, což je spojovací tkáň v našich svalech, kostech a 

kůži, začíná kolagen tuhnout a jeho funkční vlastnosti se zhoršují - stárneme a přibývá nám 

nejen vrásek, ale i potíží s klouby a vazy. 

 

Před časem se  70 delegátů  sjelo na "2. mezinárodní konferenci o antioxidačních 

vitamínech a beta-karotenu při předcházení nemocem", která se uskutečnila v říjnu 1994 v 

Berlíně. 
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 Protože je ochrana před ničivými volnými radikály velmi důležitá, připomeňme si, jak 

mohou vitamíny chránit a pomáhat při nemocech. 

 Stručně si zopakujme, co jsou volné radikály, jak vznikají a jak přispívají ke vzniku 

některých onemocnění (podrobněji viz text o antioxidantech). 

 Volné radikály jsou hyperreaktivní molekuly, které mají lichý počet elektronů (nebo 

spíše nepárový počet elektronů) ve vnějším obalu atomu. Normální počet elektronů ve 

vnější slupce atomu je sudý, ale při některých chemických reakcích se může jeden 

elektron ztratit. Ve své snaze doplnit počet elektronů na sudý, volné radikály ničí strukturu 

buněčných membrán, nukleových kyselin v jádře a mohou iniciovat vznik rakovinných 

buněk. Při tvorbě energie v organismu  se reakcí spalování cukrů a tuků účastní 

vdechovaný kyslík, a mohou vznikat volné radikály (patří mezi ně i ozón, který je 

ochranou ve stratosféře, ale škodí při zemi). Ty jsou  jsou ale rychle zlikvidovány 

antioxidačními enzymy, jako je superoxiddismutáza, kataláza nebo glutathionperoxidáza 

(která potřebuje selen). Ale při zánětech, znečištěném vzduchu, záření, kouření vznikají 

volné radikály v takovém množství, že přirozená ochrana nestačí a je třeba volné radikály 

likvidovat pomocí antioxidačních látek. Nejznámější jsou vitamíny C, A, E a selen. 

 

4.3.6.VITAMÍN C 

 Na konferenci bylo potvrzeno, že doporučené denní dávky (pro Spojené státy 60 

mg) byly stanoveny na základě velmi pochybných údajů. Pokusy byly prováděny se čtyřmi 

vězni (původně jich bylo šest, ale dva utekli), kteří dostávali jídlo zpočátku bez vitamínu C 

a později s rostoucí dávkou tohoto vitamínu. Tato minimální dávka, která chrání před 

kurdějemi, nemusí být zdaleka dostačující pro ochranu před volnými radikály. Podle 

poslední studie z amerického Národního ústavu pro diabetes, zažívací a ledvinové 

nemoce na sedmi hospitalizovaných dobrovolnících (PNAS 13: 3704, 1996) hladina 

askorbátu v těle roste až asi do 2,5 g denně.  

Autoři doporučují zvýšit RDA (doporučenou denní dávku) alespoň na 0,2 gramu. 

 Je jasné, že gramová množství askorbátu ve vyvážené výživě jsou velkou ochranou 

před volnými radikály. Nepotvrdilo se vůbec, že více askorbátu vede ke vzniku 

ledvinových kamenů, naopak šlo zřejmě o laboratorní artefakt ve vzorcích moče  in vitro. 

 Vitamín C je hlavní antioxidační látkou, která chrání před působením volných 

radikálů ve vodných prostředích našeho těla: v krvi, mozkomíšním toku, mimobuněčné 

tekutině a vnitřku buněk - cytosolu. 
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4.3.7. VITAMÍN E 

 Vitamín E je skupina látek (z nichž nejdůležitější je alfa-tokoferol), které se nacházejí 

v různých oříšcích, obilninách a tuku v zelenině. Je rozpustný v tucích, které jsou hlavní 

součástí buněčných membrán a membrán buněčných organel, jako jsou mitochondrie, 

jádro, kde je uložena genetická informace, nebo endoplazmatické retikulum, což je 

soustava membránových lamel, kde se syntetizují bílkoviny. 

 Jak ukazují poslední zprávy, zvýšený příjem vitamínu E snižuje riziko poškození 

věnčitých tepen, které vyživují srdce, a snižuje rychlost aterosklerózy. Dr. Stampfer z 

Bostonu dokázal, že pokleslo riziko srdečních chorob a infarktů o 40% v případě žen a 

téměř o polovinu u mužů. Nejlepší výsledky byly dosaženy se 100 mezinárodními 

jednotkami  (IU = mg)  vitamínu E  denně po dobu nejméně dvou let.   Také vědci z 

Německa a Finska prokázali na     studiích    s    několika tisíci     dobrovolníky ochranný 

účinek vitamínu E při onemocnění    srdečních    cév   a    vřele     doporučili     jeho  

pravidelné přijímání jako vhodnou prevenci nejenom kardiovaskulárního onemocnění, ale 

také katarakty  a karcinomů. 

 Američtí badatelé demonstrovali, že vitamín E omezuje riziko cévních a nervových 

poruch při cukrovce. Ukázalo se, že vitamín E snižuje radikálové poškození (peroxidaci) 

krevních lipoproteinů o nízké hustotě (LDL), které jsou důležité při ukládání cholesterolu do 

cévních stěn a rozvoji aterosklerózy. Tento vitamín také snižuje riziko poškození bílkovin v 

důsledku navázání cukru, které říkáme neenzymatická glykace. 

 

4.3.8. VITAMÍN E A ASPIRIN. 

 Již delší dobu je známo, že kyselina acetylsalycilová - (Aspirin, Acylpyrin, Anopyrin 

aj.) snižuje riziko smrtelných srdečních infarktů, protože snižuje srážlivost krve. Často se 

doporučuje jako první pomoc při infarktu nebo jako dlouhodobá ochrana při pravidelném 

denním užívání (50 - 300 mg v rozpuštěné formě). 

 Ukázalo se, že současné přijímání 100 IU vitamínu E  a 300 mg aspirinu denně po 

dva roky vedlo ještě k dalšímu poklesu srdeční ischémie (nedokrevnosti) a infarktů. 

 Aspirin výrazně snižuje shlukování krevních destiček odpovědných za srážení krve a 

ucpávání cév a vitamín E brání přilnutí destiček k poškozeným nebo "hrbolatým" stěnám 

cév, tj. k místům, kde se destičky neprve shlukují a pak spolu s řadou (13) krevních a 

epitelových faktorů a mohou tvořit sraženinu. 

 Vitamín E dokonce může snížit riziko opakovaného zúžení cév, které byly použity v 

srdci na překlenutí poškozených nebo zúžených koronárních tepen (tzv. bypass). Tím se 
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ještě více zesiluje známý ochranný účinek vitamínu C, který se také doporučuje ve 

zvýšených množstvích po srdečních operacích. 

 Nejenom klinická pozorování, ale také laboratorní pokusy na izolovaných 

výstelkových buňkách v tkáňové kultuře dokazují účinnou ochranu těchto buněk proti 

radikálovému poškození v přítomnosti vitamínu E. Připomeňme si, že právě poškození 

těchto výstelkových (endotelárních) buněk na vnitřní straně cév je prvním krokem ke vzniku 

sklerózy. 

 

4.3.9. VITAMÍN A 

 Vitamín A tvoří retinol a příbuzné, ve vodě a v tucích rozpustné látky (retinoidy). 

Jeho prekurzor, beta-karoten, je důležitým antioxidantem.  Jak ukázali na konferenci 

holandští výzkumníci, pravidelný příjem beta-karotenu snižuje riziko celé řady typů 

rakoviny, mezi jinými i rakoviny žaludku, plic, prostaty a prsu. Pacienti s těmito nádory mají 

obvykle mnohem nižší hladinu beta-karoetnu v krvi a v buňkách. 

 

4.3.10. DÁVKY ANTIOXIDAČNÍCH SUBSTRÁTŮ 

 Jak prohlásil ředitel Oddělení biochemie a molekulární biologie A. T. Diplock z 

Londýna, současné epidemiologické důkazy svědčí o bezrizikovém přijímání 

antioxidačních vitamínů a beta-karotenu bez vedlejších účinků a výraznou ochranou proti 

degenerativním onemocněním. Říká: "Protože ani zvýšený příjem ovoce a zeleniny nemusí 

být dostatečný pro dosažení optimálních ochranných hladin, bude nezbytné přijímat 

antioxidanty jako potravinové doplňky především u pacientů z rizikového prostředí". 

Dokonce tvrdí, že v případě beta-karotenu lze zvýšit denní dávku z doporučených 10 mg 

na 3000 mg (3 g). Vlastní vitamín A si organizmus vytváří sám podle potřeby a 

předávkování tedy nehrozí. 

 V případě vitamínu C máme k dispozici řadu pozorování, že i dávky nad 1 g denně 

jsou bezpečné, s výjimkou pacientů s hemachromatózou, kteří by se měli velkým dávkám 

vitamínu C vyhnout (je znám jediný případ). Jak bylo řečeno, 

nová denní doporučená dávka je 200 mg/den 

 Toxicita vitamínu E je velmi nízká. Stejně tak i toxicita beta-karotenu. V případě 

vitaminu A lze jej přijímat až do dávek 50 mg ze den, kdy se mohou u některých osob 

vyskytnout místní zažloutnutí kůže, což je zdravotně nezávadné. Výjimkou jsou pacienti s 

poruchami krevní srážlivosti spojené s vitamínem K, kteří by se měli striktně držet příkazů 

lékaře. 



30 

 

4.3.11. ŽIVOTOSPRÁVA A OXIDAČNÍ STRES 

Antioxidanty mohou zvýšit imunologickou odolnost. Velká čínská studie pracovníků z 

Pekingu jasně ukázala, že antioxidační vitamíny a selen zvyšují počet T-lymfocytů a tzv. 

lymphokinových zabíječů. Oba tyto typy buněk jsou velmi důležité pro dobrou činnost 

imunitního systému a mohou se podílet na rychlé likvidaci rakovinných buněk v 

počátečních stádiích této nemoci. 

  Antioxidanty chrání před celou řadou onemocnění. Ve Spojených státech 

probíhá rozsáhlý výzkum, který ukazuje, že obyvatelstvo s dostatečným příjmem vitamínu 

C, E a beta-karotenu je mnohem odolnější nejenom proti kardiovaskulárním onemocněním 

a rakovině, ale i proti celé řadě infekčních a degenerativních onemocnění jako je šedý 

zákal nebo některá kloubní onemocnění. Dr. Meydaniová z Bostonu zásobovala 

antioxidačními vitamíny stárnoucí  osoby, jejichž imunitní systém je méně výkonný. Řada 

parametrů imunitního systému se u těchto pacientů zlepšila a jejich celkový stav nese 

stopy určitého omlazení. 

  

Pokud jde o další faktory, všichni autoři se shodují na tom, že ochranný a léčebný účinek 

antioxidačních látek se ještě zvýší, jestliže jsou dodržovány zásady správné životosprávy:  

-omezení alkoholu,  

-nekuřáctví a drogová abstinence 

-pobyt na čistém vzduchu bez fosilních paliv,  

-snížený příjem cukrů, tuků a uzennin 

-dostatečná fyzická zátěž.  

Jak říká jeden finský lékař: "Každý kuřák, který přestane kouřit, udělá pro své zdraví víc,  

než pouhým přijímáním antioxidačních vitamínů" (Dr. Ch. Hennekens). 

 Zatím nemáme možnost přímo zvýšit hladinu našich ochranných enzymů, např. 

superoxid dismutázy, která by nám mohla pomoci úspěšně překonat revmatickou artritidu 

nebo Duchennovu muskulární dystrofii (úbytek svaloviny), Je to jeden z úkolů pro aplikaci 

molekulárně biologických technik. Co ale může nesporně pomoci, jsou vhodným způsobem 

připravené směsi  antioxidačních vitamínů a dalších ochranných látek, které mohou při 

pravidelném příjmu výrazně zpomalit stárnutí a snížit riziko nejobávanějších nemocí jako 

jsou infarkty a rakovina. 
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4.5. OXID DUSNATÝ  A OXID UHELNATÝ 

Kuriosními volnými radikály jsou NO a CO. Jde o jiný počátek regulační dráhy pomocí 

fosforylace aminokyselinových zbytků bílkovin. 

4.5.1 FOSFORYLAČNÍ DRÁHA c AMP (cGMP) 

 Víme, že cAMP (1957 Sutherland) a cGMP působí na fosforylační enzymy, na 

cAMP- a cGMP- dependentní proteinkinázy (PK). Tyto kinázy katalyzují přenos gamma- 

fosfátu z ATP na serinové, threoninové nebo tyrosinové zbytky (s OH skupinou) bílkovin. 

Velký negativní náboj zavedený touto fosfátovou skupinou radikálně změní záhyby 

polypeptidového řetězce, tj. konformaci, což se projeví změnou činnosti takto 

fosforylovaných receptorů, kanálů, enzymů a strukturálních bílkovin. 

 O defosforylaci se starají fosfatázy, takže regulace je plastická. (poznámka o oku.V 

fotorecepčních buňkách působí cGMP přímo aktivaci ve tmě otevřených Na kanálů.Vzniká 

temnostní proud, který depolarizuje tyčinky, což vede k uvolnění neuropřenašeče, který 

působí na bipolární buňky. Světlo mění rhodopsin na metarhodopsin II, ten aktivuje  G 

protein zvaný transducin. Alfa podjednotka transducinu aktivuje cGMP fosfodiesterázu, 

která rychle hydrolyzuje cGMP. cGMP ubývá, což vede k uzavření Na kanálů. Uzavřením 

Na kanálů dojde k hyperpolarizaci, a inhibici výlevu přenašeče, což je informace o 

osvětlení. Vyjímečnou citlivost systému demonstruje fakt, že absorpce jednoho fotonu 

tyčinkou vede k uzavření stovek sodných kanálů a hyperpolarizaci asi jednoho mV. 3O 

fotonů způsobí už polovinu maximální hyperpolarizace. Konec poznámky o oku).  

  

4.5.2. ÚLOHA cGMP. 

 Zpět k NO. cAMP - dependentní fosfokináza (PK) je tetramer složený ze dvou 

heterodimerů, z nichž každý obsahuje regulační a katalytickou podjednotku (50 a 42 kD). V 

tomto stavu je enzym neaktivní. cAMP se naváže na obě spřažené regulační podjednotky, 

které změní konformaci, uvolní se z katalytických podjednotek, Ty mají od  tohoto 

okamžiku katalytickou fosforylační aktivitu.  

 Podobně působí i cGMP na cGMP-PK, které mj. fosforylují svalové proteiny a 

relaxují je. Jak adenylylcyklázy (AC), tak guanylylcyklázy (GC), které  produkují cyklické 

nukleotidy, jsou aktivovány ionty vápníku. Na rozdíl od adenylylcykláz  (které jsou převážně 

membránové) GC mají dvě odlišně umístěné a jinak fungující formy.  

 Jedna je transmembránový protein a tvoří součást receptorů pro peptidické 

hormony, které regulují vodní a elektrolytovou homeostázu (např. atriální natriuretické 

peptidy, ANP) v ledvinách, ale jsou i v mozkové tkáni. 
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 Druhá forma GC je rozpustná a uprostřed její hemové struktury je Fe
2+

. Tato forma 

GC může být aktivována plynným volným radikálem NO, (podobně jako se váže CO na 

hem v hemoglobinu) který je produkován dalším Ca-dependentním enzymem -  NO- 

syntázou. 

  Externím (exogenním) zdrojem NO mohou být už sto let  známé léky proti spasmům 

věnčitých tepen v srdci, nitroglycerin (glyceryltrinitrát) a amylnitrát. Častým zdrojem NO v 

pokusech je nitroprussid, zachycovačem NO je redukovaný hemoglobin. Dlouho se 

předpokládal  vasodilatační účinek těchto farmak působením na hypotetický relaxační 

faktor ve výstelce cév. Roku l987 se ukázalo, že tento faktor je NO. V cévách jde pouze o 

jeden z mnoha fyziologických účinků NO.  

Sled dějů v cévě je následující: Ach uvolňovaný z parasympatických nervů (a způsobující 

dilataci malých cévek všude v těle) aktivuje v membánách endoteliálních buněk 

muskarinový ACh receptor, spojený s G-proteinovým systémem.  Prostřednictvím G-

proteinů se pak zvyšuje intracelulární IP3,  který uvolňuje Ca
2+

 z cytoplasmatických 

zásobáren. Vápník, nesený na vazebném polypeptidu kalmodulinu (má 4 místa pro Ca
2+

) 

aktivuje NO-syntázu. Ta katalyzuje vznik NO z guanidinové skupiny aminokyseliny argininu 

(z ARG vzniká za spoluúčasti NADPH citrulin). NO, který „žije“ v přítomnosti kyslíku 3-5 

sec, stačí difundovat přes membrány do sousedních buněk hladké svaloviny. Tam se 

pevně váže na hem rozpustné GC, aktivuje ji za vzniku cGMP z GTP.  cGMP aktivuje 

fosforylační procesy, které vedou k relaxaci hladkého svalu.  

 Toto je první, ale zdaleka ne jediný model působení NO-syntázového systému 

(NOS) na buněčné a tkáňové úrovni.  Je prokázána úloha NO při imunitních reakcích, 

neurotransmisi, a  některých   patofysiologických procesech . 

     

 

 

4.5.3. ÚLOHA NO V NERVOVÉ TKÁNI. 

 Závažnou úlohu zde mají glutamátové receptory typu NMDA. Na excitačních 

synapsích glutamátového typu se glutamát  v roli neuropřenašeče uvolňuje z 

presynaptického zakončení, otevírá iontový kanál NMDA receptoru, kterým   prochází do 

buňky spolu s Na
+
 i Ca

2+
.  

 Ca 
2+ 

 se váže na kalmodulin a tento komplex stimuluje cNOS (konstitutivní formu 

syntásy, která je stále přítomná v neuronech, endoteliu a svalech ). Tvoří se NO, který 

jednak postupně aktivuje fosforylaci bílkovin v postsynaptickém  neuronu, ale také může 
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difundovat přes synapse retrográdně do nervového zakončení, kde také aktivuje GC, 

tvorbu cGMP a cGMP-dependentní fosforylaci, která vede ke zvýšení výlevu glutamátu. 

 Opakování tohoto cyklu posiluje synaptický kontakt a poskytuje jedno možné 

vysvětlení procesu učení na buněčné úrovni. Přinejmenším je NO zapojen do tzv. 

dlouhodobé potenciace (long-term potentiation, LTP), kdy se amplituda synaptického 

potenciálu na dané synapsi  zvyšuje v důsledku jeho časté aktivace  a zřejmě 

mechanismem zpětného působení udržuje na zvýšené hladině po hodiny nebo dny a tím 

se snad vytváří paměťová stopa především na dendritických trnech.  Kuřata se lépe učí při 

zvýšené tvorbě NO.  

 Negativní role NO se předpokládá při mozkové ischemii (resp. anoxii). Anoxie 

vede k vyčerpání energetických zásob (ATP), poklesu Na-K ATPázové pumpy, snížení 

koncentračních gradientů (především draslíku) přes membránu, depolarizaci membrány s 

následným zvýšeným  uvolněním glutamátových kvant. Aktivují se více NMDA receptory, 

do buňky teče víc Ca
2+

 a roste tvorba NO, který může spolu se superoxidem O.- vytvářet 

volný radikál peroxynitritový ONOO, rozpadající se na ještě agresivnější radikál 

hydroxylový OH
.  

a NO2 . Výsledkem je spoluúčast při ischemickém poškození neuronu, či 

jiné buňky.  

 Díky své radikálové povaze, NO selektivně napadá mitochondrie (obsahující 

molekuly typu cytochromů s Fe). Při Parkinsonově nemoci se ve zvýšené míře tvoří NO, 

který mění Fe
2+  

na Fe
3+

. V mikrogliích parkinsoniků  roste NO a aktivuje se lipoperoxidační 

poškození membrány tvorbou peroxidovaných mastných nenasycených kyselin. Navíc 

dochází k inhibici dýchacích řetězců s Fe v mitochondriích. To vše vede k projevům 

neurodegenerace.  

 Syntázu NOS lze inhibovat derivátem agrininu, N-nitro-L-argininu nebo jeho 

methylesteru (NAME).  

 Vliv na další neurotransmitery. NO může  zvýšit nejenom výlev glutamátu z 

glutamátergních n.zakončení, ale i např. výlev v zakončeních dopaminertních, či jiných. 

Lze si představit, že aktivací glutamátové synapse (vtok Ca
2+

 kanály NMDA receptorů) se 

prostřednictvím NO ovlivňují různé aktivační či inhibiční synapse. Také stimulace některých 

adrenergních receptorů spojených s uvolněním či vstupem Ca
2+

 zvyšuje aktivitu NOS. Na 

nervosvalové ploténce se NO účastní udržování klidového potenciálu inervovaného 

svalového vlákna, neboť blokuje membránový Cl
-
 transportér (pozorování autora). 
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  NO hraje  také úlohu v multisynaptických nervových okruzích, které přenášejí v 

míše bolestivé podněty. 

 

4.5.4. ROLE NO PŘI IMUNITNÍCH REAKCÍCH. 

  V moči krys vystavených působení bakteriálních toxinů byla zvýšena koncentrace 

nitrátů, a ukázalo se, že jde o součást imunitní obrany organismu. U myší geneticky 

zbavených schopnosti tvořit makrofágy se  při infekci nitráty v moči nezvyšovaly. Zdrojem 

nitrátů jsou makrofágy, které k tomu potřebují arginin. Meziproduktem tohoto pochodu je 

NO, jehož biologickou úlohou (jako i jiných voných radikálů)  je likvidovat infikované buňky, 

příp. bakterie (obr....). 

 

4.5.6. OXID UHELNATÝ-CO  

Tento radikál s vysokou afinitou k hemoglobinu (smrt výfukovými plyny) se v organismu 

může tvořit dvěma způsoby:  

a) NADPH-dependentní peroxidací nenasycených mastných kyselin  a  

b) oxidací hemu. 

       Oxidaci katalyzují hemoxigenáza 1 a 2 (HO). HO - 2 je ve vysokých koncentracích v 

mozku, včetně své mRNA, v granulárních buňkách mozečku, hippokampu  a především v 

bulbus olfactorius. Existují představy, že CO podobně jako NO může regulovat tvorbu 

cGMP v čichových lalocích při aktivaci čichových drah různými odoranty. 

 

5. G-PROTEINY  -  OD FEROMONŮ AŽ PO  FOTONY 

 Současný stav poznání o transmembránové signalizaci zprostředkované G-proteiny 

je velmi dynamický. Následující poměrně podrobné údaje jsou založeny na Nobelově 

přednášce E. Gillmana (1994) a lze je jistě doplnit o další, ještě recentnější materiál.  

 Stalo se nad slunce jasnější -především v posledních deseti létech -, že  poměrně 

velká rodina heterotrimerických, GTP vážících a hydrolytických proteinů hraje základní  

převodníkovou úlohu v propojení stovek receptorů na povrchu buňky s efektorovými 

proteiny na plasmatické membráně.  

 V přírodě jsou tyto systémy široce používány a řídí nejrůznější procesy, od dělení 

kvasinek až po vědomí u člověka. Tomu odpovídá velká různorodost receptorů, které 

aktivují G-proteiny. Patří mezi ně bílkoviny interagující s hormony, neuropřenašeči, 

autakoidy, odoranty, chuťové látky, feromony a fotony 
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5.1. PŘEHLED FUNKCE A STRUKTURY G-PROTEINŮ.  

Přestože jsou G-proteiny strukturálně heterotrimery (složené ze tří odlišných podjednotek), 

fungují jako disociovatelné dimery. Podjednotky  a   existují jako pevně spojený komplex, 

který vystupuje  i jako funkční jednotka. Pro identifikaci a charakterisaci G-proteinu slouží 

především  podjednotka. I když se zdá, že se celá řada různých  komplexů může 

fukčně a promiskuitně spojovat s různými  podjednotkami, nevíme, zda k tomu dochází 

také in vivo.  

  podjednotku u savců kóduje 16 různých genů; vzniká dvacet nebo i více 

proteinů včetně těch, které jsou syntetizovány v důsledku alternativního sestřihu mRNA. 

Obecně přijatá subklasifikace skupiny (rodiny)   podjednotek je sice založena na 

strukturálních vztazích, ale vcelku dobře vyhovuje i vztahům funkčním (obr. 7). Nejčastěji 

se uvádějí 4 hlavní podskupiny :  

1) malá Gs skupina (Gs a Golf), kam patří dobře známé aktivátory adenylylcykláz,  

2) velká a  funkčně různorodá skupina Gi, jejíž bílkoviny jsou substráty pro toxin dávivého 

kašle (kromě jedné výjimky - Gz),  

3) skupina Gq, což jsou aktivátoři několika isoforem fosfolipázy C a 4) - nejnovější, teprve 

nedávno objevená skupina G12, jejíž funkce  je zatím neprobádána.  

 Známe pět genů kódujících  podjednotky a dokonce šest pro . Kdyby byly 

povoleny všechny možné kombinace  , mohlo by existovat nejméně šest set G-

proteinových oligomerů. Přestože se zdá, že jsou zakázány některé kombinace  a , a že 

existují určité preference některých alf pro určité , počet možných kombinací je stále 

velký.  

 Každá  podjednotka G-proteinu má jedno vysokoafinitní vazebné místo pro 

guaninový nukleotid. Forma alfy s navázaným GDP je téměř inaktivní a má vysokou afinitu 

pro . Takže inaktivní oligomer vypadá takto: GDP-. Výměna guaninových nukleotidů, 

katalyzovaná receptorem, má za následek vytvoření komplexu GTP-   s následnou 

konformační změnou, která způsobí disociaci   od   (viz obr. 8). Tak jsou uvolněny dva 

regulátory níže ležících (downstream) efektorů: GTP- a. G-proteinové  podjednotky 

jsou samy o sobě enzymy s určitou vnitřní, nepříliš silnou GTPázovou aktivitou. Po jisté 

době, dané povahou té které  podjednotky, je tedy GTP hydrolyzováno na GDP, 

podjednotky se opět spojují a obnovuje se původní stav. G-proteiny tedy fungují jako 

spínače a časovače. Vysoká afinita alfy a vlastně celého oligomeru pro GDP drží spínač ve 

vypnutém stavu; výměna nukleotidů spínač zapne; po určitém zpoždění v délce sekund a 
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možná až po minuty, je spínač znovu vypnut hydrolýzou GTP, přičemž doba sepnutí je 

dána rychlostí resp. pomalostí této  katalýzy. Vzniká tak časovač, který je důležitým prvkem 

zesílení signálu. 

 

5.2. MODIFIKACE G-PROTEINŮ. 

 5.2.1. LIPIDY. 

Podjednotky G-proteinů jsou často kovalentně modifikovány, a to jak fyziologicky tak i 

patologicky. Především jde o  lipidické kovalentní modifikace. Členové podrodiny Gi jsou 

myristoylovány; tato C14 mastná kyselina se zabudovává amidovou vazbou do  

aminoterminálních glycinových zbytků. Zmíněná modifikace významně předurčuje afinitu  

podjednotek pro  a také afinitu Gipodjednotek  k  adenylylcykláze (viz níže) (74,75). 

Všechny  podjednotky s výjimkou Gt jsou zřejmě palmitoylovány, i když to v některých 

případech není jisté. Tato C16 mastná kyselina je navázána thioesterovou vazbou k 

cysteinovým zbytkům v blízkosti aminokonce. V případě příslušníků Gi rodiny jsou 

palmitoylové cysteinové zbytky v těsné blízkosti myristoylovaného glycinu. Zatímco k  

myristoylaci dochází pravděpodobně v průběhu translace a tato modifikace je nezvratná, a 

palmitát je zabudováván posttranslačně a vazba této mastné kyseliny má poměrně rychlý 

obrat. Obzvláště zajímavé je to, že  obrat (turnover) palmitátu je jev regulovaný 

receptorem,  kde k řízení zřejmě dochází na úrovni odstraňování palmitátu z  

podjednotky. Význam této skutečnosti není ještě zcela doceněn, ale může jít o část 

zesilovací dráhy při transmembránové signalizaci. Nakonec k lipidům ještě doplněk:  

podjednotky nesou na svých karboxylových koncích typické CAAX boxy, které jsou 

prenylátované;  l  z retiny je farnezylátovaná,  zatímco některé další gamy jsou zřejmě 

geranylátované. Prenylace sice není pro tvorbu vysokoafinitních  dimerů podstatná, ale 

je zásadní pro interakci  s  a s přinejmenším s některými efektory, např. 

adenylylcyklázami. Všechny tyto lipidové modifikace mohou být důležité při lokalizaci G-

proteinových podjednotek v membránách, ale specifické mechanizmy určující tyto 

interakce mezi proteiny a membránou jsou ještě neznámé.    

Je  podezření, že také Gs je zatím neznámým způsobem kovalentně modifikována. 

Přírodně získaný protein (purifikovaný z jater nebo z mozku) má podstatně větší afinitu k 

adenylylcykláze než má rekombinantní Gs syntetizovaná bakteriemi. 
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 5.2.2. CHOLEROVÝ TOXIN A TOXIN ČERNÉHO KAŠLE. 

Mimořádně zajímavá je irreverzibilní kovalentní modifikace, která má význam v 

patofyziologii. Jde o ADP - ribozylaci G-proteinové  podjednotky bakteriálními toxiny. 

 CHOLEROVÝ TOXIN. Průjmový enterotoxin  produkovaný Vibrio cholerae a teplotně 

labilní toxin syntetizovaný některými kmeny E.coli jsou ADP-ribosyltransferázy s velkou 

specificitou pro Gs. Donorem ADP-ribosylové skupiny je NAD, který je připojen k aktivnímu 

místu argininového zbytku na substrátu. Výsledkem je inhibice GTPázové aktivity Gs 

podjednotky. To způsobuje trvalou aktivaci této stimulační podjednotky a v důsledku toho i 

adenylylcyklázy. Diarrhea (průjem) je dominantním znakem cholery, protože jde o lokální, 

enterickou podstatu infekce v trávícím traktu.  

 PERTUSSIS TOXIN. Další toxin (zprvu známý jako ostrůvky aktivující protein) je 

produkován bakterií Bordetella pertussis a katalyzuje ADP - ribosylaci cysteinového zbytku 

v blízkosti karboxylového konce u proteinů patřících k inhibiční Gi rodině  podjednotek. To 

má za následek inhibici interakcí mezi G-proteiny a receptory a účinnou blokádu následně 

navazujících drah včetně té, která způsobuje inhibici adenylylcyklázy (v důsledku čehož 

stoupá produkce cAMP). 

  Z trochu jiného pohledu je zajímavé, že i další mikroorganizmy si vyvinuly určité, i 

když trochu jiné strategie pro zvýšenmí koncentrace cyklického AMP v napadených 

buňkách. Jeden toxin produkovaný Bacillus anthracis a jiný toxin z  Bordetella pertussis 

jsou sami o sobě kalmodulinem aktivovanými adenylylcyklázami, které vstupují do savčích 

buněk a vyvolávají tvorbu cAMP. 

 Nedávno byly popsány krystalové struktury dvou G-proteinových   podjednotek Gt 

a Gil s vysokým rozlišením za různých vazebných stavů. Celkové uspořádání těchto 

příbuzných proteinů je vpodstatě stejné (obr. 9). Oba proteiny  se skládají ze dvou zcela 

odlišných domén: p21ras-podobná   doména, na které je zavěšena -helixová doména, 

typická pro G proteiny. Tyto dvě struktury jsou propojeny dvěma spojovacími pásy - linkery 

1 a 2. K přímému kontaktu mezi bílkovinou a guaninovým nukleotidem dochází buď na 

doméně podobné p21
ras 

 nebo na linkeru 2  a celý nukleotid je jakoby zanořen v mezeře 

mezi oběma hlavními doménami. Uvažuje se o tom, že konformační změny způsobené  

receptorem dostačují k tomu, aby se nukleotidy vyměnily, což má dále za následek 

prostorové oddálení helixové a  21
ras  

- podobné struktury.  
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5.3. HYDROLÝZA GTP 

I když jsou k dispozici některé velmi kvalitní  krystalové struktury  jak p21
ras

 bílkoviny, tak 

její GTPázově deficitní mutanty, bylo obtížné odvodit, jak funguje mechanismus hydrolýzy 

GTP.  Především proto, že v nepřítomnosti aktivátorů (GTPázu aktivujících bílkovin, neboli 

GAPS) jsou tyto proteiny chabými GTPázami a  totéž platí pro formy Gt a Gi , které váží 

GTPS . Ovšem naštěstí jiné konformace těchto proteinů, konkrétně ty,  které váží AIF4
-
, 

jsou vidět lépe.  Al
3+  

 byl neočekávaně shledán kofaktorem, nezbytným pro aktivaci G-

proteinu fluoridy, a tak bylo odvozeno, že AlF4
-
 se váže pravděpodobně na G  proteiny v 

blízkosti GDP a napodobuje -fosfát GTP. Radiokrystalografické strukturální studie 

ukázaly, že tato hypotéza je téměř  pravdivá. 

Ale GDP-AlF4
- 
  pouze nenapodobuje GTP; jeho účinek jakožto analoga v přechodném 

stavu dobře ukazuje význam aminokyselinových zbytků v aktivním centru. 

 Dva zbytky, Arg
178

(v počítání Gil aminokyselin) a Gln
204

 se ukázaly být důležité pro 

katalýzu, protože izolace nebo konstrukce mutací na těchto místech vedla k tvorbě 

proteinů bez GTPázové aktivity. Nadto tento Arg zbytek odpovídá Arg v Gs, který je ADP-

ribosylován cholerovým toxinem a Gln odpovídá Gln
61

 v P21ras, tj. zbytku, o němž je 

známo, že je pro katalýzu nezbytný. (Arg
178

 nemá v P21
ras

 žádný homolog; Arg
178

 je v 

bílkovině linkeru 2). 

Přeskupení posic těchto dvou zbytků ve struktuře GDP-ALF4
-
 vzhledem k jejich umístění v 

GTPs vazebném proteinu odhalilo jejich účast v procesu katalýzy. Gln
204

, jak se zdá, 

orientuje a stabilizuje hydrolyzující molekulu vody v přechodném tritgonálním 

bipyramidovém stavu, zatímco Arg
178

 stabilizuje negativní náboj ekvatoriálních kyslíkových 

atomů pětivazebného fosfátového meziproduktu. Protože je tento Arg zbytek unikátní 

charakteristikou G proteinů, můžeme jeho přítomností vysvětlit skutečnost, že G proteiny 

mají ve srovnání s bílkovinami P21
ras

 skupiny vyšší hydrolytickou aktivitu.  

 

 Hydrolýza GTP prostřednictvím Gil je spojena s relaxací jak linkeru 2 a 20-

aminokyselinového segmentu, který obsahuje Gln
204

. Když dojde k narušení 

konformačního  uspořádání v těchto úsecích, (které na elektrodensní mapě není vidět), 

změní se vlastnosti typické pro GDP - vážící formu proteinu: nastává ztráta schopnosti 
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vázat Mg
2+

, je dosti snížená afinita pro guaninové nukleotidy, zvýšená náchylnost k 

proteolytickému narušení této oblasti a zhášení fluorescence tryptofanu. 

           Překvapivým důsledkem hydrolýzy GTP je spřažení amino a karboxylového konce 

do zvláštní organizované -helixové domény. K této strukturální změně dochází ve značné 

blízkosti od katalytického centra (asi 30 Á) a je proto dosti obtížné postihnout 

intramolekulární dráhu konformačního přechodu mezi těmito místy. Ještě větším 

překvapením byl nález, že nově zformovaná doména tvoří prostorovou skládačku, 

navzájem se velmi dobře doplňující s -helixovou oblastí a linkerem 2, takže vzniká 

krystalová mřížka (obr. 11). Mezimolekulární kontakty tedy zřejmě přenášejí strukturální 

změny mezi GTP - vazebným místem a aminovými a karboxylovými konci (které tvoří část 

předpokládaného  vazebného povrchu pro  podjednotkový komplex). Tato pozorování 

mohou mít zajímavý vztah k nedávným úvahám Dr. Rodbella o možnostech polymerizace 

G-proteinů 

 

5.3. SOUHRN FUNKCÍ JEDNOTLIVÝCH PODJEDNOTEK G-PROTEINŮ:  

5.3.1 -PODJEDNOTKY  

Tabulka 1.Téměř všechny známé -podjednotky G-proteinů a celá řada -

podjednotkových komplexů byly purifikovány do stavu značné homogenity ať již z 

původních tkání, nebo poté, co byly exprimovány v jiných  systémech (buď v E.coli nebo 

Sf9 buňkách). Vlastnosti některých podjednotek byly také odvozeny za použití nové 

generace biochemických metod, v pokusech „in transfecto“. Každý přístup má své výhody 

a nevýhody. V proteinech z E.coli mohou sice chybět určité kovalentní modifikace (i když 

např. myristoylace může proběhnout, když  současně exprimujeme proteinové N-myristoyl 

transferázy), ale nespornou výhodou je čistota proteinu, bez příměsi jiných podjednotek G-

proteinů. Takové čistoty se jen stěží dosáhne při práci s jinými zdroji. 

 

  

Tabulka 1.  

 

Vlastnosti  podjednotek savčích G proteinů 

 

Skupina      Mr(kDa  % A.K.       Toxin
b    

Lipid
c  

Tkáňová     

Typický            Effektor, 
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(family)              x 10
-3)         

shodnosti   distribuce     receptor            

funkce 

 

podjednotek           

 

____________________________________________________________________________

__________________ 

 

G8 

 s(s)(2X)
e
        44,2  100 CT P řada tkání       AR

e            
Adenylylcykláza 

         

 s(L)(2X)
e
  45,7   - CT P řada tkání       Glukagon        Ca

2+
 

kanály 

                                      THS,,jiné        Na
+
 kanály 

 

                

 olf  44,7   88 CT P?  Olfaktorní 

                        

     Neuroepitel           Odorant          Adenylylcykláza 

____________________________________________________________________________

__________________ 

 

G1 

i1  40,3  100 PT M,P Téměř všude                             Adenylylcykláza 

  

i2  40,5    88    PT M,P  Řada tkání       M2Cho,2AR      K
+
kanály(?)        

           

i3  40,5    94 PT M,P Téměř všude       Ostatní           Fosfolipáza 

A2(?)     

 

oA  40,0   73 PT M,P Mozek,,jiné         Met-enk          Ca
2+

kanály  
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oB  40,1  73 PT M,P Mozek,jiné       2AR,jiné          

Adenylylcykláza,jiné 

 

i1  40  68 CT,PT M              Tyčinky v sítnici      Rhodopsin       cGMP-

specifické 

 

i2  40,1  68 CT,PT M              Čípky v sítnici      Čípkové opsiny      

fosfodiesteráza 

 

g  40,5  67 CT(?),  ?            Chuťové pohárky       Chuť (?)                    ? 

                                     PX 

 

z  40,9  60   - M,P          Mozek, nadledviny    M2Cho(?)     Adenylyl 

cykláza,jiné?                                  krevní destičky 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------- 

Gq  

q  42  100 - P Téměř všude       M1Cho,1 AR  

                   jiné  

11                    42  88 - P Téměř všude  

  

14   41,5  79 - P Plíce, ledviny,      C5a, IL-8, jiné            

Fosfolipáza                               játra                                                

   C-´s, jiné (?) 

15   43  57 - P ?                B-buňky,              IL-8, jiné (?) 

       myeloidní 

       buňky 

16   43,5  58  - P                   T-buňky                IL-8, jiné (?) 

       myeloidní 

       buňky 

____________________________________________________________________________

____________________ 

G12 
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12   44  100 - P                Řada tkání  ?  ? 

 

13  44  67 - P              Řada tkání  ?  ? 

____________________________________________________________________________

_- 

 

Poznámky k tabulce 1. 

 

A. % aminokyselinové shodnosti : jde o srovnání s prvním členem každé skupiny na 

seznamu. 

B. Cholerový toxin (CT) a toxin dávivého kašle (PT) katalyzují ADP-ribosylaci argininového 

zbytku (CT) a cysteinového zbytku (PT) příslušné  podjednotky. 

C. Lipidové modifikace : příslušné  podjednotky jsou kovalentně modifikovány na 

cysteinových zbytcích na amino konci nebo blízko něho prostřednictvím S-palmitoylace (P) 

a nebo na cysteinových zbytcích navázáním N-myristoylové kyseliny (M).  

D. Zkratky receptorů : AR, -adrenergní; M2Cho, M2-muskarinový cholinergní; 2AR, 2-

adrenergní; Met-enk, Met-enkefalinový; M1Cho, M1-muskarinový cholinergní; 1AR, 1-

adrenergní. 

E. Varianty štěpení. s(s)=krátké formy s a s(1)=dlouhé formy s. 

 

   

 

 Některé bílkoviny z Gs podskupiny (subfamily) (s, olf) aktivují různé 

adenylylcyklázy přímým stykem s nimi. Všechny známé isoformy membránově - vázané 

savčí adenylylcyklázy jsou aktivovány prostřednictvím Gs. Gs je exprimována jako čtyři 

oddělené polypeptidy (+/- zbytky jsou zakódoványv exonu 3; +/- serinový zbytek ve spojení 

štěpů) v důsledku alternativního štěpení jedné prekurzorové mRNK. Tyto varianty ale 

nejsou ještě (v r.1994, pozn.překl.) odlišeny z hlediska funkce. Podjednotka  z Golf je 

exprimována převážně v čichovém neuroepitelu, kde - jak se předpokládá - 

zprostředkovává reakci čichových receptorů s víceméně specifickou „čichovou“ isoformou 

adenylylcyklázy (typ III). Purifikovaná Gs také aktivuje      dihydropyridinové, napětím 

řízené Ca
2+

 kanály v membránových terčících z kosterních a srdečních svalových buněk  a 
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inhibuje srdeční Na
2+

 kanály. Fyziologický význam těchto dvou účinků zatím není zcela 

pochopen. Gs je aktivována receptory, které stimulují aktivitu adenylylcyklázy, což je 

typické pro -adrenergní receptory. 

 Členové podskupiny Gi byly poprvé zjištěni jako přenašečové proteiny (transduciny) 

v sítnici a posléze jako substráty pro tzv. ostrůvky aktivující protein (toxin černého kašle). 

Dvě  isoformy transducinu jsou specificky exprimovány (přepsány z DNK a syntetizovány 

jako bílkoviny) v tyčinkách a čípcích sítnice oka. Jsou aktivovány buď fotolyzovaným 

rodopsinem nebo čípkovými opsiny a každý z nich stimuluje určitou cGMP-specifickou 

fosfodiesterázu, což má za následek snížení intracelulární hladiny cyklického GMP při 

osvícení a vypnutí temnostního proudu (viz výše). V chuťových  pohárcích je selektivně 

exprimován jiný peptid, podobný transducinu  - gusducin. Podobnost gusducinu a 

transducinu je tak velká, že i zde lze uvažovat o fosfodiesteráze cyklických nukleotidů 

jakožto součásti signální dráhy  při vnímání některých chuťových podnětů.  

 Gi1,2 a 3  jsou kódovány  třemi příbuznými geny. V podmínkách „in vitro“ si jsou tyto 

tři proteiny velmi podobné, ale liší se pokud jde o jejich buněčný a subcelulární výskyt. Jisté 

technické příčiny způsobily, že se dlouho čekalo na průkaz přímého inhibičního vlivu těchto 

 podjednotek na adenylylcyklázu. Mimo jiné bylo nutné  získat - podjednotky ve velkých 

množstvích, nadto je ještě myristoylovat a prokázat jejich odlišný účinek na různé isoformy 

adenylylcyklázy. Dnes už ale o jejich roli není pochyb. Původně se myslelo, že Gi proteiny 

také přímo aktivují K
+
 kanály v srdečních myocytech a v nervové tkáni. Ale jejich přímá 

účast v činnosti těchto kanálů je nyní  zpochybňována a ve srovnání s  komplexem se 

považuje dokonce za minoritní. Kupí se též údaje, demonstrující jakousi úlohu některých 

Gi proteinů v transportu komponent do membrány. Ale jejich účast v těchto tak odlišných 

buněčných systémech jako je transport komponent zůstává velmi mlhavá. 

 Od G1 proteinů se podstatně liší G2.i když mají také schopnost  inhibovat 

adenylylcyklázovou aktivitu v transfektovaných buňkách nebo v pokusech „in vitro“ Je 

pozoruhodné, že G2 není substrátem pro  toxin dávivého kašle a má velmi malou rychlost 

hydrolýzy GTP. 

 Když byl  nalezen Go, ukázalo se, že se ve velkém množství vyskytuje v mozku (tvoří až 1-

2% mozkových membránových bílkovin). Zatím se ale neví o žádné zřejmé úloze tohoto 

proteinu, snad jde o nějaký dosud neznámý systém, regulovaný guanidinovými nukleotidy. 

Lze se domnívat, že mimo závažnou úlohu při inhibici napěťově citlivých Ca
2+

 kanálů hraje 

Go v mozku určitě ještě nějaké další důležité role, protože Go jsou koncentrovány v 
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růstových výběžcích neuronů, stejně jako GAP-43 (Ca
2+ 

 - vazebný protein), se kterým 

reagují. 

 Ještě před identifikací konkrétních G proteinů byly přesvědčivé důkazy o jejich účasti 

při regulaci aktivity specifické fosfoinositidové fosfolipázy C. V mnoha buňkách je to proces 

necitlivý na toxin dávivého kašle a klónování proteinů z G2 podskupiny založené na PCR 

odhalilo, o které G proteiny by mohlo jít. Téměř současně byly G proteiny se stejnou funkcí 

odhaleny pomocí  klasických rekostrukčních technik a pomocí purifikace nových  

podjednotek vtipnou afinitní a výměnnou technikou. Všechny tři postupy vedly k identifikaci 

Gq a poté G11, G14 a G15/16 jako aktivátorů různých  isoforem fosfolipázy  C. Purifikací 

příslušných bílkovin se ukázalo, že interakce bílkovin z Gq skupiny s fosfolipázami je 

přímá a účastní se jí zřejmě domény blízko karboxylového konce enzymů. Zvláště 

zajímavé je pozorování, že fosfolipázy C působí na Gq jako GAP neboli GTPázy 

aktivující bílkoviny. V nepřítomnosti efektoru je hydrolýza GTP těmito proteiny velmi  

pomalá. Přidání efektoru tuto reakci urychlí až 50x. Nejjednodušší vysvětlení tohoto jevu 

spočívá v tom, že fosfolipáza C sama o sobě může blokovat svoji aktivaci. Ale kinetické 

analýzy spíše naznačují, že se receptor, Gq a fosfolipáza spojují do komplexu, který může 

GTP vázat a hydrolyzovat rychle - takže zřejmě v případě rychlých odpovědí existuje 

rovnovážná aktivace fosfolipázy C. 

 Úloha G12  a G13 je neznámá. Oba proteiny jsou strukturálně poodobné  produktu 

„koncertinového genu“ u octomilky, který má zřejmě úlohu při gastrulaci. Transfekce 

NIH3T3 buněk G12cDNK kyselinou  má za následek transformaci těchto buněk. 

 

Tabulka 2. 

 

 Vlastnosti savčích G proteinů  a  podjednotek  

 

podjednotka    Mr(kDa          % A.K.
                                 

Tkáňová   Effektor, 

     

                       (x 10
-3

)
    

shodnosti    distribuce                   funkce 

________________________________________________________________________

___ 
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1       37,3          100  řada tkání      

      

 

2       37,3            90  skoro všude        nutný pro interakci Ga s 

receptorem 

 

  

3       37,2      83  skoro všude           

  

4       37,2                  89                 skoro všude       inhibice Ga aktivace 

 

5       38,7                  52                    mozek            podpora agonistou indukované 

                    fosforylace a 

desensitizace receptoru 

 

                                                                                     nebo  

adenylycykláza (odpovědi                                                      

specifické podle izoformy) 

 

1                   8,4                      100                     tyčinky                     fosfolipáza C2 , 

3 

                       sítnice     

 

 

2                  7,9                    38                    mozek, 

                      nadledviny 

 

3                  8,5                     36                   mozek,varlata           K
+
 

kanály 

 

4                  (známá           (34)                       (ledviny,sítnice)                                    

                   částečně 
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5     7,3                        25                řada tkání                     fosfolipáza A
2
 (?) 

     

7                  7,5                        35                                řada tkání 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------- 

A. % aminokyselinové shodnosti : jde o srovnání s prvním členem každé skupiny na 

seznamu 

 

5.3.2. -PODJEDNOTKY  

Tabulka 2. Představa o sestupné (downstream) regulaci efektorů 1 pomocí komplexu  

byla všeobecně přijata teprve poměrně nedávno. Zpočátku se  komplexu přisuzovala 

méně význačná úloha. Víme, že vazba GDP a  na podjednotku  je pozitivně 

kooperativní.   tedy stabilizuje inaktivní, GDP vážící formu podjednotky   tím, že výrazně 

snižuje rychlost disociace tohoto nukleotidu. V  důsledku toho  komplex vlastně snižuje 

informační šum. Naproti tomu je interakce GTP a   komplexu  s podjednotkou  

negativně kooperativní. Proto byla vyslovena domněnka, že  komplex urychluje 

deaktivaci podjednotky   a tím způsobuje inhibici příslušných odpovědí na nižších místech 

kaskády. Pozorování inhibičních účinků G proteinů na adenylylcyklázu oprávněnost 

takovéto představy podporují. Výměna GTP za GDP na G  katalyzovaná receptorem, 

vyžaduje přítomnost  komplexu, který působí katalyticky. Ale nakonec je  heterotrimer G  

tou strukturou, která je receptorem rozpoznána. Podmínkou pro aktivaci je tedy 

znovuspojení všech podjednotek. 

 Logothetis a spol. detekovali aktivaci K
+
 kanálů  v srdečních síňových myocytech 

pomocí  komplexu  (ale nikoliv pomocí G)  a podali tak první přesvědčivý důkaz o 

interakci  s efektorem. Po několik let panující kontroverze v interpretaci těchto 

pozorování činila z  komplexu  tajemný objekt, přestože už byly k dispozici genetické 

důkazy, že  je primárním mediátorem sestupné signalizační kaskády ve feromonových 

odpovědích pučících kvasinek. Za pomoci jednoduchých a snadno reprodukovatelných 

biochemických testů byly prokázány přímé interakce mezi  a takovými efektory, jako jsou 

adenylylcyklázy  a fosfolipázy. Problém se tedy zdá být vyřešen .  
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5.3.3.OTÁZKA SPECIFITY RŮZNÝCH  PODJEDNOTEK.  

Když pomineme pozorování, že neretinové  podjednotky a efektory nereagují s retinovou 

 (11), nebyla pozorována žádná zvláštní specifita interakcí celé řady  

podjednotkových komplexů s různými  efektory. Proti těmto pozorováním in vitro stojí 

překvapivé nálezy Kleusse a spolupracovníků  o značné specificitě  v intaktních 

buňkách. Napěťově citlivé Ca
++

 kanály v GH3 buňkách jsou inhibovány jak M4-

muskarinovými tak i somatostatinovými receptory. Selektivní potlačení každé ze dvou 

štěpných variant Go pomocí antisensových oligonukleotidů ukázalo, že muskarinická 

odpověď je podmíněna expresí Go1, ale nikoliv Go2, kdežto odpověď na somatostatin je 

podmíněna přítomností Go2. Podobné suprese jednotlivých  nebo   podjednotek přinesly 

překvapivé výsledky, které byly ve shodě s muskarinovou signalizací zprostředkovanou 

0134 a somatostatinovou signalizací prostřednictvím  o2 13. Snad nejlepší bude jeden 

ze současných názorů, že k této specificitě dochází na úrovni interakcí G proteinu s 

receptorem, ale jeho průkaz pomocí rekonstituce purifikovaných komponent in vitro je 

zatím v nedohlednu. 

 

5.4. ADENYLYLCYKLÁZY 

I tehdy, když se práce s G proteiny stala pro nás absolutně dominantní, zachovali jsme si 

jistý zájem o adenylylcyklázy. Fakt je, že po určitou dobu se jim věnoval v naší 

laboratoři„na plný úvazek“ jen jeden výzkumník- individualista. Tato situace se zásadně 

změnila a zlepšila v r. 1989. Poslyšte, jak k tomu došlo. 

 Adenylylcyklázy savců aktivuje forskolin, což je diterpen z kořenů rostliny Coleus 

forskolii (tropická rostlina příbuzná naší bazalce, „africká kopřiva“.) Purifikace těchto 

enzymů byla umožněna Pfeufferem a Metzgerem, kteří vyvinuli nepříliš snadnou metodu 

na bázi forskolinem obohacené afinitní matrix. V laboratoři prof.Gilmana to byl Smigel, 

který za pomoci adaptovaných Pfeufferových technik purifikoval adenylylcyklázu citlivou na 

kalmodulin z hovězích mozků. Krupinski se spolupracovníky nakonec připravili dostatečné 

množství čisté  bílkoviny pro stanovení aminokyselinové sekvence. Z knihovny hovězího 

mozku byly získány cDNK kyseliny, které kódují tzv. typ I adenylylcyklázy. V několika 

dalších laboratořích bylo izolováno 6 jiných klonů o plné délce molekuly (typy II - VIII) za 

použití nízkorychlostní (low-strigency) hybridizace a PCR techniky; všechny tyto bílkoviny 

byly exprimovány a jejich regulační vlastnosti jsou nyní dobře definovány.  
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 Savčí membránové adenylylcyklázy mají podle  pravděpodobné dedukce složitou 

strukturu, která připomíná řadu transportních a kanálových bílkovin (obr. 12). Jejich 

topografická podobnost s P glykoproteinem a regulátorem transmembránové vodivosti při 

cystické fibróze je do očí bijící, přestože s nimi nesdílejí žádné homologické úseky v pořadí 

aminokyselin. Za krátkým cytoplasmickým amino koncem následuje šest pravděpodobných 

transmembránových průniků (označených N1) a přibližně 40 kDa cytoplasmatickou 

doménou (C1). Tento strukturální motiv se pak opakuje : druhý soubor šesti 

transmembránových průniků (M2) je opět vystřídán druhou  velkou cytoplasmatickou 

doménou (C 2). Přestože jde o strukturálně “jednoduchý“  enzym,  jeho význam lze těžko 

přecenit. 

 Je fascinující, že regulační princip typický pro adenylylcyklázy -aktivace pomocí GTP 

vazebného proteinu - je úplně stejný v kvasince Sacharomyces cerevisie jako u člověka. 

Přestože tento způsob regulace je konzervován od kvasinek až po savce, vlastní 

molekulární účastníci se liší. U kvasinky Sacharomyces  jde o objemný periferní 

membránový protein, který se svému protějšku u savců málo podobá. 

  GTP vazebný protein odpovědný u kvasinek za stimulaci syntézy cyklického AMP je 

rezidentní homolog savčího p21
ras

  i když kvasinky mají také jiné heterotrimetické G-

proteiny.  Podle Gilnmana se evoluce  potácí klikatými cestami.  

 Mezi savčími adenylylcyklázami jsou vysoce konzervovány dvě oblasti o zhruba 200 

aminolyselinových zbytcích (C1a  a C2a) , které nacházíme také  v topograficky podobných 

enzymech u drosofily a Dictyostelium  (parazitické  měnavky, která je častým molekulárně-

biologickým modelem, pozn. překl.). C1a a C2a domény  si jsou také dosti podobné, stejně 

jako katalytické domény v membráně vázaných a rozpustných  guanylylcykláz.  Z těchto 

vztahů a podobností   lze usuzovat, že buď jedna nebo obě tyto domény jsou vlastním 

místem katalýzy.  

 Naneštěstí nebylo možné detekovat měřitelnou adenylylcyklázovou aktivitu poté, co 

byly exprimovány obě tyto předpokládané katalytické domény ve formě oddělených 

bílkovin; totéž  platí při expresi oddělených polovin molekuly v  Sf9 v buňkách. Ale přesto 

se podařilo získat dosti značnou adenylylcyklázovou aktivitu, charakteristicky 

regulovatelnou G-proteinovými podjednotkami při současné expresi  M1 C1  a M2C2  a v 

případě enzymu typu I. kalmodulinem. Pracovní hypotéza je, že pro katalýzu je nezbytná 

interakce mezi doménama C1  a C2 . To souhlasí s tím, že pro katalýzu jsou nezbytné obě 

podjednotky heterodymerických rozpustných guanylylcykláz (každá podjednotka obsahuje 

aminokyselinové sekvence homologní k C1a a k C2a , a že membránově vázané 
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guanylyncyklázy jsou homooligomery (149).  Je také zajímavé, že bodové mutace, ať již v 

C1a nebo C2a silně naruší adenylycyklázovou aktivitu, a že mutace v kterékoli doméně 

zvyšují Km pro ATP. Obě domény mohou vázat ATP a obě mohou také katalyzovat syntézu 

cyklického AMP.  Případně jedna doména slouží převážně jako katalytická a druhá má roli 

regulační. 

 5.4.1. REGULACE ADENYLYCYKLÁZ PODJEDNOTKAMI G-PROTEINŮ. 

  Všech sedm zatím známých isoforem adenylycyklázy je aktivováno Gs (a 

forskolinem).  Je překvapivé, že tato charakteristika spolu s tzv. inhibicí P-místa 

adenosinovými analogy jsou jedinými společnými regulačními prvky.  Isoforma typu I. je 

také aktivovatelná kalmodulinem a současně silně inhibována   podjednotkovým 

komplexem G-proteinů. Přestože byl tento účinek zpočátku připisován sekvestraci 

kalmodulinu účinkem , purifikace exprimované cyklázy umožnila  demonstrovat její 

přímou interakci s  komplexem. Adenylycyklázu typu I. mohou také inhibovat tři isoformy 

Gi a Go, ale jejich účinek je mnohem slabší než  když je aktivátorem enzymu 

kalmodulin. Aktivita téměř zmizí, když je cykláza pod vlivem Gs. Jedinou dnes známou 

isoformou adenylylcyklázy inhibovatelnou  je typ I. U typů II a IV došlo k výrazné 

stimulaci enzymatické aktivity a obzvláště zajímavé bylo, že tento stimulační účinek  byl 

podmíněn jejich komplexací. Samotné podjednotky na adenylylcyklázovou aktivitu neměly 

téměř žádný efekt, ale jejich komplex aktivitu stimuloval 5-10x za současné přítomnosti 

Gs. Stimulace druhého a čtvrtého typu adenylylcykláz vyžadovala mnohem větší 

koncentrace  komplexu než Gs a lze tedy předpokládat, že účinné koncentrace obou 

aktivátorů nemohou být dosaženy prostě disociací oligomerických Gs. Zdrojem  mohou 

být asi Gi nebo Go oligomery, které jsou ve velkém množství přítomny v mozku. Je tedy 

představa, že adenylylcyklázy typu II a IV jsou molekuly určené k detekci současné 

aktivace dvou regulačních drah a tuto událost ohlašují svým charakteristickým signálem. 

Biochemické vlastnosti těchto adenylylcykláz umožňují vynikající vysvětlení jevu, který 

popsal v sedmdesátých letech Rall a spolupracovníci. Ti pozorovali výraznou 

synergistickou stimulaci produkce cyklického AMP v mozkových řezech po aplikaci dvojic 

neuropřenašečů, o nichž dnes víme, že působí prostřednictvím drah regulovaných Gs a 

Gi. Za situace, kdy je typ II aktivován  vznikající pravděpodobně z Gi , bylo by 

problematické, kdyby Gi enzym inhibovala. Naštěstí k žádné inhibici nedochází.  

 První skutečně důvěryhodný důkaz inhibice adenylylcykláz pomocí Gi.  byl 

proveden na isoformách typu V a VI, kde je tento účinek skutečně výrazný. Bylo již řečeno, 
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že inhibice  je závislá na myristoylaci těchto  podjednotek a je pro něj zapotřebí poměrně 

vysokých, ale  stále ještě fyziologicky rozumných koncentrací proteinů (stovky nM až M). 

Tyto typy V a VI jsou tedy regulovány relativně jednoduchým způsobem, který je pokládán 

za obecný - aktivace pomocí Gs  a inhibice pomocí Gi. Ale i tyto isoformy přinesly určitá 

překvapení - jsou inhibovány nízkými (M) koncentracemi  Ca
2+

. 

 K regulaci savčích adenylylcykláz tedy dochází třemi různými způsoby (obr. 13). 

Všechny isoformy jsou aktivovány Gs a do procesu vstupují buď přímo nebo nepřímo dvě 

další podjednotky G proteinů - Gi a Gq. Účinek proteinů skupiny Gq jde přes Ca
2+

 buď 

působícím přímo, nebo s kalmodulinem či s proteinkinázou C. Dráhy zprostředkované Gi a 

Gq mohou buď aktivovat adenylylcyklázu typu II a pravděpodobně i IV za spoluúčasti Gs   

nebo mohou takové aktivaci bránit (u typu V a VI). 

Účinky Gi  a Gq  na enzym typu I jsou navzájem antagonistické.  I když jsme stále ještě na 

počátku studia komplexnosti regulace adenylylcykláz je jasné, že  tyto enzymy byly vyvinuly 

tak, aby se dosáhlo rozsáhlé integrace a dialogu mezi různými signálními cestami. Právě 

adenylylcyklázy jsou ústředním místem na němž se sbíhá značná část regulačních 

informací.  

 

5.4.2. DALŠÍ PERSPEKTIVY ADENYLYLCYKLÁZ 

 

Adenylylcyklázy jsou labilní intramembránové proteiny;  dokonce za umělých podmínek je 

jejich exprese  nízká. Proto je zapotřebí nových prostředků ke studiu   jejich struktur a 

mechanismu regulace.  Maje toto na paměti Wei-Jen Tang se pokusil připravit rozpustnou 

adenylylcyklázu, která by si zachovala charakteristické regulační vlastnosti, mohla být 

syntetizována ve velkých množstvích a byla dostupná genetickým analýzám. Nedávno se 

mu podařilo navrhnout a syntetizovat molekulu, která by mohla mít všechny tyto vlastnosti. 

Jde o chiméru s C1A   doménou adenylycyklázy typu I, spojenou linkerem s C2 doménou 

adenylylcyklázy typu II. Tato molekula je syntetizována a kumulována v cytoplazmě E.coli. 

Má mimořádně nízkou bazální aktivitu, která je dramaticky aktivována Gs a překvapivě i 

forskolinem. Růst  deficientních  kmenů E.coli ,  na maltóze je podmíněn expresí a aktivací 

adenylylcykláz, což umožňuje genetickou selekci různých fenotypů, stejně jako purifikaci, 

podrobmou charakterizaci a doufejme i strukturální analýzu. Tento přístup otevírá cestu pro 

přesné poznání těchto důležitých bílkovin. 
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5.5. PROČ G PROTEINY ? 

 Někdo se může oprávněně zeptat, proč jsou vůbec do signálních drah G proteiny 

zařazeny a proč je tento systém tak strukturálně komplikovaný. Ve výbavě 

transmembránové signalizace jsou evidentně i mnohem jednodušší (i když obvykle 

oligomerické) molekulární jednotky jako tyrosinkinázy, ligandem řízené iontové kanály a 

guanylylcyklázové receptory. Jsem přesvědčen, že pro vývoj takovýchto komplexních 

signálních systémů typu G proteinů existuje několik dobrých důvodů. Na té jednodušší 

úrovni umožňují tyto molekulární spínače a časovače výrazné zesílení signálu. Vždyť jeden 

komplex agonista-receptor může  katalyzovat aktivaci  celé řady G proteinů po celou dobu, 

kdy jedna G proteinová   podjednotka zůstává aktivní. Zpožděná deaktivace  

podjednotky umožňuje další zesílení a to na úrovni molekul katalytického efektoru. Máme 

zde také nezanedbatelnou možnost velké šíře regulačních procesů, které dávají možnost 

jak kvantitativní tak kvalitativní modulace signalizace změnou rychlostí syntézy a 

degradace celé řady genových produktů, stejně jako svižnější regulaci kovalentními 

modifikacemi těchto molekul. Možná je ale ještě důležitější tripartitní podstata těchto 

signálních systémů, která umožňuje nesmírnou diverzitu výstupů. Pro signální cesty 

regulované G proteiny je charakteristické, že v každém kroku může dojít ke konvergenci 

nebo divergenci. Celá řada různých druhů receptorů může konvergovat na aktivaci jednoho 

druhu G proteinu a naopak, jeden určitý druh receptoru může interagovat s více než jedním 

druhem G proteinu a vyvolávat tak několik účinků. 

  Podobně můžou různé G proteiny konvergovat a měnit aktivitu jednoho efektoru a 

to buď aditivně, synergicky nebo antagonisticky, a jeden G protein může také interagovat s 

více než jedním efektorem. G proteiny mohou také působit prostřednictvím buď  nebo  

podjednotek, jak je zapotřebí. Komplexnost takovéto buněčné přepínací centrály,  jak se 

zdá, umožňuje v bohaté míře každé buňce vypracovat signálovou nabídku „na zakázku“ v 

takové neskutečné šíři, a to pomocí exprese poměrně malého počtu komponent určitých 

modulů. 

  Zdá se, že by do deseti let mohly být tyto komponenty identifikovány. Až je budeme 

znát, budeme jistě schopni doplnit naše poznání o konkrétních signalizačních výbavách 

různých typů buněk. Bezesporu takovéto znalosti umožní -ve spojení s racionalizací cílené 

přípravy nových chemických látek a stále dokonalejším testováním účinku obrovského 

množství  chemikálií - zcela změnit náš přístup k farmakologii a therapii.  
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6. KOENZYM Q-10 (UBICHINON) 

Kolem Q-10 se v posledních desetiletích publikovalo mnoho údajů a výrobci potravinových 

doplňků se snaží přesvědčit, že jde o  jednu z největších senzací lékařské vědy naší doby 

a že lze s jeho pomocí účinně bojovat s řadou zdravotních problémů, včetně vysokého 

krevního tlaku, parodontózy, zhoršené imunity, snížené detoxikačníčinnosti jater a dalších 

problémů 

- Je Q-10 jen jedním z mnoha komerčně často zneužívaných "všeléků" nebo je skutečně 

účinným ochráncem našeho zdraví? 

 

6.1. NÁZEV A VÝSKYT:  

 Q-10 plní v buňkách funkci koenzymu v dýchacím řetězci mitochondrií. Celá řada 

bílkovinných buněčných katalyzátorů - enzymů - je opatřena zvláštními účinnými složkami, 

koenzymy. Jsou to často poměrně termostabilní organické sloučeniny, které se váží s 

vlastní bílkovinou enzymu, zvanou obecně apoenzym. V molekule koenzymů nalézáme 

často atom nějakého kovu, který enzym aktivuje aktivuje: železo v hemu krevního barviva 

hemoglobinu nebo v dýchacích mitochondriálních enzymech, zvaných cytochromy (zkratka 

cyt. na obr. 3). Selen je nezbytný pro činnost ochranného antioxidačního enzymu 

glutathionperoxidázy (viz text o antioxidantech), v jiných je měď, molybden, mangan (žluté 

metaloflavoproteiny) a další kovy. Ale zrovna redox protein s koenzymem  Q-10 žádný kov 

nepotřebuje. 

 Koenzym Q-10 patří mezi ubichinony. Ubichinony jsou koenzymy, které jsou velmi 

rozšířené, od toho jejich název (ubikvitární=všudypřítomný). Jsou všude, v rostlinných i 

živočišných buňkách a samozřejmě ani člověk bez nich nemůže existovat. Mnohaleté 

výzkumy ukázaly, že koenzymy typu ubichinonů podmiňují existenci  vyšších forem života, 

které závisejí na buněčném dýchání. Bez koenzymu Q-10 buňky hynou. 

 Koenzym Q-10 nenajdeme v seznamech vitamínů. Plní však podobnou roli, i když je 

vytvářen v organizmech živočichů a rostlin, dokonce i v kvasinkách a bakteriích. V 

rostlinách se jeden z ubichinonů - plastochinon - účastní ifotosyntézy. Panuje ale názor, že 

zvířata ani člověk nedokáží přeměnit plastochinon na Q-10, což by znamenalo, že výlučně 

rostlinná strava může vést k nedostatku Q-10. Jde  o jednu z mála výhrad k vegánské 

stravě. 

 "Q" v názvu tohoto koenzymu znamená zkratku anglického názvu quinone = chinon. 

 6.2. SLOŽENÍ. Chemický vzoreček demonstruje, že mimo cyklické jádro se dvěma 

kyslíky (ketoskupinami) je v molekule také postranní řetězec z několika opakujících se 
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isoprenových jednotek, podle jejichž počtu se ubichinony číslují -  právě Q-10 má 

desetinásobný isoprenový motiv, který je nutný pro jeho "zapuštění" ve vnitřní membráně 

mitochondrie. Tím je také řečeno, kde se Q-10 nachází. V mitochondriích se účastní 

spalování cukrů, tuků a bílkovin a je nezbytný pro oxidativní fosforylaci, t.j. syntéze ATP. 

Energie, uložená v ATP je všeobecně -v okamžiku hydrolýzy a odštěpení gama fosfátu- 

použitelná v organizmu pro růst, pohyb a všechny další metabolické procesy. 

 Obrázek ukazuje, jak se ubichinon redukuje navázáním vodíku (protonu) a oxiduje 

ztrátou dvou elektronů. Připomeňme si, že oxidace znamená ztrátu vodíkového iontu 

(protonu H+), přijetí kyslíku, nebo ztrátu elektronů  z nějakého atomu či funkční skupiny. 

Redukce je pak opačný děj, přibrání H+ nebo elektronů (e-), respektive ztráta kyslíku. 

 Na obrázku je schematicky znázorněna řada biochemických reakcí při transformaci 

buněčné energie. V mitochondriích, v reakcích Krebsova cyklu, přebírají nejprve organické 

kyseliny o čtyřech uhlících (C4, jako je oxalacetát) z cytoplazmy dvouuhlíkový octan (C2, 

acetát ve formě acetyl-CoA), který vzniká z glukózy anaerobní glykolýzou. Mění se tak na 

šestiuhlíkaté kyseliny (C6, jako je kyselina citronová, neboli citrát) a rozbíhá se metabolický 

cyklus. 

 Tak jak probíhá Krebsův cyklus, vypadnou dva uhlíky a čtyři kyslíky ve formě CO2, 

který opouští buňku do krve a je vydechován. Ještě ale při zpracování glukózového paliva 

přebývají dva vodíky, které jsou tím nejbohatším zdrojem uvolněné energie, jestliže se 

sloučí s kyslíkem (vodík jako palivo v raketových motorech). 

 Jak k "hoření" v mitochondriích dochází? Vodíky poskakují po schůdcích podél 

enzymů dýchacího řetězce. Na obr. 3 jsou tři takové schůdky - koenzymem jednoho z nich 

je NAD (nikotinamid dinukleotid - mimochodem, potřebujeme pro něj vitamín B3, niacin, což 

není nic jiného než nikotinamid), který podává vodík dalšímu enzymu, jehož koenzymem je 

FAD (flavinadenindinukleotid -, další z vitamímů, tentokrát je to B2), a ten posune vodík už 

na Co-Q. 

Q-10 má v dýchacím řetězci mimořádné postavení, lze říci bez nadsázky, že naprosto 

jedinečné. 

Způsobuje oddělení elektronu z obalu vodíkového atomu a z vodíku tak vzniká kladně 

nabitý proton, ochotný sloučit se s kyslíkem. Elektrony "poskakují" dál dolů dýchacím 

řetězcem. Teprve až na úrovni cytochromu a3 (dříve zvaného cytochromoxidáza, 

blokovatelného smrtícím kyanidem) přeskočí na atom kyslíku, který zde čeká jako příjemce 

elektronů. Při přeskakování podél řady cytochromů jsou elektrony brzděny a tato "brzdící" 

energie se ukládá do adenosinfosforečné kyseliny (ATP) jako tzv. makroergní, na jouly 
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bohatá chemická vazba. Při zabrzdění každých dvou elektronů ze dvou vodíků se vytvoří tři  

ATP. Brzdící enzym se nazývá ATP syntetáza a když chybí nebo je zablokována, brzdné 

teplo se neukládá do ATP, ale přímo slouží k ohřívání tkání a udržování tělesné teploty. 

Jedna bílkovina, zvaná "uncoupling" protein (odpřahovač) se o to stará. Brání tím např. 

podchlazení novorozenců. Nachází se především v hnědém tuku mezi lopatkami. Také 

zimní spáči, hibernanti, jako jsou křečci, syslové a netopýři, mají hodně hnědého tuku s 

tímto proteinem, který pomáhá rychlému zvýšení teploty těla při probuzení. 

 Jakmile se nakonec v mitochondriích potkají aktivované ionty kyslíku mající přebytek 

elektronů v jaderném obalu s vodíkovými protony, jimž naopak elektrony chybí, sloučí se 

okamžitě na vodu, která má nízký energetický potenciál. Veškerá energie tohoto 

buněčného hoření je ale už využita - buď jako teplo nebo jako makroergní  ATP. 

 Výsledkem rozpadu cukrů, ale stejně tak i tuků a bílkovin, je tedy nakonec oxid 

uhličitý, voda (z bílkovin i dusík ve formě močoviny) a určité množství energie. 

 Koenzym Q-10 je tedy látkou, která strategicky rozhoduje o tom, jestli mitochondrie v 

našich buňkách budou vyrábět dostatek energie a jestli všechny další metabolické procesy 

- a jsou jich doslova tisíce v každé buňce - budou fungovat nejen dobře, ale také 

optimálně. Z biochemie a fyziologie vyplývají patofyziologické  zkušenosti s Q-10. 

 

6.3. Q-10, VĚK A NÁMAHA 

 Je potvrzeno, že se množství Q-10 snižuje s věkem. Asi u 80% lidí starších 60 let je 

tohoto koenzymu nedostatek, s čímž je možno spojovat oslabení činnosti srdce a pokles 

odolnosti. Tento proces lze zpomalit podáním koenzymu Q-10. Klinická pozorování 

dokázala, že k nedostatku koenzymu Q-10 dochází především z následujících příčin: 

 1. pokles jeho syntézy v důsledku podvýživy (hladovění nebo redukční diety), 

 2. pokles syntézy v důsledku genetického poškození buněk nebo jejich poškození 

choroboplodnými činiteli, 

 3. zvýšenou spotřebou při různých chorobných stavech. 

 Jak jsme již uvedli, Q-10 lze najít ve všech buňkách, především v mitochondriích. 

Nejvíce tohoto koenzymu obsahují játra a srdce, jejichž buňky mají zvlášť mnoho 

mitochondrií. Q-10 je při jednorázovém podání, dokonce i v poměrně vysokých dávkách, 

prakticky neúčinný - nepůsobí pozorovatelné změny funkce krevního oběhu, jater, ledvin, 

mozku a jiných. Teprve mnohonásobné, dlouhodobé podávání (dokonce i perorální - ústy) 

vyvolává u zvířat se zvýšeným tlakem jeho snížení. Znatelně snižuje tepenný tlak i u krys s 

geneticky podmíněným vysokým tlakem. 
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 Je třeba zdůraznit, že Q-10 je prakticky zcela netoxický i při dlouhodobém podávání. 

 Jak už bylo řečeno, čím intenzivněji pracuje daný orgán, tím více spotřebovává Q-

10. Z tohoto důvodu se nedostatek Q-10 projevuje především na činnosti srdce. U 50 - 

70% pacientů s poškozením srdečního svalu (kardiomyopatií) a se zhoršením jeho činnosti 

(oslabení schopnosti stahů) se zřetelně projevuje pokles množství Q-10 v srdci. 

 S jakými nemocemi je spojen nedostatek Q-10 a lze jej využít při léčbě? 

 

 

6.3. ONEMOCNĚNÍ  SRDEČNÍHO  SVALU  A  PORUCHY  KREVNÍHO  OBĚHU 

 

 Jak je známo, jsou srdeční choroby nejčastější příčinou úmrtí. Mezi nimi jsou různé 

kardiomyopatie. Přes existenci mnoha léků v čele se srdečními glykosidy není vždy možné 

dosáhnout uspokojujících léčebných výsledků. Klinické zkušenosti s Q-10 nejsou dosud 

příliš rozsáhlé, ale velmi povzbudivé. Byly získány mimo jiné v USA a v Japonsku. 

 Při podávání Q-10 v dávce 50-100 mg denně se docílilo zlepšení ve velkém 

procentu případů (v některých studiích až o více než 80%) se značným zvýšením 

pravděpodobnosti přežítí. V Japonsku je Q-10 používán již od roku 1974 pod obchodním 

názvem Neuquinon. Údajně ho stále užívá kolem 5 miliónů Japonců. Tentýž preparát je 

rovněž prodáván v Koreji, na Tchajwanu a v Itálii 

. 

 6.4. OBĚHOVÁ NEDOSTATEČNOST 

Zvláště ta, která se projevuje městnáním krve v malém plicním oběhu a je provázena 

pocitem dušnosti, se objevuje nejčastěji po poškození srdečního svalu. Klasickým 

způsobem léčby je podávání srdečních glykosidů (např. náprstníkových). Ne vždy však tyto 

glykosidy zlepší úplně schopnost stahu poškozeného srdečního svalu. 

 V Japonsku proběhl již v 70. letech klinický výzkum s Q-10. Ukázalo se že po jeho 

podání nemocným s nedostatečností oběhu se dosáhlo ve velkém procentu případů 

zlepšení, které se projevilo zvětšením síly stahu srdečního svalu. Nejlepší se ukázaly být 

výsledky kombinace Q-10 se srdečními glykosidy, což umožnilo snížení dávek glykosidů, 

které jsou poměrně toxické. 

 

6.5. VYSOKÝ KREVNÍ TLAK 

 Před řadou let bylo zjištěno, že Q-10 snižuje při dlouhodobém podávaní krevní tlak u 

laboratorních zvířat. 
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 Bylo dokázáno, že dlouhodobé podávání tohoto koenzymu v dávce 1 mg/kg/den 

normalizuje nebo do značné míry snižuje tlak krve v tepnách ve všech experimentálních 

modelech vysokého tlaku a to jak u laboratorních potkanů, tak i u psů. 

 Mechanizmus tohoto účinku není zcela objasněn, ale jsou údaje, které ukazují, že 

Q-10 brzdí v kůře nadledvinek syntézu a vylučování aldosteronu, hormonu, který je 

odpovědný za zadržování chloridu sodného v těle. 

 Tento hormon nadledvinek zabraňuje vylučování sodných iontů, což má za následek 

zadržování vody, vzrůst objemu tekutiny v oběhu a následně pak zvýšení krevního tlaku. 

Q-10 účinkuje tedy podobně jako některé močopudné prostředky, snižující tlak. 

 V posledních letech byly v USA provedeny klinické zkoušky u lidí s vysokým krevním 

tlakem. Jedné skupině bylo podáváno kolem 30 mg Q-10 denně a druhé skupině jen 

neúčinné placebo. Ve skupině dostávající Q-10 došlo u více než 30% pacientů k 

výraznému poklesu tepenného krevního tlaku. 

 

6.6.SRDEČNÍ ARYTMIE 

 Srdeční arytmie může být vážnou poruchou činnosti srdce. Zvláště při infarktu je 

arytmie často bezprostřední příčinou smrti. I když dnes existují mnohé léky upravující 

poruchy srdečního tepu, zůstává arytmie stále hrozivou komplikací řady srdečních 

onemocnění. Problém je v tom, že řada antiarytmických léků má vedlejší účinky a mohou 

být i přímo jedovaté. Např. skupina tzv. beta-blokátorů (látek inhibujících v srdci skupinu 

adrenergních receptorů označovaných jako beta) obsahuje přípravky, které mohou velmi 

účinně v mnoha případech odstraňovat arytmie, které ale současně zeslabují sílu 

srdečních stahů. 

 Jak se ukázalo, současné podávání Q-10, který posiluje srdeční stahy, a beta-

blokátorů omezí jejich snižující účinek na srdeční kontrakci. 

 

6.7. ANGINA PECTORIS (BOLESTIVÁ DUŠNOST) 

 Angina pectoris je vážná srdeční nemoc vznikající v důsledku neschopnosti 

věnčitých tepen dodat srdečnímu svalu dostatek kyslíku. Tepny jsou často zúženy v 

důsledku vzniku cholesterolových plak v jejich stěnách, takže jimi prochází mnohem méně 

okysličené krve. Náhlý vzrůst spotřeby kyslíku, např. při zvýšené tělesné námaze, vede k 

záchvatu bolestivé dušnosti, projevující se bolestí za hrudní kostí, úzkostným zapocením a 

často i tupou bolestí vystřelující do levé ruky. Záchvaty trvají několik minut, zřídka víc než 

půl hodiny, a může na ně navázat úplné uzavření některé z věnčitých tepen - srdeční 
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infarkt. Záchvatům anginy pectoris se předchází především změnou způsobu života, 

vyhýbání se stresům, náhlému nebo nadměrnému fyzickému zatížení a podáváním léků 

typu nitroglycerinu nabo beta-blokátorů. Tyto léky jednak rozšiřují věnčité tepny (je-li to 

ještě možné) a jednak umožňují lepší využití kyslíku. 

 Ukázalo se, že Q-10 chrání před anginou pectoris, což lze pochopit na základě výše 

uvedeného dýchacího řetězce v mitochondriích. Více Q-10 nabídne za stejnou dobu více 

protonů na sloučení s kyslíkem a stejně tak dopraví do kaskády více uvolněných elektronů 

na tvorbu kyslíkových radikálů. 

 Klinické studie ukázaly, že při 3 - 4 týdny trvajícím podávání Q-10 (10 mg třikrát 

denně) došlo k poklesu počtů záchvatů dušnosti o více než 50%, aniž by byly pozorovány 

nežádoucí vedlejší účinky. 

 Opět si připomeňme, že je nutné alespoň měsíční užívání Q-10, aby se jeho účinek 

projevil. 

 

6.8. KOENZYM Q-10 A ODSTRAŇOVÁNÍ ŠKODLIVÝCH LÁTEK - DETOXIKACE 

 Škodliviny z potravy, vzduchu, vody, stejně jako léky, se odbourávají především v 

játrech. Základním procesem detoxikace je stejná metabolická dráha - oxidativní 

fosforylace - která obsahuje v klíčové pozici Q-10. S postupujícím věkem se "filtrační" a 

detoxikační činnost jaterních buněk zeslabuje a ve stejné době klesá obsah Q-10 v 

tkáních. Organizmus starších lidí také častěji trpí příznaky otrav různými chemikáliemi a 

léky. 

 I v těchto případech lze podáváním Q-10 některé projevy intoxikace léky odstranit. 

Platí to např. pro protinádorový lék adriamycin (derivát antrachinonu). Tento ceněný lék má 

jen omezené použití, protože poškozuje srdeční sval. Ukázalo se, že adriamycin inhibuje v 

srdečním svalu enzymy závislé na Q-10. Profylaktické i léčebné podávání Q-10 do značné 

míry snižuje kardiotoxicitu tohoto léku a umožňuje jeho dávky zvýšit. 

 

6.9. CHOROBY DÁSNÍ A ZUBNÍCH LŮŽEK (PARODONTU) 

 Záněty dásní a zubních lůžek (parodontóza) jsou v moderní společnosti velice časté 

a vedou často ke ztrátě zubů. Ukázalo se, že 60 - 90% nemocných parodontózou má 

prokazatelný nedostatek koenzymu Q-10. Spolu s příslušnou hygienou dutiny ústní lze 

podáváním Q-10 parodontózu zastavit a částečně zlepšit stav dásní. 

 

6.10. KOENZYM Q-10 A STÁRNUTÍ 
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 S pokračujícím věkem klesá obsah koenzymu Q-10 v buňkách. Jak jsme ukázali v 

textu o antioxidantech, mezi hlavní příčiny stárnutí lze zařadit destruktivní působení volných 

radikálů. Volné radikály jsou odstraňovány některými vitamíny a systémem zhášejících 

enzymů, mezi které patří vzhledem ke stavbě své molekuly i koenzym Q-10. Dokonce se 

uvádí, že Q-10 patří mezi nejúčinnější likvidátory volných radikálů. Jeho pravidelné užívání 

může tedy účinně podporovat působení vitamínů A, E, C a selenu u starších lidí a Q-10 by 

neměl chybět v žádné regenerační kůře, ať již prováděné v soukromí nebo v kosmetickém, 

případně bioregeneračním a masážním salónu. 

 

6.11. KOENZYM Q-10 A IMUNITA 

 Imunitní systém, který chrání organizmus proti infekcím, vyžaduje velké množství 

energie. Není tedy překvapující, že podávání Q-10 zvyšuje aktivitu fagocytů a počet 

lymfocytů a zvyšuje i množství imunoglobulinů (IgG) v krvi. Experimenty prokázaly, že 

podávání Q-10 zvyšuje přežití zvířat infikovaných řadou patogenních mikroorganizmů, mj. 

Staphylococcus aureus, Klebsiella pneumoniae, Pseudomonas aeruinosa aj. Byly 

provedeny i nadějné pokusy podávat Q-10 pacientům se sníženou celkovou imunitou. 

 

6.12. KOENZYM Q-10 A TĚLESNÁ ZDATNOST 

 Při úvaze o fyziologické úloze Q-10 v energetických procesech je jasné, že by tento 

koenzym mohl příznivě ovlivňovat fyzickou zdatnost. Skutečně se ukázalo, že dávky okolo 

60 mg denně po dobu 4 až 8 týdnů zvýšily svalovou výkonnost měřenou objektivně 

ergometry. 

 

6.13. CUKROVKA 

 Při cukrovce organizmus špatně využívá cukrů jako zdroje energie. Překvapivě se 

zjistilo, že nemocní diabetem mají nedostatek koenzymu Q-10. Při podávání Q-10 klesla 

koncentrace glukózy v krvi. Také u laboratorních potkanů se zničenými beta-buňkami 

Langerhansových ostrůvků, produkujících inzulín (aplikací chemické látky, alloxanu), Q-10 

snížil hladinu glukózy v krvi a v moči. Diabetikům je ale třeba podávat vysoké dávky až do 

120 mg denně. 

 

6.14. OTYLOST A Q-10 

 Příčin otylosti, která sama o sobě není chorobou, může být mnoho. Nejčastěji jde o 

vyšší příjem energie (potravy) než je její výdej. Otylost je podmíněna i geneticky a 
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hormonálně. Objevuje se při nedostatečné činnosti pohlavních žláz a štítné žlázy nebo při 

nadměrné činnosti kůry nadledvin. U většiny otylých lidí byl také zjištěn nedostatek 

koenzymu Q-10. U těchto osob může podávání Q-10 napomoci po několika týdnech 

rozumné redukční diety většímu úbytku tělesné hmotnosti. 

 

 

 

6.15. ZÁVĚR 

 Q-10 sám o sobě nebude tou dlouho a zřejmě marně hledanou panaceou, tj. lékem 

na všechny nemoce. Jeho klíčové postavení v energetickém metabolizmu může ale 

příznivě ovlivnit širokou paletu zdravotních potíží. Ještě je třeba dalších pozorování a 

pokusů, aby se potvrdila mnohostrannost jeho účinků. 

 Vynikající vlastností tohoto preparátu je netoxičnost a dobrá snášenlivost prakticky u 

všech osob. Pokud jde o vedlejší účinky, zhruba 15 let zkušeností ukázalo, že pouze u 3 - 

4 osob z tisíce způsobilo dlouhodobé užívání Q-10 v denní dávce 30 mg zanedbatelné 

vedlejší účinky. Šlo o ztrátu chuti k jídlu, přechodnou nevolnost a podráždění žaludku, což 

je v podstatě mnohem méně, než u jiných vitamínů a potravinových doplňků. Zhruba 1 

pacient z 1000 si stěžoval na průjem, ale i v tomto případě mohlo jít o náhodu. Q-10 zatím 

nesmí používat těhotné a kojící ženy až do úplného uzavření klinických zkoušek. 

 

7. PAMĚŤ 

 

 Zásobárnou všech poznatků, které v životě získáme, je naše paměť. Abychom mohli 

dobře řešit různé životní situace, potřebujeme si zapamatovat řadu jevů a okolností, které 

jsou ale po určité době zbytečné, tj. tehdy, když situaci vyřešíme nebo pominou určité 

okolnosti. Řada vjemů je tedy z paměti vymazána. Kdo z nás si vzpomene na to co dělal 

třeba 2.dubna před dvěma lety? Nestalo-li se nic významného, nevzpomeneme si jaká byla 

situace, co se dělo, když jsme před půl rokem nebo i před několika hodinami přecházeli 

křižovatku. Když se ale stane něco, co nás vzruší, událost se silným emočním nábojem, 

můžeme si ji pamatovat celá léta, nebo až do konce života. 

 Schopnost uložit, uchovávat a vybavovat informace nazýváme učením a pamětí. 

Paměť je jedním z projevů plasticity, pružnosti nervového systému. Především v dětství je 

učení velmi snadné, protože jednotlivé části mozku a miliardy nervových buněk se snadno 

propojují a vytvářejí nové spoje pro ukládání poznatků. Mozek novorozence je ještě natolik 
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plastický, že při poškození řečových center (která jsou dvě, Brocovo hybné centrum řeči - 

nezbytné k vytváření slov a Wernickeovo centrum vnímání řeči v mozkové kůře) v levé 

hemisféře mohou být řečové funkce fysiologicky přeneseny do opačné mozkové hemisféry. 

Dospělé nervové buňky však ztrácejí schopnost vytvářet nové zápoje (synapse) a jejich 

pružnost a plasticita sice přetrvává, ale je snížena. 

 Moderní teorie paměti říkají, že paměťové stopy vznikají na dvoustranně vedoucích 

synapsích na místech překřížení výběžků nervových buněk na vychlípeninách, kterým 

říkáme trny. Můžeme si situaci představit jako dotyky trnů stonků růží ve váze, mezi nimiž 

přeskakují „elektrické impulsy“. 

 Výzkum paměti zahrnuje experimenty se zvířaty a psychologické testy na lidech. 

Nejznámější jsou pokusy s myškami v bludišti, na jehož konci čeká chutná odměna. 

Badatel měří čas, který se při opakování - učení - stále zkracuje. Po čase myška cestu 

zapomíná a doba hledání se zase prodlužuje. 

 Jiným typem bludiště je kruhový bazén s neprůhlednou vodou, ve kterém bílá krysa 

potkan plave tak dlouho, dokud nenajde pod vodou skrytý ostrůvek, na kterém si odpočine. 

Při opakování pokusu v tomto Morrisově bludišti krysa ostrůvek najde mnohem rychleji a 

ukazuje neboli "deklaruje" , že má schopnost v mozku vytvářet obraz okolí, podle kterého 

se může orientovat. Rychlost učení lze tak objektovně měřit a zkoušet různé způsoby, jimiž 

se paměť zhoršuje nebo naopak zlepšuje. Jednou skupinou látek, zlepšujících částečně 

paměť, jsou tzv. nootropika (řec. noos - mysl, trope = obrat) např. Normabrain nebo 

Enerbol, mezi jiné patří účinné látky z Ginkgo biloba (jinanu). 

 7.1. TYPY PAMĚTI 

Paměť má čtyři schopnosti: 

 1. Schopnost ukládat, 

 2. schopnost udržovat, 

 3. schopnost uloženou informaci udržet beze změny a věrně, 

 4. schopnost vybavovat. 

 

Paměť dělíme podle různých hledisek. 

 První hledisko je podle zásady, že něco buď popíši-deklaruji, nebo předvedu 

nějakou proceduru, něco udělám. 

Deklarativní paměť : uchovává příhody, znalosti a fakta. Paměťové stopy (engramy) se 

vytvářejí zpravidla jednorázově, jsou často abstraktní, zapamatované věci lze vědomě 

používat a vybavovat, vyprávět, deklarovat. Ve vývoji se projevuje až ve druhém roce 



61 

života. Důležitá struktura v mozku je hipokampus (párovitý útvar na spodní části mozku, 

součást t.zv. limbického systému, který řídí naše city a nálady). Pacienti s poškozením 

hipokampu si pamatují jen události před poškozením nebo úrazem. Jsou si toho vědomi a 

stále se omlouvají za ztrátu paměti. Ve skutečnosti si ale nemohou nové zážitky vybavit. 

Tím se liší od Korsakovova syndromu, vyvolaného chronickým alkoholizmem, kdy se 

nerudní pacienti snaží ztrátu paměti zamaskovat a často si vymýšlejí, co se stalo. 

Korsakovův syndrom vzniká alkoholickou destrukcí vitamínu B1 (thiaminu) a jeho trvalým 

nedostatkem. 

Procedurální paměť : pamatujeme si procedury, např. psaní na stroji, hru na hudební 

nástroje. Engramy (stopy) se vytvářejí opakovaným učením, uložená informace je vždy 

konkrétní (zařadíme "trojku" v autě bez rozmýšlení), ale často se musíme procedurálním 

dovednostem učit častým opakováním (autoškola). 

 

 Podle doby trvání dělíme paměť  na okamžitou, krátkodobou a trvalou. 

Okamžitou paměť bychom neměli asi za paměť ani považovat. Je to skutečnost, že 

všechny informace, které přicházejí do mozku různými smyslovými vstupy určitou dobu 

přetrvávají. 

Krátkodobá paměť. Typický případ krátkodobé paměti je vytáčení telefonních čísel. 

Podíváme se do telefonního seznamu a snadno si sedm číslic zapamatujeme a vytočíme 

zpaměti. Pokud je obsazeno, většinou se musíme do seznamu podívat znovu. Kapacita 

krátkodobé paměti je značně omezená, v průměru obsáhne 7-8 číslic nebo pět 

jednoslabičných slov. 

Trvalá paměť. Informace, která trvalejší význam se může z paměti krátkodobé přepsat do 

permanentní paměti, paměti trvalé. Tam může přetrvávat dlouho. Tento přepis trvá několik 

minut, maximálně hodin. Běhěm této doby je pamětní stopa citlivá a je možno ji 

nejrůznějšími zásahy narušit. 

 Převod informací z krátkodobé do dlouhodobé paměti podporují preparáty z jinanu 

dvoulaločného (Ginkgo biloba). 

 Otázka zániku trvalé pamětní stopy je zajímavá. Informaci ztrácíme z mozku buď 

samovolně - zapomínáním (tj.nepoužívané paměťové stopy jsou patrně překryty jinými 

"zážitky") nebo vyhasínáním. Je ale prokázáno, že v paměti máme uloženo mnohem více 

informací (ne-li naprosto všechny, které jsme kdy v životě vnímali), než je možné si vybavit. 

 Kanadský neurochirurg Dr. Penfield ukázal, že elektrickým drážděním temporálního 

laloku kůry lze vybavit velmi staré a zapomenuté události. Také při vysokých horečkách a 
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porušeném vědomí se někdy vybavují neuvěřitelné zážitky. Nejznámější je případ 

negramotné služky, která v horečce při malarii začala mluvit gramaticky správně řecky a 

hebrejsky, protože v mládí sloužila u faráře, který si nahlas předčítal texty ve zmíněných 

jazycích. Vyhasínání je tedy spíše neschopnost si něco vybavit, ať již chceme nebo 

nechceme. 

  Podle typu naší nervové soustavy může převládat některá z následujících pamětí: 

- Sluchová paměť znamená, že si někdo snadno pamatuje melodie, slova, celé věty, 

snadno se učí řečem, rolím, textům a pamatuje si spoustu slov. 

- Optická, zraková paměť: dobře se pamatují krajiny, orientace v cizých městech, situace, 

kde kdo stál v místnosti, plány, obrazy, místa v knihách - zda nahoře nebo dole. 

- Logická paměť: takoví lidé si dobře pamatují souvislosti, dobře reprodukují obsah děje, 

dobře vysvětlují a odvozují pravidla a zákony. Jsou speciální nadání na pochopení 

matematiky, biologie, atd. 

- Mechanická paměť: je taková, při níž si člověk pamatuje dobře fakta, ale často jim 

nerozumí. Někdy lidé poměrně malé inteligence, ba i debilové, vynikají touto pamětí a 

dovedou předvést neuvěřitelné výkony. 

 

 7.2. PORUCHY PAMĚTI: 

1. Nadměrné zvýšení paměti (hypermnezie) 

 Někteří psychologové tento toužebný stav zvýšené paměti považují za chorobu. 

Jeden vatikánský knihovník v 18. století znal padesát sedm řečí. Paměť se podporuje 

psychickým uvolněním nebo i hypnozou. Často si pamatujeme stále se vracející a týravé 

nepříjemné události, výčitky svědomí a pod. 

 2. Snížení paměti (hypomnezie) 

 Je běžným jevem ve stáří. Paměti ubývá již po 40. roce, kdy si hůře vzpomínáme na 

jména, čísla a hůře se učíme cizím jazykům. Je to porucha vštípivosti, ukládání do 

dlouhodobé paměti. Někteří lidé mají paměť, která špatně uchovává. Rychle se něčemu 

naučí a rychle to zapomínají. Někteří mají paměť velmi nepřesnou. 

 Ve stáří je přirozeným způsobem paměť oslabena po všech stránkách, především 

však pro nové věci. Paměť se zhoršuje při špatném prokrvení mozku, ateroskleroze 

mozkové, což je nejčastější příčina změn paměti i osobnosti. Slavný britský fyzik a chemik 

Faraday trpěl aterosklerózou a několikrát objevil to, co už zapomněl, že před časem objevil. 
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  Porucha výbavnosti nastává nejen v pokročilém věku, ale třebas i při citovém 

vzrušení nebo při zkoušce. Znáte to, když si člověk potřebuje naléhavě vzpomenout - 

nevzpomene si. Pomáhají jinanové preparáty (Ginkgo biloba). Zajímavé je, že inhibitory  

angiotensin-konvertujícího enzymu ACE, které snižují krevní tlak (Enap, Gopten), také zlepšují 

učení, paměť a jiné kognitivní funkce a angiotensin I lze považovat za rasantní neuromodulátor, ne-li 

neuropřenašeč 

  Podle prof. Vondráčka probíhá v paměti jakýsi "trávicí" proces, který zážitky 

poněkud mění a my si je přizůsobujeme podle své potřeby, nebo přání, podobně jako 

přeměňujeme potravu v našem těle. Paměť zážitky vylepšuje - zbavuje se nepříjemného. 

Ve vzpomínkách dochází k idealizaci situace i osob. Lidé vzpománají na maturitu - jaká to 

byla tehdy krásná doba, když chodili do školy a zatím byli často plní strachu, bezradnosti a 

trémy, před zkoušením nesnídali atd. Také na zemřelé se vzpomíná především v dobrém. 

A tak vzpomínky mohou být u někoho krásným filmem, který si lze kdykoliv pustit. 

 V posledních létech přibývá případů Alzheimerovy nemoci, což je jeden typ 

předčasné ztráty paměti a rozpadu osobnosti. Může postihnout osoby středního věku. 

Pacienti mají stále se zhoršující problémy s pamětí a orientací, kde jsou a co se děje, 

nakonec přestanou poznávat blízké příbuzné a musejí být hospitalizováni, kde po čase 

umírají. Nemoc je spojena s "vymíráním" určitých typů neuronů, vysílajících výběžky do 

mozkové kůry, která integruje, sjednocuje naši osobnost. Tyto tzv. cholinergní neurony 

používají jako neuropřenašeč acetylcholin. 

 Řada známých osobností touto zatím ne zcela vyléčitelnou chorobou trpěla nebo 

trpí (R. Reagan) a na výzkum se dnes vynakládají velké prostředky. Snad je spoluviníkem 

hliník. V oblastech s vysokým procentem hliníku v půdě (některé tichomořské ostrovy) lidé 

trpí touto chorobou mnohem častěji. Určité sorty pravého čaje (především ty v Anglii 

balené) jsou na hliník bohaté. Hliníkové nádobí by se nemělo preventivně používat a vůbec 

ne pro kyselé potraviny a zeleninu. V USA je tato nemoc čtvrtou příčinou úmrtí. 

 Nemoc lze někdy zastavit lecitinem (fosfatidylcholinem), který je stavebním 

materiálem pro neuropřenašeč acetylcholin. Včasná diagnostika je důležitá, ale nesnadná. 

Zpočátku se pacienti necítí nemocni, k lékaři je přivedou příbuzní, kteří si stěžují na jejich špatnou 

paměť. Není to jen porucha paměti. Postupně se zhoršují vyjadřovací schoposti, neoblekou se bez 

pomoci, vzdávají se koníčků, protože zapomínají, co dělat, nebaví je čtení a TV, protože ztrácejí 

kontext, ztrácejí soudnost, rozčilují se nad maličkostmi, jsou egocentričtí, protože jim na starost o 

jiné nestačí duševní kapacita, často agrese, popudlivost. Typickým diagnostickým příznakem je 
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tzv. otáčení hlavy: když jsou otázáni, otočí se tázavě na pečovatele či druha, jakoby u něho hledali 

správnou odpověď. Jinak nepůsobí dojmem nemocných, až do pokročilého stadia. Někteří tvrdí, že 

tropinamid nebo pilokarpin (rozkapávání očí před vyšetřením pozadí) rozšiřuje zorničky o více než 

10% u osob náchylných nebo majících tento typ demence. 

 Nemoc lze někdy pozastavit lecitinem (fosfatidylcholinem), který je stavebním materiálem 

pro neuropřenašeč acetylcholin. Aktivace mAChRs i nAChRs ať již prodloužením účinku ACh 

anticholinesterázou (např.tacrinem nebo rivastigminem-Exelonem) nebo agonisty působí 

neuroprotektivně, protože se stimuluje enzym -sekretáza, která štěpí prekurzor  amyloidu (který 

se ukládá v senilních plakách při Alzheimerově chorobě). Vyvíjejí se anticholinesterázy s méně 

výraznými vedlejšími účinky na bázi piperidinu (Donepezil) nebo karbamátu (ENA-713, již 

zmíněný exelon se už požívá v praxi), nebo specifičtí n-agonisté (ABT418 fy Abbot Ltd., nebo 

SIB1508Y fy Sibia Neurosciences Inc.), ale stále jde spíše o symptomatickou než kauzální léčbu 

této demence. 

 

 Další poruchy paměti jsou méně časté, patří k nim např. vzpomínkové klamy 

(halucinace paměti), kdy je osoba přesvědčena, že se stalo něco, co se nestalo, nebo 

ekmnézie, kdy neumí osoba přesně srovnat časové pořadí událostí (babička nesprávně 

tvrdí, že se vdala předtím, než jim sebrali statek) atd. 

 

 Paměť je velmi důležitá složka naší vyšší nervové činnosti. Ale není to totéž, co 

inteligence. Lidé si bohužel často stěžují na slabou paměť, málokdo však na slabou 

inteligenci. To je častější případ, který se dá úsilím překonat snáze než některé, často 

přechodné, výpadky paměti. Existují účinné metody, jak si paměť cvičit a spoléhat na ni v 

každé situaci. 

 

8. ŽELEZO  A  JEHO POHYB 

 

 Ornice, bohatá na železo (Fe, ferrum) je červená. Také tkáně a orgány s velkým 

obsahem železa jsou červené. Dobře je to patrné na svalovině, která je červená, protože 

obsahuje myoglobin, a samozřejmě na krvi, kde nacházíme železo vázané na podobnou 

molekulu - hemoglobin. 

 Tyto orgány skutečně potřebují velké množství železa, ale i každá buňka našeho 

těla má několik dýchacích enzymů, nazývaných cytochromy, které pro své oxidační 
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reakce nezbytně potřebují ve své molekule železo. Železo je tedy neodmyslitelně spojeno s 

přenosem kyslíku z plic ke tkáním a také s využitím kyslíku v každé buňce našeho těla. 

Jedovatost známých kyanidů (např. t.zv. cyankali neboli kyanidu draselného) spočívá v 

blokádě cytochromů uvnitř buněčných mitochondrií a v buněčném udušení. 

 Vzhledem k významu Fe jistě nikoho nepřekvapí, že jeho obsah v těle je značný. 

Osoby s hmotností 70 kg ho mají v průměru 3,5 g, ženy asi 3 g a muži 4 g. Železo ale 

většinou v tělě nezůstává, je vylučováno a metabolizováno, takže jeho ztráty se musí 

průběžně doplňovat. Dříve než poskytneme některé praktické rady pro udržení optimálního 

přísunu Fe, připomeňme si, jak je tento prvek v těle rozložen. 

 

Železo v organizmu je možné rozdělit na dvě základní skupiny. 

 Funkční forma Fe je v krevním hemoglobinu (asi 2 gramy), který přenáší kyslík z plic 

do tkání celého těla, a ve svalovém myoglobinu, v němž se ukládá kyslík pro použití při 

svalovém stahu (asi třetina gramu). Dále ho potřebují již zmíněné hemové dýchací enzymy 

(cytochromy a, b, c), které slouží při oxidační výrobě energie (ATP) a jsou napojeny mimo 

jiné i na nesmírně důležitý koenzym Q 10. Funkční železo je i v cytochromu P-450, který se 

podílí v jaterních a mukózních buňkách tenkého střeva na ničení řady toxických látek a 

některých metabolitů. 

 Velmi důležitou úlohu hraje Fe v činnosti dvou ochranných enzymů proti ničivým 

volným radikálům - katalázy a peroxidázy, které štěpí peroxid vodíku. Další ochranný 

enzym, glutathionperoxidáza, potřebuje pro svůj boj proti peroxidačnímu působení volných 

radikálů jiný prvek - selen. Funkčně se podílí Fe i na činnosti celé řady dalších, 

nehemových enzymů, z nichž některé navíc obsahují síru (metaloproteiny). 

 Zásobní formou Fe je především feritin, což je bílkovina, která nemá sice žádnou 

výraznou metabolickou úlohu, ale váže až polovinu zásobního železa v makrofázích jater, 

sleziny a kostní dřeni, kde předává při erytropoese železo vznikajícím červeným krvinkám. 

Druhou část zásobního železa váže hemosiderin, který vzniká z feritinu. Feritin objevil r. 

1934 český fyziolog Vilém Laufberger. 

 Železo je transportováno v krevním séru na bílkovinách zvaných transferiny, které 

patří mezi beta 1 globuliny. Každá molekula transferinu váže jeden nebo dva atomy železa, 

ale může přenášet i jiné kovy. Transferiny se tvoří hlavně v jaterních parenchymových 

buňkách (hepatocytech). Je zajímavé, že svoje specifické transferiny mají tak rozdílné 

tkáně jako jsou mozek a varlata. 

 8.1 FORMY ŽELEZA. 
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Železo se vyskytuje ve dvou valenčních formách, dvojmocné a trojmocné. Jedině 

trojmocné neboli oxidované železo je biologicky aktivní a může být vyvázáno ze zásob. 

Tuto oxidaci provádí zvláštní enzym ceruloplasmin, který obsahuje měď. Když je v 

potravinách málo mědi, je porušen transport železa a může se vyvinout anémie podobně 

jako při nedostatku železa. Na buňkách má transferin připraveny specifické receptory, na 

které se naváže a spolu s nimi je vtažen jako část buněčné membrány do buňky. V 

kyselejším prostředí buňky se Fe z transferinu uvolní a samotný transferin vyputuje přes 

buněčnou membránu zpět do plazmy. Denní obrat železa tj. výměna mezi krví a tkáněmi je 

dosti veliká a činí okolo 30-40 mg (cf. relativně malý celkový úbytek 1 mg) 

 

8.2. POTŘEBA ŽELEZA 

 Je určována denní ztrátou železa ať již močí, potem nebo trávicím ústrojím a činí 

zhruba 1 mg denně, což je skutečně málo. V gastrointestinálním traktu se  vstřebává 

jenom malá část přijatého železa. Obecně, lépe se vstřebává železo dvojmocné než 

trojmocné, čemuž napomáhá redukce pomocí HCl v žaludku a askorbát.  Špatně se Fe 

vstřebává z  komplexních sloučenin. Železo prochází přes buňky střevní mukózy 

(enterocyty) a váže se na různé typy transportních bílkovin. Proces spočívá v tom, že 

enterocyty secernují do lumen protein transferrin, na který se naváží dvě molekuly Fe. 

Tento komplex se naváže  na povrchový receptor a spolu s ním je vtažen (internalizován) 

do enterocytu, kde je Fe disociováno a nejasným mechanismem se přes basolaterální 

membránu dostává do intersticia a do krve. 

 Množství vstřebaného iontového železa ovlivňují další látky v potravě. Vstřebávání 

iontového železa zvyšuje vitamín C, hořčík a některé cukry jako je laktóza nebo glukóza. 

 Vstřebávání železa snižuje tanin, čaj, káva, syrová vejce obsahující fosfoprotein 

konalbumin (podobně jako biotin, vit. H), módní sojové maso a jiné sojové produkty a 

bohužel i fosfátové vápenaté soli v mléčných výrobcích. Fosfát vápenatý vytváří se 

železem ve střevech nevstřebatelný komplex. Kravské mléko je velmi chudým zdrojem, 

mnohem menším než mléko lidské. Dokonce i větší množství jinak tak užitečné vlákniny 

nebo konzervačního potravinového doplňku EDTA (ethylendiaminotetraoctová kyselina) 

škodí využitelnosti železa. 

  Naproti tomu hořčík působí pozitivně, protože zvyšuje vazbu železa na transferrin. 

Naopak čaj pitý při jídle nebo po něm snižuje vstřebatelnost železa až třikrát a káva o 

polovinu. 
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  Negativní působení na metabolizmus Fe má kadmium, které porušuje jeho vazbu 

na feritin. 

  Zcela proti běžným představám je prokázáno, že vstřebávání železa je zhoršeno 

(až na 3%) při požívání krevních výrobků. 

  

 Snížení vstřebatelnosti železa nastává i při zánětech tlustého střeva, přijímáním léků 

proti překyselení žaludku a také při dietě založené na obilovinách a luštěninách (které 

obsahují tzv. fytáty), při současném požívání mléčných výrobků. Také zvýšené přijímání 

salicylátů (aspirin) při revmatických artritidách může narušit metabolizmus železa. 

 Je nutno upozornit na to, že vitamíny E a C a železo je nutno přijímat odděleně. 

Vitamín E by se měl zásadně podávat několik hodin před jídlem ať již potrava obsahuje 

železo nebo ne. 

 

8.3. ANÉMIE 

 Hladina železa v krvi klesá při infekčních onemocněních, při velké konzumaci 

mléčných produktů a tuků, cukrů nebo bílé mouky, které železo prakticky neobsahují. Větší 

ztráta železa vzniká u žen menstruačním krvácením a potřebu železa je třeba doplňovat i 

během těhotenství, kdy budoucí maminka musí vyprodukovat až o 30% více červených 

krvinek. Při kojení ztrácí navíc další miligramy Fe, které předává miminku. Důležitý je 

zvýšený příjem železa během dospívání, kdy ženský organizmus také produkuje větší 

množství červených krvinek a ztrácí železo v prvních menstruačních cyklech. 

 Ochranu proti anémii (bledničce) poskytuje mimo jiné i vitamín B12 a kyselina 

listová. Dostatečné množství železa se vstřebá při současném podávání vitamínu C a to 

mnohem lépe než z často doporučovaných jater, srdce a vnitřností. 

 Kdybychom shrnuli význam železa, můžeme říci, že je nezbytné v dospívání, 

těhotenství a kojení, pomáhá při krvetvorbě, proti únavě nebo závratím a také zpomaluje 

příznaky stáří, neboť zvyšuje napětí pokožky. Kdo jí vajíčka, trpí zácpami, záněty tlustého 

střeva, pije kávu nebo čaj a vykonává namáhavější fyzickou nebo psychickou práci, 

potřebuje své zásoby železa doplňovat. Nadbytek železa, k němuž dochází při vstřebání 

více než 50 mg Fe denně ("rezavá voda" ze starých trubek nebo rezivějící nádobí, ve 

kterém se vaří kyselá potrava) nebo při vzácné dědičné hemochromatóze, je velmi řídký. 

 

 

9. ALERGIE A IMUNITA 
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9.1. HISTORIE 

 Již staří (ale i mladí) Egypťané trpěli alergiemi spolu s celou řadou dnes populárních 

nemocí. 

 V Britském museu je uložen papyrus z r. 1560 př.n.l., popisující chorobu velmi 

připomínající průduškové astma. Je tam vyobrazen i inhalační přístroj na vdechování kouře 

ze spálených bylin, zřejmě pro léčbu astmatu. Slovo astma použil i Homér ve své Illiadě 

stejně jako žáci slavného starověkého lékaře Hippokrata. 

 Galenovy lékařské spisy (200 až 130 př.n.l.) obsahovaly řadu fyziologických a 

anatomických omylů, často ještě horších než u dnešních léčitelů. Proto se nedivme, že 

Galenos vysvětloval astma tím, že se v mozku tvoří hleny a do plic se dostávají čichovou 

kostí a nosem, což se tradovalo do středověku. Galenos ale jako první popsal 

nesnášenlivost kozího mléka. 

 Ve středověku se sice také nevědělo proč k alergiím dochází, ale například profesor 

medicíny z italské Pavie Geronime Cardano léčil alergie anglického arcibiskupa Johna 

Hamiltona lehkou dietou, odstraněním peřin, dostatkem pohybu, jízdou na koni, sprchami, 

výplachy nosu, desetihodinovým spánkem a to vše prý se znamenitým výsledkem, 

přestože jeho "teorie" byla fantasmagorická. Zamítl totiž jako příčinu potíží "vlhkost míchy", 

kterou prosazovali angličtí lékaři a tvrdil, že jde o "suchost míchy" způsobenou peřím. 

 Holandský lékař Valt Helmont označil na přelomu šestnáctého a sedmnáctého 

století za příčíny asmatických stavů zejména prach a ryby. Považoval astmatický záchvat 

správně za křeč průdušek a zhoršení průchodnosti. 

 Sennou rýmu poprvé popsal lékař Botalo r. 1565. Devatenácté století začalo 

používat vyšetřování poslechem a objasnil se celý patologický obraz astmatu. Roku 1831 

J. Elliotson ukázal, že je spojitost mezi sennou rýmou a dobou květu travin, a popsal 

ekzém rukou vyvolaný pylem. 

 V r. 1901 se lékaři monackého knížete všimli kožních vyrážek námořníků od 

mořských sasanek. Dr. Richet a Dr. Portier po návratu podávali výtažky ze sasanek psům. 

Po opakovaných injekcích nastávaly prudké šokové reakce, které označili v r. 1911 jako 

reakci anafylaktickou, tj. nežádoucí a škodlivou, na rozdíl od reakce ochranné - 

profylaktické. 

 Lékaři si všimli také nežádoucích reakcí některých dětí při opakované aplikaci 

protizáškrtového séra. 
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 Náš výraz alergie pochází z řeckého "ally ergeia", t.j. změněná schopnost reagovat. 

Zavedl jej lékař Clement von Pirquet v r. 1910 a označil tím pozměněnou odpověď na 

bakterie a jiné cizorodé látky. 

 Ve 20. století byla zaznamenána řada úmrtí na některé alergické stavy. Došlo k 

ohromnému nárůstu výskytu alergických chorob, především u dětí. Současně se ale 

zlepšila diagnostika i léčba. Mohutně se rozvíjí imunologie zkoumající podstatu alergických 

reakcí. 

 Zcela zásadní byl rok 1966. Tehdy objevili manželé Ishizakovi, že lidské alergické 

protilátky patří do třídy imunoglobulinů E (IgE). V posledních desetiletích se výzkum 

soustředil na alergeny - látky navozujících alergii, na kaskádu alergických reakcí a na látky 

uvolňujících se při těchto reakcích - mediátory, jako je histamin. 

 Proto se musíme chvíli zabývat imunologií. 

 

9.2. PODSTATA IMUNITNÍCH REAKCÍ 

 Lidské tělo se chrání před nejrůznějšími škodlivinami pomocí několika obranných 

linií: 

 První obranná linie je kůže - pokožka a mukosní membrána. Kůže jednak 

mechanicky brání vstupu škodlivin do těla, jednak vylučuje bakteriostatické látky 

(lysozymy). 

 Druhá obranná linie je představována imunitním systémem (latinsky: immunis - 

nezúčastněný). 

 

Co dělají obranné imunitní reakce? 

1. Rozpoznávají cizí vetřelce, 

2. odliší je od svých vlastních normálních buněk a bílkovin a 

3. zlikvidují je. 

 Imunita vykonává v organizmu i tzv. protinádorový dozor a likviduje i pozměněné 

nebo nemocné buňky. Lidský imunitní systém je velmi výkonný a má řadu vlastností 

obdobných nervovému systému, jako je schopnost zaznamenat podnět, reagovat na něj a 

pamatovat si ho. Mluvíme tedy o imunitní paměti. 

 Imunita se skládá z nespecifických a specifických imunitních mechanizmů. 

 Nespecifické mechanizmy jsou vrozené a jsou namířeny proti všem škodlivinám. 

Mechanizmy specifické se v těle vytvářejí během života jako odpověď na určitý cizorodý 

podnět a ten mají likvidovat. 
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 Imunitu zajišťuje u obratlovců několik druhů bílých krvinek, nazývaných společně 

leukocyty. 

 Leukocytů známe několik typů podle toho, jakými barvivy se barví na 

mikroskopickém sklíčku (eosinofily, basofily, neutrofily) nebo jak vypadají (monocyty) či kde 

se rády vyskytují (v lymfatickém systému - lymfocyty) a téměř všechny mají vztah k imunitě. 

 Jako všechny krevní buňky, vznikají leukocyty ze společných zárodečných, buněk v 

kostní dřeni. Těmto zárodečným drobounkým buňkám říkáme buňky kmenové. Lymfocyty 

se mohou - na rozdíl od červených krvinek které to neumějí - "protlačit" přes cévní stěnu a 

opustit krevní řečiště. Jsou tedy schopny proti vetřelcům hlídat i mezibuněčné prostory v 

tkáních. Mohou se také vracet zpět do krve pomocí druhé rozvodné soustavy v našem těle 

- lymfatických cév, ale teprve poté, co se nahromadí ve speciálních lymfoidních tkáních. Je 

to třeba v brzlíku (za štítnou žlázou), v lymfatických uzlinách (např. v podpaží, tříslech a j.) 

nebo ve slezině, t.j. v místech, kde probíhá převážná část imunitních reakcí. 

 

Imunitní odpovědi dělíme na dva typy: 

 9.2. BUNĚČNÁ IMUNITA je zprostředkována především buňkami, velkými 

měňavkovými požírači z rodu bílých krvinek, kterým říkáme makrofágy a neutrofily. Pohlcují 

a ničí cizorodý materiál, neboli fagocytují. Dále pak se buněčné imunity účastní T - 

lymfocyty, neboli T - buňky, které dostaly svůj název podle toho, že jejich vývoj probíhá v 

brzlíku (anglicky thymus). Ochraňuje organizmus před buňkami infikovanými viry, před 

plísněmi, parazity a cizí tkání. 

 9.3. HUMORÁLNÍ IMUNITA  

 Humorální imunita (humor je archaický výraz pro tekutinu) je představována 

buněčnými produkty neboli protilátkami a imunoglobuliny. Protilátky jsou produkovány B-

lymfocyty, neboli B-buňkami, které u savců dozrávají v kostní dřeni (B podle anglického 

"bone marrow" , nebo podle ptačího orgánu bursa Fabricii, kde B- lymfocyty dozrávají. 

 Imunitní systém začíná svou činnost poté, co "pocítí" přítomnost cizorodých, cizích 

částic, makromolekuly. Jsou to obyčejně bílkoviny, které se dostaly do krve, nebo jsou 

součástí povrchu bakterií a virů, ale mohou to být i cukry nebo nukleové kyseliny (virového 

původu). Cizorodé a většinou škodlivé látky se nazývají antigeny. 

 

9.4. NEMOCE IMUNITY 

 Imunitní systém může také onemocnět, což znamená velké nebezpečí pro 

organizmus. Známe 3 skupiny poruch imunitního systému: 
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 1. Imunodeficitní stavy (snížená odolnost proti infekcím). 

 Jde o poruchu protiinfekční obrany. Imunodeficitní stavy vedou k častému výskytu 

infekcí, které mají většinou chronický průběh a někdy končí smrtelně. 

 Slabá imunodeficience bývá poměrně častá a je charakteristická opakovanými 

infekcemi. Přispívá ke vzniku zhoubných nádorů, k rozvoji autoimunitních chorob a alergií. 

 Také některá onemocnění zhoršují imunitu. Sem patří od r.1981 AIDS, kterému 

padne za oběť ročně již téměř milion lidí. Mnohem déle je známo, že také některé infekce, 

například spalničkovým virem snižují celkovou imunitu. Dalšími viry, snižujícími imunitu 

jsou oparové viry (herpetické), cytomegalovirus a virus Epsteina a Barrové. 

 Pokud jde o herpes, jestliže se jednou nakazíme viry oparu, už se jich vlastně nikdy 

nezbavíme. Přetrvávají ve stavu hluboké dřímoty v napadených buňkách, v tzv. latentní 

formě a skutečnost, že jsou schovány v buňkách, umožňuje mezilidský přenos 

infikovanými buňkami nebo tkáněmi (polibek při oparu). Tato vlastnost činí humorální 

imunitu jedince proti oparům téměř neúčinnou a uplatňuje se imunita buněčná. Ale právě ta 

může být značně oslabena virovou infekcí. Za určitých okolností, snad především při 

oxidačním, radikálovém poškození, dojde k nejhoršímu - k přeměně napadených buněk na 

rakovinné. 

 Cytomegalovirus (CMV) často ani nezpozorujeme. Infekce se podobá chřipce nebo 

mononukleóze. Závažný průběh má nakažení budoucí maminky, kde dochází k infekci 

plodu a vrozeným poruchám. Tam, kde již má pacient oslabenou imunitu (např. při špatné 

výživě, dlouhodobém podávání léků proti bolestem, při imunosupresi po transplantacích, 

při AIDS) je infekce tímto virem velmi těžká. 

 Infekce CMV vede ke všeobecnému poškození imunity, což lze prokázat sníženou 

reakcí T-buněk, např. zvýšením CD 8+ tlumivých T-lymfocytů a snížením CD4+ skupiny 

buněk. 

 Virus Epsteina-Barrové (EBV) bývá dáván do souvislosti s mononukleózou a 

chronickým únavovým syndromem. EBV infikuje buňky nosohltanu a po pomnožení se 

vrhne na B-lymfocyty v krčních mandlích. Napadené B-lymfocyty roznášejí viry dále, až 

dojde k celkové infekci (generalizaci). Mononukleóza vyvolá horečku, bolesti v krku, 

zvětšení sleziny, mírný zánět jater, pokles počtu bílých krvinek a jejich deformaci. V krvi se 

nachází diagnosticky důležitá IgM protilátka shlukující červené krvinky beranů. Normální 

imunita likviduje změněné B-lymfocyty pomocí cytotoxických T-lymfocytů. Bohužel dochází 

i k rakovinnému zvratu. 
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 AIDS - získaný syndrom selhání imunity a jejich obranných i kontrolních funkcí, je od 

r. 1981 nejhorší druhotnou imunodeficiencí. Jde o infekci virem HIV, která je velmi dobře 

adaptována na člověka. HIV byl na člověka přenesen ze středoafrických šimpanzů, kteří 

byli v poválečném období pojídáni Afričany za hladomorů. Šimpanzi jsou nám nejen blízcí, 

ale i nebezpeční. 

Virus uniká všem liniím obrany, protože má řadu bílkovin velmi podobným lidským. Byl 

popsán nejprve u naprosto zdravých homosexuálních mužů, o rok později u injekčních 

toxikomanů a hemofiliků (vrozená krvácivost) léčených krevním protisrážlivým faktorem a 

transfúzemi. Je zajímavé, že dnes přibývá méně nových infekcí mezi homosexuály, kteří 

jsou většinou velmi dobře poučeni a 80% nových infekcí je přenášeno normálním 

heterosexuálním stykem. Pamatujme si, že HIV pozitivita při testování ještě neznamená 

AIDS. K selhání imunity dochází postupně. Zjištění o positivitě ale jistě vyvolá velký stres (o 

tom později), což dále zhorší imunitu, protože mezi imunitním a nervovým systémem je 

těsná souvislost (většina tzv. interleukinů vylučovaných imunitním systémem působí i na 

mozkové buňky - a naopak). K rozvoji AIDS dochází u infikovaných do 10 let. U některých 

nakažených (10 - 17 %) se AIDS vůbec nerozvine a vědci dnes testují, proč se ubránili. 

Jsou i ojedinělé zprávy, že se některé děti nakažené matkou při porodu dokázaly HIV 

úplně zbavit. Pacienti stůňou a umírají na řadu běžných, ale i velmi vzácných infekcí. Při 

léčbě se používá nepříliš úspěšně azidothymidin (AZT), který blokuje přepis informací z 

HIV (uloženou v jazyce RNA) do jazyka DNA. Podávají se vysoké dávky vitamínů, 

především antioxidantů a enzymoterapeutické přípravky, např. Wobenzym. 

 K depresi imunity přispívají některé léky, těžké kovy, chemikálie a ultrafialové světlo. 

Jde např. o levodopu (pro léčbu parkinsonizmu), testosteron a estrogeny (pozor při léčbě 

nádorů prostaty), samozřejmě cytostatika, srdeční léky typu digitalisu, a některá analgetika, 

dále kokain, alkohol a kouření (vč. pasivního), kadmium, cín, olovo a rtuť. Selen imunitu 

zlepšuje stejně jako zinek a železo. Sloučeniny platiny (katalyzátory v autech) mohou 

vyvolávat astma. Chemikálie v pracovním prostředí nebo v potravě jsou také nebezpečné. 

Jde o oxidy dusíku a síry, prachové částice, ozon, polychlorované bifenyly a dioxiny které 

mohou potlačením imunity přispívat ke kancerogennímu účinku. Škodlivé jsou také 

potravinové přídatné látky, pesticidy, azbest a ultrafialové světlo. Podle holandských 

imunologů sníží 100 minut trvající opalování v našich zeměpisných šířkách odolnost k 

infekci některými bakteriemi (listeriemi, které způsobují hnisavý zánět mozkových blan) o 

polovinu. 

 



73 

9.5. IMUNITA A STRES 

  Stres je reakcí organizmu na jakoukoli tělesnou nebo duševní zátěž. Může být 

vyvolán nečekanou a hrozivou situací. Někdy i mírnou, leč dlouhodobou zátěží lidského 

organizmu. Příkladem tělesných stresových faktorů je infekční onemocnění, úraz s 

výraznou bolestí, větší operace, velká ztráta krve, popálení nebo ozáření. Z psychických 

faktorů jmenujme: existenční nejistotu, životní změny typu nemoci a úmrtí v rodině, 

osamělost, manželské neshody, deprese, duševní napětí, úzkost a nespavost. Ke stresu 

vede i nadměrná tělesná námaha, usilovný tréning nebo těžký závod. 

 

Stresová osa 

  Jde o postupné spouštění těchto mechanizmů: 

 - mozek dá povel hypofýze k vylučování ACTH (adenokortikotropní hormon), a ten v 

nadledvinách vyvolá uvolnění nadledvinových glukokortikoidů a katecholaminů (vyplavení 

adrenalinu). Tělo reaguje zvýšením glukózy a hladiny inzulinu v krvi, rozpadají se lipidy 

včetně uvolnění kyseliny arachidonové, ze které vznikají látky ovlivňující srážení krve 

(tromboxany), bolest (prostaglandiny) a leukotrieny, zhoršující astma stahem průdušek. V 

první fázi stresové reakce probíhá obranné přizpůsobování, což zvyšuje výkonnost 

organizmu pro obranu nebo útok. Zvyšuje se krevní tlak, dochází k odkrvení periferie a 

zvýšení tepové frekvence. Prodlužování působení stresového podnětu vede naopak k 

vyčerpání obranných mechanizmů, nežádoucímu nastavení krevního tlaku na vyšší 

hodnotu atd. 

 Imunitní systém reaguje na stres velmi rychle. Potlačení imunity způsobuje už ACTH 

a glukokortikoidy. Zpětně prohlubují imunosupresi některé faktory z brzlíku a cytokiny. 

Dlouhodobý stres vede k zakrnění brzlíku, zmenšení sleziny a lymfatických uzlin a úbytku 

lymfocytů T a B buněk. Klesá schopnost kostní dřeně vytvářet nové krvinky. Stresovaná 

pokusná zvířata stejně jako lidé jsou náchylnější k infekcím a výskytu zhoubných nádorů. 

Vztah mezinervovým a imunitním systémem pěkně demonstrují pokusy, při nichž se 

vypracovávaly u lidí imunitní podmíněné reflexy. Spolu s injekční aplikací oslabených 

bakterií, která vedla ke zvýšení počtu leukocytů, osoby čichaly k výraznému zápachu. Ke  

zvýšení počtu leukocytů pak došlo i po pouhém čichovém podnětu. 

 

9.6. LÉČENÍ IMUNITNÍHO SYSTÉMU 

 Nemocný imunitní systém vyžaduje více vitamínů a minerálů. To platí jak o snížené, 

tak o zvýšené činnosti. K dispozici jsou i některé léky. K imunostimulační léčbě patří 
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především ochrana před komplikovanými nákazami. Na východě se dodnes preferují 

rostlinné extrakty např. z perilovníku, žeň-šenu, jinanu dvoulaločného, nebo z některých 

hub (lentinan). V západních zemích se provádí jistá ochrana polyvalentními (proti různým 

kmenům) bakteriálními vakcinami (např. I.R.S.19 od r. 1967). U nás se používá např. 

Bronchovaxon, Biostim, Stava a další. Používají se i brzlíkové hormony se stimulačním 

účinkem na T-lymfocyty např. thymostimulin (intramuskulárně) což je extrakt z epitelů 

telecích brzlíků. Zvyšuje také produkci cytokinů, zvláště IL-2, interferonu gama a některých 

růstových faktorů, což prospívá jak množství tak kvalitě různých leukocytů. Takováto 

úprava buněčné imunity vede k ochraně před viry, bakteriemi a plísněmi a snad i proti 

nádorům. 

 

Přenosový faktor. 

 Ještě se zmíníme o tzv. přenosovém faktoru (transfer factor - TF); může být buď 

indukční z pomahačských T-buněk a pak přenáší či vlastně indukuje antigenně specifickou 

lymfocytovou imunitu (pozdní přecitlivělost) a nebo supresivní TF, pocházející z 

potlačujících lymfocytů TS, přenášející naopak antigenně specifickou neodpovídavost. 

Přestože se používá v klinické praxi dialyzovaný lymfocytový extrakt, mechanizmus ani 

přesné složení není známo. 

 

 9.7. AUTOIMUNNÍ NEMOCI 

 Je to nešťastné obrácení imunitních reakcí proti vlastnímu organizmu. V těle vznikají 

proti tkáním, buňkám nebo bílkovinám protilátky, které je vyřazují z funkce nebo přímo ničí. 

Jde o některá revmatická onemocnění, roztroušenou sklerózu, některé záněty ledvin, 

úbytek svalové hmoty a atrofie, nebo o smrtelnou svalovou ochablost známou jako 

myasthenia gravis. 

Alergická onemocnění jsou natolik rozsáhlou problematikou, že jim věnujeme celý 

následující oddíl 

 

9.8.  ALERGIE 

Alergická onemocnění. Jde o onemocnění z přecitlivělosti. Alergie vznikají většinou při 

opětovném kontaktu s látkou vyvolávající alergii, alergenem. 

 Dělíme je na časné přecitlivělosti (imiunitní reakce alergenu s protilátkou, např. 

imunoglobulinem E, IgE) a přecitlivělosti oddálené (reakce alergenu s T-lymfocyty). 
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Výsledkem těchto reakcí je uvolnění  mediátorů (např. histaminu), které způsobují změny 

na orgánech a tkáních, např. svědění nebo otoky. 

 Které tkáně bývají nejčastěji postiženy? Jsou to především dýchací ústrojí, kůže, oči, 

zažívací systém, ale také mozek a mícha. Často bývá postiženo více systémů najednou. 

 Alergie je tedy stav přehnané, nepřiměřené a funkčně zvrácené obranné reakce 

organizmu na cizorodý podnět. Výsledkem pak není ochrana před alergenem, ale naopak 

poškození organizmu reakcí, kterou alergen rozjíždí. 

 

 

9.8.1. JAK ČASTÉ JSOU ALERGIE ? 

 Existuje obecné pravidlo, že čím vyspělejší společnost, tím vyšší výskyt (výjimkou je 

Japonsko). V rozvojových zemích nejsou alergie příliš velkým problémem. Podle světových 

statistik kolísá alergie mezi 5 až 20 % dospělé i dětské populace. Nejvíce se sleduje 

průdušková záducha, neboli astma. Roste především počet dětí s touto nemocí. Největší 

počet dětských asmatiků je v Kuvajtu. V Evropských zemích je nemocné minimálně 1 dítě 

z 10 a zhruba stejné procento dětí trpí ekzémy. V české populaci bohužel potřebuje 

speciální alergické léčení 25 %, tj. jedna čtvrtina obyvatel. V ČR jsou asi 2 miliony alergiků, 

z toho čtvrt mil. astmatiků, 700 tisíc osob trpí alergickými rýmami a přes 400 tisíc 

nemocných má kožní alergie. 

 Významnou roli zde hraje dědičnost, dále schopnost organizmu a endokrinního 

systému bránit se vlivu působení různých infekčních a neinfekčních škodlivin (imunitní 

reaktivita), kvalita funkce nervového systému, působení životního prostředí a některé další 

vlivy. 

 

9.8.2. ALERGENY 

 Jsou to látky většinou bílkovinné povahy, ale i nebílkoviny, po vazbě na bílkovinu 

tělu vlastní. Počet alergenů je nekonečný. Rozlišujeme alergeny vdechované, potravinové, 

kontaktní, bakteriální a virové, lékové a hmyzí. 

2.1. Alergeny vdechované (inhalované) 

 PYLY. Významnou skupinu představují alergeny pylové z květů různých rostlin. 

Pylová zrnka dosahují velikosti od 2 do 150 mikronů. Mají jedno až dvě jádra, krytá na 

svém povrchu zevním obalem, exinem - patří mezi nejodolnější přírodní látky. Různé tvary 

pylů s ostrými výběžky, rýhami, póry nebo bradavicemi na povrchu se zachycují na 

sliznicích. V předjaří postupně kvetou líska, vrba, olše, javor, jírovec, bříza, habr, jasan, 
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ořešák, topol a další. V květnu rozkvétají trávy, v nižších a středních polohách končí v první 

polovině července. Pyly jehličnatých stromů nemají pro vznik polinózy větší význam. 

(Termínem polinóza označujeme onemocnění způsobené pylovými alergeny.) Projevuje se 

jako senná rýma, postižení spojivek, kůže a pylové astma. 

 PRACH. Další skupinou jsou různé druhy prachu. Rostlinný prach, prach ze 

zvířecích chlupů, lůžkovin, z mouky, ze sena a slámy a obilí. Domácí prach představuje 

velmi pestrou směs různých bakterií, plísní, roztočů a organických zbytků (lupy, chlupy). 

Vdechováním prachových součástí vzniká astmatický záchvat, nesezónní alergická rýma 

aj. 

 PLÍSEŇ. Alergeny plísňové můžeme rozdělit na domovní (např. Aspergillus, 

Penicillium) a na venkovní (např. Cladosporium, Monilia). Plísňové spóry v ovzduší závisí 

na míře relativní vlhkosti. 

 ROZTOČI. Alergeny z členovců patří zvláště v dětském věku mezi velmi alergizující 

látky. Roztoči, zejména rod Dermatophagoides ("kožojed"), mají velký podíl na alergických 

účincích domácího prachu. Dosahují délky 0,3 mm. Délka života činí asi 6 měsíců. Mají 

rádi teplé a vlhké prostředí. Teplota 25oC je pro ně ideální. Hlavním místem výskytu 

roztočů v domácnostech jsou lůžka a především matrace plněné peřím, mykanou vlnou a 

starým molitanem. Roztočová alergie se projevuje především astmatickými potížemi a 

příznaky alergické rýmy. 

 ŘASY. Řasy a sinice, jako jsou např. vodní květ, jsou schopné vyvolat nebo zhoršit 

astma (vodní zvlhčovače klimatizačních zařízení). 

9.8.3. ALERGENY POTRAVINOVÉ 

 Mezi nejčastější patří různé druhy ovoce (pomeranče, mandarinky, citrony, grepy, 

ananas, rajská jablka, jahody), mléko a mléčné výrobky, ořechy všech druhů, mandle, ryby, 

čokoláda a kakao, med, mouka, luštěniny, zelenina, maso. Také vejce a především 

vaječný bílek a jeho součásti, ovoalbumin (jak v syrovém, tak ve vařeném vejci). Existuje 

zkřížená přecitlivělost i proti slepičímu masu, které podáváme často jako dietní jídlo. Tak 

lze také vysvětlit alergické reakce na toto maso u lidí přecitlivělých na vejce. 

 Alergizovat mohou i různé druhy koření, jsou popisovány případy alergie na pivo, 

víno a destiláty, potravinářská barviva (tartazin), konzervační prostředky (kyselina 

benzoová), či antibiotika (např.erytromycin v kuřecím mase), případně i na plísně (sýr 

hermelín, jogurty, sušené ovoce a houby). Je třeba si uvědomit, že i nepatrné množství 

požité potraviny může vyvolat projevy nemoci, ať už ve formě postižení sliznice úst (otok), 
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kožních vyrážek a otoků, rýmy, bolestí břicha, zvracení či průjmu, případně těžké šokové 

reakce. 

9.8.4. ALERGENY KONTAKTNÍ 

 Velkou skupinu představují různé kosmetické přípravky (šampony, parfémy, laky, 

rtěnky, mýdla a zubní pasty, líčidla a barviva). Také leukoplast, septonex a léky, 

chemikálie, kovy (chrom, nikl, kobalt, rtuť), guma, pryskyřice i umělé hmoty - způsobují 

různé projevy oddáleného typu alergie, jako např. kontaktní ekzém. 

 I působení chladu a tepla vyvolává různé kopřivky, otoky a někdy i šokový stav. 

Vznikají velmi rychle po tomto kontaktu. Přibývá alergie na sluneční světlo, kopřivek a 

otoků. 

 

9.8.5. ALERGENY BAKTERIÁLNÍ A VIROVÉ 

 Především v raném dětství fungují jako spouštěči tím, že vyvolávají opakované 

infekty horních i dolních cest dýchacích (rýmy, záněty čelistních dutin, nosohltanu, 

průdušek i plic). Někdy se zachytí v ložiscích (zbytnělá nosohltanová mandle, čelistní 

dutiny, středoušní dutina, bradavčitý výběžek spánkové kosti) a odtud se šíří do organizmu. 

Účast bakteriální alergie na vzniku např. bronchiálního astmatu u dětí je snadno 

prokazatelná, kdežto podíl virové infekce se zatím jenom tuší. Virová infekce poškozuje 

sliznice a zhoršuje jejich obrannou schopnost. 

 

9.8.6. ALERGENY LÉKOVÉ 

 Všechny léky mohou vyvolat vznik, ať už pouhým dotykem s kůží či sliznicí, nebo 

inhalací, požitím ústy nebo injekčním podáním. 

 Častá je alergie na antibiotika, především na penicilin a jeho deriváty (Ampicilin, 

Oxacilin), a na jiné léky, jako např. Biseptol. 

 Poměrně často alergizující jsou prostředky proti teplotě (Acylpyrin, Superpyrin) a 

bolesti, různé krevní preparáty a výrobky z krve, očkovací látky a léčebná séra. 

 Nejčastějšími projevy lékové alergie jsou různé kožní vyrážky, někdy i astmatická 

dušnost. Nejnebezpečnějším stavem, ohrožujícím život, je celková šoková (anafylaktická) 

reakce. 

 

9.8.7. ALERGENY HMYZÍ 

 Včely, vosy, čmeláci, sršni, mají ve svém jedu alergizující látky. Při jednom včelím 

nebo vosím bodnutí proniká do těla asi 0,05 ml jedu. Hlavním alergenem včelího jedu je 
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fosfolipáza A, u vosího jedu tzv. antigen 5. Je zajímavé, že nebývá zkřížená reakce mezi 

včelami a vosami, člověk alergický na včely snáší dobře bodnutí vosou a naopak. 

 Projevem bývají různé kožní puchýře a otoky. Nebezpečný je otok jazyka nebo 

hrtanu, který může končit smrtelně, stejně jako anafylaktický šok. 

 

9.8.8. DĚDIČNOST 

  

Existují celé rodiny, kde se dědí onemocnění téměř s určitou pravidelností z generace na 

generaci. Říkáme, že se dědí "alergický terén". Zvýšená schopnost alergicky reagovat je 

projevem zvýšené schopnosti tvořit alergické protilátky a tím přemrštěně reagovat s 

různými alergeny. 

 

9.8.9. PORUŠENÁ OBRANYSCHOPNOST 

 Porucha imunity může být zděděná. Častěji je však získaná. Významnou roli zde 

hraje především infekce, zvláště virová. Opakovaná léčba antibiotiky se podílí i na 

alergizaci. 

 

9.8.10. PORUCHA FUNKCE NERVOVÉHO SYSTÉMU 

 U alergických pacientů je často zjištěna porucha správné činnosti autonomního 

vegetativního nervového systému. Vegetativní nervy zásobují např. hladké svaly stěny 

průdušek, cév, střev, srdeční svalovinu, hlenové a potní žlázy a další. 

 Při zvýšeném dráždění sympatického nervstva dochází k roztažení průdušek, zúžení 

cév a tím k vzestupu krevního tlaku, ke zmírnění střevních stahů, ke zrychlení srdeční 

činnosti a zmenšené produkci hlenu i potu. Zvýšené dráždění parasympatického nervstva 

má účinek opačný. 

 

9.8.11. VLIV ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 

 Mnohanásobně stouplo znečištění ovzduší průmyslovými zplodinami, kouřovými a 

výfukovými plyny. Zvláště v průmyslových oblastech republiky, jako je Ostravsko, 

severočeská hnědouhelná pánev, je podstatně vyšší výskyt alergických nemocí, především 

dýchacího ústrojí. Stejně je ale postižena i oblast hlavního města Prahy, kde koncentrace 

oxidů síry a dusíku mnohokrát do roka přesahuje přípustnou mez. 

 Zdravotní stav ovlivňuje i mikroklima domácností, škol apod. Nepříznivě působí 

především tabákový kouř. Přitom nejtěsnější je vztah mezi kouřením matek a postižením 
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dětí do dvou let. Nebezpečně vysoká koncentrace kouře vzniká v uzavřených prostorách 

automobilů. 

 Bydlení v malých bytech, vlhkých, s výskytem plísní na stěnách se také podílí na 

alergizaci organizmu. 

 

9.8.12.VÝŽIVA 

 Je také prokazován ochranný vliv kojení na vznik astmatu. Dítě záhy živené 

kravským mlékem je častěji nemocné. Léčení dlouhodobým vysazením všech živočišných 

bílkovin je popsáno později. 

 

9.8.13. PODSTATA ALERGIE 

 Podmínkou vzniku alergického onemocnění je opakovaný kontakt organizmu s 

nějakým podnětem. Rozlišujeme dva základní druhy alergie: alergii okamžitou a alergii 

oddálenou. 

 Podstatou okamžitého typu alergie jsou reakce mezi alergenem a protilátkami 

speciálně v organizmu vytvořenými proti tomuto alergenu. Proto se také někdy mluví o 

protilátkovém typu (existují 3 podtypy okamžitých reakcí - I, II, III). 

 Při alergii oddálené reaguje alergen se zvláštním typem bílých krvinek, o nichž byla 

již výše zmínka, které byly ve svém vývoji ovlivněny brzlíkem. Proto jsou tyto leukocyty 

označeny jako T-lymfocyty. Tato oddálená reakce je označena jako reakce buněčná, 

reakce IV. typu. 

 I. typ alergie je označován také jako anafylaktický nebo atopický. Alergen se spojí s 

protilátkami, které si organizmus při předchozím kontaktu s alergenem vytvořil. Tyto 

protilátky jsou v odborné literatuře označovány jako imunoglobuliny (např. IgE). Jsou 

navázány na povrchu tzv. žírných buněk nebo na povrchu některých bílých krvinek 

(bazofilů). Tyto buňky nebo krvinky začnou v sobě tvořit zvláštní látky, mediátory, které se 

nakonec uvolní do okolí a jsou přímo zodpovědné za klinický projev alergické reakce. Mezi 

mediátory patří např. histamin a mnoho dalších. Způsobují stah průdušek, vznik otoků, 

pokles krevního tlaku, zvýšení tvorby hlenu a mají ještě další účinky. Při uvolnění 

mediátorů v horních dýchacích cestách vzniká alergická rýma. Při uvolnění mediátorů v 

dolních dýchacích cestách se vyvine astmatický záchvat. Jejich přítomnost v kůži je 

příčinou atopického ekzému. Uvolněné mediátory v trávícím ústrojí způsobí zvracení, 

bolesti břicha, průjem. 
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 II. typ alergie se uplatňuje při některých projevech lékové přecitlivělosti, transfuzních 

příhodách, zánětu ledvin, chudokrevnosti aj. 

 III. typ alergie se klinicky projeví až za několik hodin (většinou za 6 - 9) po kontaktu s 

alergenem, sérová nemoc některého druhu, lékové alergie nebo astma, při vzniku zánětu 

cév, ledvin, kloubů apod. 

 IV. typ alergie, zprostředkovaný buňkami, je také nazýván jako reakce oddálené 

přecitlivělosti. Celý proces, začínající reakcí alergenu s různými buňkami (T-lymfocyty, 

žírné buňky a další) a končící uvolněním látek působících zánět, trvá 24 až 48 hodin, někdy 

i déle. Projevem je kontaktní ekzém, astma aj. 

 Různé alergeny navozují různé typy alergických reakcí. Např. alergeny vdechované 

a alergeny hmyzí vyvolávají většinou reakci rychlou, I. typu. Infekční alergeny jsou příčinou 

reakce I. a IV. typu, zatímco léky mohou podnítit reakci I., II. i III. typu. Reakce se 

navzájem kombinují a prolínají. Tím je také podmíněna složitost a ontížnost některých 

léčebných postupů. 

 Příčinou vzniku alergie je tedy reakce alergenu s protilátkami a buňkami organizmu. 

Výsledkem je uvolnění mediátorů a vznik zánětu, který navodí změny na jednotlivých 

orgánech. 

 

9.8.14. LÉČBA ALERGIÍ 

 Odstraněním alergenů z okolí, příp. z potravy nebo odstraněním nemocného ze 

závadného prostředí, 

 Snížením stupně alergizace podáváním léčebných alergenů, hyposenzibilizací. 

 Tyto dvě složky je nutno kombinovat. Bohužel, neléčí se ale příčina, kterou je podle 

dr. Brukera selhání imunity v důsledku požívání živočišných bílkovin. Navrhuje se nejen 

odstranění alergenů, ale především dlouhodobou a trvalou dietu úplně bez masa, mléka, 

jogurtů, vajec, sýrů a soji (viz dále). 

 Celkem jednoduše lze odstranit některé alergeny: květiny z bytu, vyměnit péřové 

přikrývky a polštáře za vatové nebo silonové, přestat kouřit. Obtížnější je odstranit 

vdechované látky (prach, roztoči, plísně). Časté uklízení bytu, vytírání navlhko, změna 

výplně matrací, likvidace peří může pomoci. Vysáváním ale také dochází k víření vzduchu 

a tím zvětšení prašnosti. Doporučuje se odstranění koberců, potahů a výzdob stěn. Někdy 

je ale lepší odstranit pacienta (změna bydliště, umístění dítěte do léčebny apod.). 

 U alergie pylové je někdy nutný pobyt doma a doporučuje se, aby lidé ještě před 

začátkem pylové sezony odjeli někam do vysokohorského prostředí, kde nastává pylení 
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později. Pak mají toto prostředí opustit a pobývat u moře. Tak lze příjemně trávit celou 

pylovou sezonu mimo větší kontakt s alergeny, je-li alergik současně milionářem. Pro 

většinu z nás zbývá spíše možnost druhá "léčebné" domácí vězení. 

 V období epidemie chřipky ponechejte alergika doma. U dětí je dobré odstranit 

nosní mandle, které představují ložisko infekce a jsou také mechanickou překážkou. Dítě je 

pak nuceno dýchat nezdravě ústy. Ale odstranění krčních mandlí mnohokrát vede k 

zhoršení astmatu nebo dokonce k objevení se této nemoci. 

 Použití různých přístrojů k čistění vzduchu. Přístroje do sebe nasávají vzduch v 

místnosti a pomocí filtrů čistí a vracejí zpátky do místnosti. 

 Instalace ionizátorů vzduchu. Příznivé působení lehkých záporných iontů je známo 

již desítky let. Jejich koncentrace dosahují v přírodě a zvláště na horách až tisícových 

hodnot, zatímco ve městech v závislosti na znečištění vzduchu klesají. V zakouřených 

místnostech, při dlouhodobém provozu televizorů, nebo za jiných situací mohou vymizet 

úplně. Takové ovzduší je pociťováno jako vydýchané. 

 Prostorový ionizátor vzduchu PIV-06 se postaví na stůl nebo na noční stolek. 

 Změna bydliště. Kam se přestěhovat? Před definitivním rozhodnutím bychom pobyt 

v novém prostředí měli vyzkoušet. 

 Hyposenzibilizace. Základním principem této léčby je zvýšení pacientovy tolerance 

vůči škodlivému alergenu opakovaným podáváním malého množství alergenu. 

 Rozlišujeme dva druhy hyposenzibilizace a to slizniční a injekční. V prvém případě 

se alergen v roztoku kape za dolní ret nebo pod jazyk, je možné i vkapávání do nosu. Při 

injekční léčbě se provádějí vpichy pod kůži na předloktí. Výhodou slizničního podání je 

možnost aplikace doma, odpadá možnost nákazy čekajících nemocných. Účinnost 

kapkové formy je menší ve srovnání s léčbou injekční. 

 Injekční léčba je v některých případech účinnější, zvláště u alergenů pylových, 

prachových apod. Nevýhodou je bolestivost a nutnost cesty za lékařem. 

 Bylo zavedeno léčení depotními formami alergenů. Vazba alergenu na minerální 

nosič (hydroxid hliníku) umožní pomalejší a dlouhodobější uvolňování. 

 K bakteriální hyposensibilizaci se užívá autovakcín získaných z infekčního materiálu 

pacienta, nebo zásobních vakcín. Zásobní vakcína jsou kmeny bakterií pěstované na 

speciálních půdách. Velkou nevýhodou je velká pracnost. 

 Musí se přísně dodržovat zásady hyposenzibilizace: je třeba postupovat přesně 

podle rozpisu dávek, přerušit léčbu při horečnatém infektu nebo při podezření na reakci. 
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Alergen je nutno skladovat v chladu, ale nesmí zmrznout. Nemají vznikat žádné vedlejší 

reakce. 

 Slovo hyposenzibilizace znamená v překladu snížení přecitlivělosti. Neměl by se 

užívat termín desenzibilizace, protože vyjadřuje úplné odstranění přecitlivělosti. 

 Léky ovlivňující autonomní vegetativní nervy. Ovlivňují buď ve smyslu dráždění 

sympatického nervstva, nebo tlumením nervstva parasympatického. Působí proti vzniku 

otoku sliznic a kůže, proti stahu průdušek, hlenu, mají i účinek protišokový. Patří sem 

hormony dřeně nadledvinek (adrenalin, Bricanyl, Ephedrin), antiastmatické spreje 

(Berotec). Při nadužívání sprejů hrozí předávkování, které se projeví třesem končetin, 

zrychlením srdeční činnosti a poruchou střevního rytmu. 

 Je vhodné připomenout rodičům a vychovatelům nutnost přísného dohledu nad 

dětmi. To platí zvláště o aerosolech, na které vzniká po určité době "psychický" návyk. Pro 

pocit jistoty je musí mít nemocný stále u sebe. Třeba jen zjištění, že lék byl zapomenut 

doma, může vyvolat záchvat dušnosti. 

 Léky roztahující průdušky (bronchodilatancia). Růzé teofylinové preparáty, jako 

Syntophyllin, Pharophyllin, Oxyphillin. Oxyphillin se hodí spíše k prevenci. 

 Léky s protialergickým účinkem. Brání vazbě uvolněných mediátorů na tkáně, patří 

sem např. Dithiaden, Prothazin, Methiaden, Tavegyl a další. Způsobují nápadné zklidnění 

až ospalost. Tento vedlejší účinek není např. u Hismanalu, Zyrtecu a Claritinu. 

 Léky podporující vykašlávání. U onemocnění horních a dolních dýchacích cest s 

chronickým průběhem je třeba zajistit zvlhčování sliznic, naředění hlenu a jeho odkašlání 

(Solutan, Mucosolvan, Bromhexin, Ipecarin a mnoho dalších). Inhalační forma léčby 3% 

roztokem kuchyňské soli, luhačovické Vincentky a látek ředících hlen rozkladem jeho 

struktur (Broncholysin, Mistabron). Pro inhalaci jsou nejlepší ultrazvukové inhalátory. 

Podomácku prováděné inhalace nad hrncem s vodou nemají velkou účinnost. 

 Hormonální léky. Hormon dřeně nadledvin, adrenalin, se užívá při akutních 

situacích. Používá se i hormonů kůry nadledvin, kortikosteroidů. Tyto léky mají komplexní 

účinek. Působí protialergicky a protizánětlivě (injekčně Hydrocortison, v tabletách 

Prednison a Celeston, inhalovat nebo aplikovat na kůži). Vždy se objevují vedlejší účinky 

léčby, větší chuť k jídlu a vzestup hmotnosti, zvýšené ochlupení a ukládání tuku v podkoží, 

zvláště na obličeji a v zátylku. Dochází k postupnému odvápnění kostí, zpomaluje se růst. 

Může se objevit cukrovka, žaludeční vřed, porucha zraku, vysoký krevní tlak, nižší imunita. 

 Preventivně působící léky. Léky této skupiny brání uvolňování mediátorů, jejich 

léčebný účinek nastupuje až po několika týdnech od zahájení léčby. Patří sem např. Intal, 
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Nalcron, Tilade, Zaditen a další. Léčba nemá vedlejší účinky, pouze po Zaditenu může být 

někdy v prvních dnech ospalost. 

 Podpůrná léčba. Střídání různých aktivit. Strava má být nedráždivá s dostatkem 

vitamínů. Délka spánku a pobyt na čerstvém vzduchu jsou stejně důležité. V poslední době 

se doporučuje, aby se v oblastech se silně znečištěným vzduchem nosily alergické roušky 

k ochraně před plynnými i drobnými mechanickými součástmi vzduchu, tzv. respirátory. Pro 

astmatiky s porušenými plicními funkcemi jsou nevhodné. Dostatek pohybu a otužování. 

Koupel v chladnější vodě, sprchování, spánek při otevřeném okně, vycházky i v méně 

příznivém počasí, to vše vede ke zvýšení odolnosti a k předcházení vzniku zánětu 

dýchacích cest. 

 Sem patří i různé rehabilitační postupy. Dechová cvičení a masáže hrudníku, 

prováděná např. v klidové fázi astmatu nebo při záchvatu, ale i kondiční cvičení, hra na 

dechový hudební nástroj, léčebné pobyty v jeskyních, klimatická léčba lázeňská i 

přímořská, joga a akupunktura. 

 Speleoterapie. Využívá výhodných charakteristik jeskynního prostředí. Pacienti 

několik hodin denně inhalují vzduch relativně čistý, který má vysokou vlhkost a teplotu asi 8 

oC. Přirozený aerosol obsahuje ionty vápníku a hořčíku, neobsahuje ozón, má vysoký 

obsah aniontů. V České republice nejvíce známá léčebna v Ostrově u Macochy (Sloupsko-

Šošůvská jeskyně). 

 Akupresura. Určitý léčebný efekt má také akupresura, při níž jsou různé body v kůži 

a podkoží drážděny ne vpichem jehel, ale plošným tlakem prsty ruky. Může být zastaven 

astmatický záchvat až bolestivým tlakem na krční úpony zádového svalstva v oblastech 

nad klíční kostí. Protialergický účinek akupresury je využit také při dráždění 4 základních 

tělových bodů, a to oboustranně. Takovými body na rukou je místo mezi palcem a 

ukazovákem a na dolních končetinách bod asi 3 prsty pod drsnatinou kosti holenní a 1 prst 

vně. Na ušním boltci je bodem alergie místo, které je nejvýše při ohnutí boltce zezadu 

dopředu. Krátkodobý tlak na tyto body je účinný u astmatických potíží, senné rýmy, 

pylových zánětů spojivek, kopřivek apod. 

 Prognóza (předpověď) alergických chorob je závislá na mnoha faktorech (věk 

začátku nemoci, typ alergie, dědičnost). Také záleží na kvalitě životního prostředí, ve 

kterém se jedinec nalézá. Riziko smrti je naštěstí u alergických onemocnění malé, přesto 

ale jsou některé případy prognosticky nepříznivé. Patří sem těžké asthma bronchiale, 

šokové stavy nebo alergické otoky hrtanu s nebezpečím udušení. Největší úmrtnost na 
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astma ve světě je udávána v zemích západní Evropy a v Japonsku. U nás se pohybuje 

kolem 2 na 100.000 obyvatel. Astmanici se dožijí kratšího věku - hůře jsou na tom muži. 

 9.8.15.LÉČBA DIETOU. 

 Dietetickou studii léčení alergií předložil měmecký lékař Dr.M.O. Bruker. Jeho knížku 

"Musíme trpět alergiemi?" vydala r.1990 osvětová agentura Salvo. Příčiny neurodermitid, 

vyrážek, ekzémů, senné rýmy, astmatu a dalších vidí v poruše ve tvorbě protilátek 

bílkovinné povahy. Podle jeho představ je to v první řadě živočišná bílkovina, která vede k 

nevhodné zátěži metabolizmu. Ve své knize říká (str. 28), že nejdůležitějším momentem v 

léčení (alergií) je vyvarování se živočišných bílkovin po dlouhou dobu. Protože nemoc 

potřebovala dlouhou dobu, než vznikla - vždyť není vrozená - musí rovněž abstinence na 

živočišnou bílkovinu být dlouhodobá... Je-li abstinence na živočišnou bílkovinu přísně 

dodržována ...lze s jistotou očekávat po druhém roce značné zlepšení. Po třetím roce se 

senná rýma (i jiné alergie) už vůbec nevyskytne. Přirozeně není mnoho lidí, kteří jsou 

ochotni vystříhat se každé živočišné bílkoviny, t.j. mléka, tvarohu, sýru, uzenin, masa, ryb, 

vajec a soji. Soja má stejné složení bílkovin jako živočichové a měla by být také vyloučena. 

Poněvadž se při spotřebě živočišné bílkoviny jedná o kvalitativní problém, hraje množství 

podřadnou roli. Pacient může jednat alergicky a zkazit si léčbu již po požití malého 

"náprstku" mléka. Jinými slovy, omezení živočišné bílkoviny nepřinese očekávaný 

výsledek, účinné je jejich striktní zavrhnutí. 

 

9.8.16. JAK PŘEDCHÁZET VZNIKU ALERGICKÝCH NEMOCÍ 

 V posledních letech se mluví o tom, že by všem dětem v novorozeneckém věku 

měla být vyšetřena krev na přítomnost alergických protilátek (imunoglobulin E). Každý 

novorozenec s jejich hladinou zvýšenou nad normál by měl být považován za 

potencionálního alergika. 

 Je nutné odmalička dítě otužovat, má mít správný denní režim, dostatek pohybu, 

sportu apod. 

 Strava je důležitá. Kojení po co nejdelší dobu chrání před jinou potravou různě 

upravovanou. Již v kravském mléce jsou přítomny různé alergizující látky, jako např. beta-

laktoglobulin, kasein, bakterie, které dítě požívá při pití Feminaru, Sunaru a dalších 

mléčných přípravků. Kozí mléko nemá v tomto smyslu žádnou výhodu, může také dítě 

alergizovat. Děti by měly být co nejdéle mimo dětská kolektivní zařízení. Do 3 let má být 

dítě v rodině. Proto není jedno, zda jde dítě do mateřské školy ve 3 nebo 5 letech. 

Nebudeme s dětmi chodit do kina v době chřipkových epidemií, budeme dbát na důkladné 
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vyléčení běžných infektů. Nevyžadujme od lékaře podání antibiotik, zbytečně se zvyšuje 

riziko alergizace organizmu. 

 Nejen alergické nemoci, ale i jejich komplikace vedou k pracovní neschopnosti. U 

nás činí průměrná roční pracovní neschopnost pro astma 38 dní. Průměrná absence 

školních dětí se pohybuje kolem 12 týdnů za jeden školní rok, když uvážíme, že průměrná 

pracovní neschopnost pro všechny choroby dohromady se u nás pohybuje kolem 15 dnů. 

 Nejzávažnějším problémem je astma. Velké procento astmatiků a ekzematiků není 

schopno normálního pracovního zařazení a normálního výkonu. 

 Tělesná výchova a sport. Není tomu tak dávno, kdy bylo sportování zcela 

zapovězeno a převládal názor, že nejlepším doplňkovým lékem je klid. 

 Cvičením a působením v kolektivu cvičenců sledujeme: návyk vhodného 

(optimálního) způsobu dýchání, vysvětlením hlavních principů vdechu a výdechu: učit k 

většímu využívání bránice, zdůrazňovat nádech nosem, cvičit prohloubenější dýchání. Je 

třeba naučit přímému, rovnému držení těla cíleným posílením ochablého svalstva. 

 Prostředky tělovýchovné aktivity. Mezi základní prostředky této aktivity patří dýchací 

cvičení. Vybíráme zvláště cviky na rozvoj pohyblivosti páteře, protahování a posilování 

svalstva, nácvik relaxace. Soustřeďujeme se na cvičení bez náčiní, s náčiním, na 

tělocvičném nářadí, s výjimkou těch, při nichž dochází k delší zástavě dechu (dlouhé stoje 

na pažích, vzpory na bradlech). 

 V atletické přípravě můžeme jen opatrně trénovat vytrvalostní běhy. 

 Míčové hry jsou nejoblíbenější. Mají však jedno riziko. Přílišné "vtažení" do hry, 

ztráta sebekontroly a stresové herní situace mohou vést ke vzniku potíží. 

 Plavání a koupání je nejužitečnější formou tělovýchovné aktivity. Zvlhčený vzduch 

nad vodní hladinou působí příznivě na dýchací cesty. Vhodné je i otužování. 

 Velmi užitečné jsou vycházky a turistika, lyžování, bruslení, táboření a pobyty v 

přírodě. 

 Nevhodné jsou vytrvalostní běhy v závodním provedení, vytrvalostní kanoistika 

apod., dále vzpírání, box či etapová cyklistika. Varovat musíme před cvičením v prašném 

prostředí, před přílišnou námahou v pylové sezóně. 

 

 Autogenní trénink. Autogenní trénink jako relaxační technika poskytuje pacientovi 

možnost aktivně předcházet nastupující dušnosti. Jeho prostřednictvím lze komunikovat s 

pocity ve vlastním těle. Základními principy autogenního tréninku jsou relaxace a 

koncentrace. Relaxace znamená uvolnění svalstva. Tím lze navodit duševní klid. 
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Koncentrace spočívá v soustředění na určitou představu, která pak ovlivňuje organizmus. 

K základnímu cvičení patří nácvik pocitu tíhy, pocitu tepla v končetinách, vnímání klidného 

dechu, pravidelného tepu srdce, tepla v břiše a chladu na čele. 

 

 Zobcová flétna jako pomůcka. Téměř ve všech dýchacích cvicích byl kladen důraz 

na pomalé vdechování vzduchu proti odporu, aby se usnadnilo vykašlání hlenů a předešlo 

kolapsu některých periferních částí plic. Tohoto odporu ve výdechu lze dosáhnout např. 

syčením, pískáním, kdy zúžením rtů bráníme volnému průchodu vzduchu ústy ven z těla. 

Stejného efektu je dosaženo při foukání vzduchu do hadičky, jejíž druhý konec je pod 

vodou a při hraní na dechový hudební nástroj, nejlépe na zobcovou flétnu. "Veselé pískání 

- zdravé dýchání" napsal prof. V. Žilka. 

 Moudří pediatři zjistili, že hra na dechový nástroj je ideální rehabilitací. Hraje-li se při 

zapojení břišního dýchání, je-li sloupec vzduchu opřen o bránici, pak je hra skvělým 

pomocníkem při léčení astmatu. Primát ale patří dr. Marksovi, který tento léčebný projekt 

jako prvý 18 let prověřoval. S vědeckými závěry vystoupil až v r. 1974 v Paříži. 

 

 

 

 9.8.17. IMUNITA A ALERGIE - ZÁVĚR 

 

 Ještě jednou si krátce zopakujme, jakým se naše tělo brání proti cizím, často 

škodlivým látkám a organizmům. Jde o složitý, několikastupňový systém ochrany, kterému 

souhrnně říkáme imunita. Je to schopnost organizmu rozeznat "své" od "cizího" a pomocí 

buněk, především bílých krvinek typu lymfocytů, makrofágů a j., stejně jako pomocí 

protilátek (imunoglobulinů, IG), toto "cizí" zneškodnit. Ve vzduchu je řada baktérií, plísní a 

virů, které mohou vniknout do našeho organizmu a musí být odstraněny dříve, než se 

pomnoží a začnou produkovat toxiny, které ničí buňky a tkáně. Jestliže v této bitvě 

choroboplodné zárodky zvítězí, onemocníme. To se projeví v nejlehčích případech jako 

nachlazení, záněty dýchacích cest aj., nebo můžeme vážně onemocnět zánětem plic, 

střev, mozkových blan, ledvin, jater a řady dalších orgánů. 

 První obrannou linii tvoří buněčná imunita, která je vytvářena jednak bílými krvinkami 

(leukocyty) a jednak seskupeními tzv. T-lymfocytů. T - lymfocyty se "učí" v brzlíku (thymu) 

buď pomáhat jiným bílým krvinkám imunitního systému (T - pomahači) nebo přímo zabíjet 

cizorodé buňky a viry. T-lymfocyty ale také mohou bránit transplantaci orgánů. 
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 Dalším druhem je protilátková imunita (humorální), jejíž podstatou je tvorba 

protilátek, imunoglobulinů (IgE aj.), v tzv. B-lymfocytů. Lymfocyty přežívají v organizmu 

mnoho let a tvoří "imunologickou paměť". To znamená, že si tyto buňky pamatují setkání s 

cizorodou látkou (obecně jí nazýváme antigen) a jsou opět schopny s ní bojovat. Na tomto 

principu funguje očkování (vakcinace). Jedna skupina T buněk, která pomáhá ostatním 

buňkám při obraně organizmu proti infekci (T - CD4 helpers, pomahači) bývá napadena 

virem HIV, který způsobuje AIDS. Postupné vybíjení těchto buněk výrazně snižuje odolnost 

organizmu proti infekcím, což může vést až ke smrti. 

 V těle máme nejenom policii (buňky a protilátky), ale i policejní stanice, mízní uzliny 

a slezinu. V nich se aktivují v případě potřeby miliardy bílých krvinek, které napadají 

útočníka (bílý hnis). Leukocyty mají svou roli i při vzniku horečky, což je další mechanizmus 

na likvidaci baktérií a virů. Stav imunitního systému může do značné míry ovlivnit riziko 

nádorových onemocnění. 

 Alergie na druhé straně znamená, že leukocyty a další obranné mechanizmy pracují 

až příliš dobře a reagují i na neškodné podněty velmi bouřlivě. 

 

 

 

10. CHOLESTEROL A ATEROSKLERÓZA  

 

Dříve než popíšeme běžně přiznaná rizika cholesterolu a s cholesterolem spojenou 

představu vzniku cévních poruch, je třeba připomenout jinou, tzv.homocysteinovou teorii 

vzniku atrosklerózy a ischemické nemoci, která je méně známá. Vychází  z toho, že u 

některých dětí a pacientů středního věku předčasně zemřelých na infarky a ikty je zvýšena 

plasmatická hladina homocysteinu (aminokyseliny vznikající jako meziprodukt  při 

demetylaci metioninu). Množství homocysteinu v krvi a moči koreluje  s  rozsahem 

poškození cév. Hladinu homocysteinu může zvýšit genetický výpadek enzymů 

odpovědných za jeho odstranění a nevhodná strava s nedostatkem kofaktorů (folátů, B6 a 

B12). Zdrojem metioninu jsou proteiny a nadbytek zvyšuje hladinu homocysteinu, 

především za absence zmíněných kofaktorů, které úplně chybějí v “bezcholesterolových “ 

rafinovaných uhlohydrátech a tucích 
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Cholesterol je zvláštní látka, která je nezbytná pro každou buňku našeho těla. Právě 

žádostivost, se kterou buňky po cholesterolu prahnou, je jednou z příčin, proč je ho v krvi 

někdy tak mnoho, že se začíná usazovat ve stěnách cév a vraždí - muže i ženy v 

nejlepších letech. 

 Proto se o cholesterolu často hovoří, především v souvislosti se správnou výživou a 

vznikem některých degenerativních nemocí, zejména aterosklerózy. 

 Při ateroskleróze dochází - v důsledku usazování cholesterolu - ke zbytnění vnitřní 

výstelky cév, ztvrdnutí cévní stěny a k postupnému ucpávání cévy, na jednom či na 

několika místech. Setkáváme se se třemi základními typy problémů: 

 1. Nedokrevnost. Protože zúženým místem protéká méně krve, je tkáň za ním hůře 

vyživovaná a okysličovaná. 

 Když je postiženo srdce (jeho věnčité tepny), objevuje se bolestivá dušnost (angina 

pectoris) v důsledku nedokrevnosti srdeční svaloviny. Když je poškozen mozek, vznikají 

duševní problémy (zhoršení paměti, náladovost a pod.) jako důsledek ucpávání krčních 

tepen a nedokrevnosti mozkových tkání. 

 2. Vmetky. Hrbolaté a zúžené místo cévy je nebezpečné i jinak. Protože se jím 

prodírá krev rychleji, může dojít k rozpadu krevních destiček a ucpání cévy krevní 

sraženinou. Jsou známy nejen srdeční infarkty, ale i infarkt plic, dolních končetin jiných 

orgánů. 

 3. Výdutě a ruptury. Sklerotické cévy jsou také křehčí a mohou prasknout při zvýšení 

krevního tlaku (vzrušení, i radostné, tlak na stolici, stres, zvedání břemen a j.). Nejčastější 

příhodou je mozková mrtvice. Poučení: Aterosklerózou může být vážně postižen každý 

orgán. 

 Výzkum ukázal, že čím vyšší je množství cholesterolu v krvi (nesou ho lipoproteiny 

LDL,viz dále), tím rychleji se tvoří aterosklerotické pláty v cévách. Ruský profesor Aničkov 

již na počátku století (1913) krmil králíky cholesterolovým žrádlem a oni měli na tepnách 

cholesterolové plaky a někteří dokonce umírali na infarkt. Něl šťastnou ruku na výběr 

pokusného zvířete, protože cholesterol takto škodí jen několika živočišným druhům, 

např.právě králíkovi, krocanovi nebo praseti, respektive člověku. 

 Vzhledem k nebezpečnosti cholesterolu je tedy dobré znát základní informace o 

jeho metabolismu v lidském organismu a vědět o možnostech snížení rizika nežádoucích 

účinků. 
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10.1.PROČ JE CHOLESTROL DŮLEŽITÝ 

 V lidském těle není cholesterolu málo - 70 až 140 g. 

 Má tři základní úkoly: 

 1. Je nezbytnou zpevňující součástí buněčných membrán, t.j. obalů, jimiž procházejí 

do buňky živiny a kyslík a přes které z buňky odcházejí odpadní látky a oxid uhličitý. 

 2. Slouží jako materiál pro tvorbu některých hormonů steroidního charakteru v kůře 

nadledvin (kortikosteroidů). 

 3. Je součástí žlučových kyselin, které emulgují tuky a připravují je na vstřebání ve 

střevech. Především ve formě žlučových kyselin se může vylučovat stolicí z těla ven. K 

tomu přispívá rostlinná vláknina. 

 10.2. SYNTÉZA A TRANSPORT 

 Cholesterol mohou syntetizovat v malé míře všechny buňky a jeho denní produkce 

je odhadována na 1,2-2 g. Nejdůležitějším orgánem jeho syntézy a metabolismu jsou ale 

játra (kde vzniká až 90 % cholesterolu) a střevní mukóza (vnitřní výstelka, sliznice střeva, 

kde vzniká asi 10 %). 

 Většina orgánů je zásobována cholesterolem, vyráběným v nadbytku v játrech. Ten 

koluje v krvi vázaný na tukovité bílkoviny, nazývané beta-lipoproteiny. Vázaný a naložený 

spolu s ostatními tukovitými látkami (triglyceridy) na "nákladní auto" lipoproteinů 

 putuje cholesterol krví a rozváží k buňkám energii. Tento náklaďák se jmenuje VLDL 

("velmi lehký dopravní lipoprotein", angl. very low density lipoprotein). Cestou krevním 

řečištěm předává tuky a cholesterol buňkám. Tuk se buď "spálí" a použije jako energie, 

nebo se tuky uloží to tukových vakuol. 

 Jen tak na okraj si připomeňme, že speciální tukové buňky v našich tukových 

polštářcích mají uvnitř veliké tukové vakuoly. Celý život tyto buňky čekají na jakýkoliv 

nadbytek tuku, aby ho mohly uložit a zvětšit objem nejenom svůj, ale i našeho pasu. Když 

je tuku hodně, tukové buňky se dělí. Při hladovění nebo dietách jich neubývá, pouze se 

vyprazdňují a v tom je potíž redukčnívh diet u obézních lidí. Stále lačné tukové buňkyu 

může odstranit snad jen plastický chirurg, nebo se enzymaticky rozvlákní a odsajou 

(liposukce). 

 Po odložení části tukového nákladu se náklaďák zvaný VLDL zmenšuje a získává 

novou značku - LDL ("lehký dopravní lipoprotein"). 

 Jak se tuky a cholesterol z VLDL a LDL dostanou do buněk? Na povrchu buněk jsou 

zvláštní garáže pro "náklaďáky" s cholesterolem - cholesterolové receptory - které 

rozpoznají, že jde o správný typ náklaďáku (má bílkovinnou poznávací značku zvanou 
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apoprotein B). Náklad je v receptorové garáži zadržen, složí se lipidy a část cholesterolu. 

Naklaďák se odlehčí. 

 Když se nákladní beta-lipoprotein naváže na receptor, je cholesterol buňkou pohlcen 

a potlačuje v ní biosyntézu dalšího cholesterolu a také tvorbu nových garáží-receptorů 

(negativní zpětná vazba). Je-li receptorů na buňkách málo (a to je buď genetické 

"neštěstí", nebo jich ubývá působením nasycených mastných kyselin), zvyšuje se 

automaticky množství cholesterolu v krvi, dopravovaného na VLDL a LDL. Proč? Aby se 

tento nedostatek receptorů kompensoval. Udrží se pak sice nezbytný příjem cholesterolu 

buňkou, ale pro cévy je to velmi nebezpečné. Právě VLDL a LDL mohou za vydatné 

podory volných radikálů (homocysteinu ?) a oxidačního stresu v cévních stěnách vyvolat 

tvorbu aterosklerotického plaku. Jak? 

 

 10.3. TVORBA ATEROSKLEROTICKÉHO MÍSTA - PLAKU 

 LDL se musí dostat i k buňkám hladkých svalů, které tvoří stěnu arterie. Ale průniku 

do stěny značně brání vnější vrstva, výstelka z ochranných buněk, což je vpodstatě dobře. 

Někdy ale ochranné buňky chybějí a tím se průnik LDL do cévní stěny usnadňuje. 

Ochrannou výstelku ničí kouření a vysoký krevní tlak. Je pochopitelné, proč je pak 

ateroskleróza častější. 

 LDL při svém pomalém průniku stěnou předávají cholesterol svalovým buňkám 

pomocí receptorů, ale z neznámých důvodů se někdy dostanou do buněk jinak, než přes 

receptorová překladiště. Buňky svaloviny ale i monocyty se plní cholesterolem, který z 

neznámých důvodů nespouští zpětnovazebné ochranné mechanismy, zvětšují se a 

nakonec se dělí, znovu přibírají cholesterol a znovu se dělí, atd. Nakonec se tyto buňky, 

rozpadají a uniklý cholesterol se ukládá v mezibuněčném prostoru na vazivu. Stěna nejen 

tvrdne, ale i tloustne směrem dovnitř a ucpává průsvit cévy.  Podle homocysteinové teorie 

je prvním krokem nahromadění homocysteinu, pak se tvoří agregáty homocysteinu s LDL 

cholestrolem které pohlcují změněné monocyty (makrofágy) atd.  Některá místa tepen jsou 

náchylnější k tomuto procesu více, jiná méně. Naneštěstí je to právě hlavní výstupní tepna 

vedoucí z levé srdeční komory -aorta, nebo krční karotidy zásobující mozek nebo věnčité 

tepny na srdci, kde se plaky tvoří nejčastěji. 

 

 10.4. JAK SE ORGANISMUS BRÁNÍ? 

 Kromě "škodlivých" VLDL a LDL náklaďáků jsou v krevním řečišti také mnohem 

menší "užitečné" lipoproteiny, označované jako HDL (high density lipoproteiny - o vysoké 
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hustotě), které dopravují nadbtečný cholesterol z krve a tkání zpět do jater. Také ve 

svalových buňkách arterií likvidují malý přebytek cholesterolu tím, že ho vyvážejí zpět do 

krve. Proto je dobré, když těchto malých náklaďáků máme dostatek (tabulka 2). Na HDL 

lze také cholesterol přeložit z VLD a LDL ještě dříve, než začne škodit. Experimentálně 

bylo prokázáno na knockoutovaných myších, že hladinu HLD snižují jeho receptory SR-BI 

(scavenger receptor BI) na krevních fagocytech a tím zvyšují riziko aterosklerózy.   

 Druhou ochranou jsou malé bílé krvinky, monocyty, běžně přítomné v zánětlivých 

ložiscích. Pronikají do cévní stěny, mění se na fagocyty a mohou "vymést", vyčistit 

mezibuněčný prostor od rozpadlých buněk i cholesterolu. Ale když je obojího ve stěně příliš 

mnoho, sami zametači se tak naplní, že se změní na nepohyblivé "ztloustlé" buňky 

připomínající pěnu (pěnové buňky) a sami přispívají k vytváření plátu. 

Kde, proč a jak. Jaterní buňky jsou naprosto klíčové jak pro tvorbu tak pro odstraňování 

cholesterolu, protože ho převádějí na tuky emulgující žlučové kyseliny (hlavní součást 

žluči), které se hromadí v žlučníku a podle potřeby se uvolňují do střev. Část žlučových 

kyselin se spolu s tuky vrací do krve a jater, ale značná část odchází nenávratně ven se 

stolicí, především vázána na vlákninu ze stěn rostlinných buněk. Cenná je tedy 

hemicelulóza, pektiny z jádřinců ovoce, mrkve, kroupy, glukomananová vláknina). 

Snižování hladiny cholesterolu napomáhá také vápník, který tvoří nerozpusné sole se 

žlučovými kyselinami a tím brání jejich zpětnému vstřebávní. Nevhodné je mléko, kde je 

vápník téměř nepoužitelný, protože je vázán na fosfáty a bílkovinu kasein. Nadto tučné 

mléko a sýry zvyšují přes nasycené mastné kyseliny samy o sobě krevní cholesterol, 

protože brání syntéze náklaďáků-garáží. Poučení: nevstřebatelná rostlinná vláknina 

odstraňuje ze střev žlučové kyseliny, neboli cholesterol, který obsahují. 

 K cholesterolu vytvářeném v organismu (endogenní cholesterol) (asi 1,1 g/den) 

přistupuje ještě cholesterol přijímaný v potravě (exogenní) (tabulka 1). Schopnost střeva 

vstřebávat cholesterol je omezená (přibližně 300 - 400 mg za den). Cholesterol 

vstřebávaný ve střevě se zabudovává do lipoproteinů o velmi nízké hustotě (VLDL) a v této 

formě je přepraven do jater. Pro hlubší poučení můžeme dodat, že cholesterol naložený na 

lipoproteinový náklaďák a vázaný na garáž-receptor pomocí apoproteinu B, snižuje 

biosyntézu cholesterolu pomocí enzymu 3-hydroxy-3-metylglutaryl CoA reduktázy (HMG 

CoA reduktáza). Cholesterol vázaný na podobnou bílkovinu apolipoprotein B, reguluje 

biosyntézu tohoto enzymu. A produkci enzymu je pak možno inhibovat některými léky. 
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 V krvi je asi 70% cholesterolu vázáno na estery s vyššími mastnými kyselinami a na 

již zmíněné lipoproteiny. Tato vazba je zprostředkována účastí lecitinu a enzymu lecitin 

cholesterolacyltransferázy. Poučení: lecitin (sója aj.) snižuje krevní cholesterol. 

 I když je vstřebatelnost cholesterolu omezená a přijatý cholesterol v potravě 

zastavuje tvorbu (biosyntézu) cholesterolu v játrech, přesto dochází ke zvyšování jeho 

hladiny v krvi, a to zejména při jeho větším příjmu potravou a větším příjmu nasycených 

tuků. Nasycené tuky, vlastně tuky s nasycenými mastnými kyselinami, snižují tvorbu 

receptorů na buněčných membránách a tělo se brání zvýšením produkce cholesterolu v 

játrech a vyšší, pro cévy nebezpečnou hladinou v krvi. 

 Část cholesterolu se odbourává v játrech na žlučové kyseliny, které jsou vylučovány 

do střev a opět částečně s tuky, fosfolipidy a cholesterolem vstřebávány zpět. Jejich 

zpětnému vstřebávání je možo bránit léky (cholestyramin aj.), které je vážou a odvádí z 

těla. takže cholesterol v játrech slouží pro výrobu nových a ve zvýšené míře se přeměňuje 

na žlučové kyseliny. 

 Produkci cholesterolu v těle a jeho obsah v krvi zvyšují především tuky s 

nasycenými mastnými kyselinami (sádlo, mléčné tuky, lůj, také nebezpečný kokosový olej), 

i když vlastního cholesterolu mohou obsahovat málo. 

 Část žlučových kyselin je ve střevech působením střevních mikroorganismů 

přeměněna na sekundární žlučové kyseliny a vyloučena stolicí. Spolu se žlučí se do střev 

vylučuje také volný cholesterol v micelách (velmi jemných kapénkách) společně se 

žlučovými kyselinami a lecitinem. Je buď zpět vstřebán nebo se redukuje střevními 

mikroorganismy (na cholesteran) a vylučuje stolicí. Konjugované primární žlučové kyseliny 

se zpětně vstřebávají téměř úplně aktivním transportem v zadní části tenkého střeva (v 

distálním ileu) a jsou dodávány zpět do jater. 

 Protože si cholesterol lidský organismus dovede vytvářet, není nezbytnou složkou 

potravy člověka, s výjimkou novorozených dětí, které nemají dostatečně vyvinutou 

schopnost syntézy cholesterolu, a lidi s poruchou jeho syntézy. V těchto případech je 

nezbytnou složkou potravy. Fyziologickou rovnováhu mezi vlastní produkcí cholesterolu, 

příjmem v potravě a jeho vylučováním z organismu zajišťují játra. Děje se to regulací 

biosyntézy endogenního (v těle vyráběného, vlastního) cholesterolu v závislosti na příjmu 

exogenního cholesterolu obsaženého v potravě. I když je vstřebatelnost cholesterolu 

omezená a jeho příjem v potravě inhibuje biosyntézu cholesterolu v játrech, nastává 

zvýšení jeho hladiny v krvi při zvýšeném příjmu cholesterolu potravou po delší dobu, 

zejména při současném větším příjmu potravy, při kterém jsou v těle syntetizovány ve 
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větším množství nasycené tuky a kyselina olejová nebo při větším příjmu nasycených 

mastných kyselin, které jsou hlavní složkou živočišných a ztužených tuků. Také převaha 

nasycených mastných kyselin (NMK) nad polynenasycenými (PNMK) přispívá ke zvýšení 

hladiny cholesterolu v krvi. Nasycené mastné kyseliny (palmitová, stearová) zvyšují hladinu 

cholesterolu (cholesterolemii), tj. mají hypercholesterolemický efekt. Naopak PNMK 

(linolová a linolenová) snižují hladinu cholesterolu, tj. mají hypocholesterolemický efekt. 

Výsledný efekt závisí na poměru NMK/PNMK. Proto má být v potravě množství PNMK v 

rovnováze s množstvím NMK nebo PNMK mohou převažovat. 

 Působení PNMK na hladinu cholesterolu je spjato s fosfolipidy. PNMK ovlivňují 

vylučování cholesterolu z organismu a snižují vstřebávání cholesterolu z potravy ve střevě. 

 Dlouhodobější větší příjem PNMK není však příznivý pro zdraví z těchto důvodů: 

 - redukují množství HDL v krvi, 

 - zvyšují riziko žlučových kamenů, 

 - mění složení buněčných membrán, 

 - podporují vznik nádorů u experimentálních zvířat. 

 Koncentrace (hladina) cholesterolu v séru závisí vedle syntézy na přijímaném 

množství cholesterolu potravou a na množství a složení konzumovaných tuků. 

 Změna hladiny cholesterolu se projevuje až při dlouhodobější změně přijímaného 

množství cholesterolu a tuků (po dobu několika týdnů). 

 Každých 100 mg přidaného cholesterolu v potravě zvyšuje hladinu cholesterolu v 

séru přibližně o 4-5 mg na 100 ml.Vedle přijímaného množství cholesterolu a tuků v 

potravě a poměru nasycených a polynenasycených mastných kyselin ovlivňuje hladinu 

cholesterolu v séru celá řada dalších výživových a nevýživových faktorů. 

 Cholesterol a jeho estery s jednoduchými mastnými kyselinami v krvi působí různě 

na cévní endotel. Z jednotlivých mastných kyselin nejvíce zvyšuje hladinu cholesterolu v 

krvi kyselina laurová (C 12:0; toto číslo udává poměr počtu jednoduchých, nasycených 

vazeb mezi uhlíky v molekule a nenasycených dvojných vazbeb ), myristová (C 14:0) a 

palmitová (C 16:0). Jsou nejvíce obsaženy v loji a mléčném tuku, v kterých tvoří 

dohromady 30-50% všech mastných kyselin. To je přibližně dvakrát víc než v sádle a 

několikanásobně více než u většiny rostlinných tuků. Výjimku mezi rostlinnými tuky tvoří jen 

tuk kokosový a palmojádrový (75% nenasycených mastných kyselin). Kokosový tuk a lůj 

jsou často používány k vyvolání aterosklerózy u experimentálních zvířat. 

 Zvýšená hladina cholesterolu způsobuje kumulaci cholesterylesterů v arteriální 

stěně v místech poškození buněk cévní intimy (mikrotrauma) vznikajících zejména vlivem 
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stresů a nikotinu; tím ovlivňuje vznik aterosklerózy. Množství a složení cholesterylesterů je 

ovlivňováno množstvím a složením tuků v potravě. Při nízké hladině cholesterolu je v 

sérových cholesterylesterech více kyseliny linolové a málo kyseliny olejové. Při vysoké 

hladině cholesterolu je tomu naopak. Cholesteryloleát je nejvíce aterogenní a je nejvíce 

přítomen v časném stadiu vývoje tukových lézí. Je možo sestavit řadu aterosklerogenního 

působení mastných kyselin vázaných s cholesterolem v komplexu. 

 Potrava bohatší na tuk s vyšším procentem kyseliny linolové je příznivější než 

potrava s nízkým množstvím tuků a nadměrným množstvím sacharidů. Při příjmu většího 

množství kyseliny linolové (např. 15% kukuřičného oleje) je v cholestrylesterech málo 

kyseliny olejové. Dieta s nadbytkem sacharidů a chudá na tuk, a tím i na kyselinu linolovou 

zvyšuje hladinu krevních tuků než dieta bohatá na kyselinu linolovou s tím, že se přeměňují 

nadbytečné sachridy na kyselinu olejovou a palmitovou a z těch pak vznikají 

cholesterylestery. Neznamená to však, že by např. polysacharidy (škroboviny) byly pro 

zdraví nepříznivé, ale škodlivý je nadbytečný příjem energie v jakékoli formě, tj. 

bílkovinami, tuky i cukry. Tvorbu cholesterylesterů s kyselinou linolovou podporuje lecitin a 

tím snižuje riziko vzniku aterosklerózy. 

 Množství cholesteryloleátu a linoleátu v krvi je u člověka dosti stálé a činí mezi 70-

80% celkového esterifikovaného cholesterolu, takže přidání linoleátu redukuje množství 

cholesteryloleátu, i když množství cholesterolu se přitom nemění. Vejce se svým obsahem 

cholesterolu podílejí na zvyšování jeho hladiny v séru poměrně málo. Konzumace třech 

kusů vajec na den po dobu 28 dnů zvýšila hladinu cholesterolu u málo citlivých osob 

(hyporesponsivních) v průměru o 11 mg/100 ml séra a u citlivých (hyperresponsivních) o 

29mg/100 ml séra, což není mnoho. 

 Některé látky v potravě snižují hladinu cholesterolu v krvi. Z hlediska výživy jsou z 

nich nejvýznamnější fytosteroly (rostlinné steroly), kyselina askorbová a orotová, vláknina, 

hořčík, polynenasycené mastné kyseliny (PNMK), rostlinné bílkovinné potraviny, zejména 

fazole a soja. 

 Fytosteroly soutěží s cholesterolem při vstřebávání z potravy ve střevě, a to tak, že 

jsou zabudovány místo cholesterolu do komplexu žlučových triacylglycerolů, žlučových 

kyselin a fosfolipidů a pak nezměněné opět vylučovány do střeva. Tím snižují vstřebávání 

cholesterolu. U krys snižovalo 25 mg fytosterolů (sitosterolu, fucosterolu) vstřebávání 

cholesterolu o 40-50%. 

 Kyselina askorbová (vit.C) napomáhá odbourávání cholesterolu na žlučové kyseliny 

v játrech. Při jejím nedostatku se jen malé množství cholesterolu přemění na žlučové 
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kyseliny, a tím se nepřímo zvyšuje jeho hladina v krvi. Přidání vitaminu C k potravě snižuje 

hladinu cholesterolu a deficit vitamínu E zvyšuje hladinu cholesterolu v séru. 

 Kyselina orotová obsažená v mléce inhibuje biosyntézu cholesterolu v játrech. To 

však nemusí významněji ovlivnit hladinu cholesterolu v krvi, protože jeho biosyntéza je 

inhibována už samotným cholesterolem. Navíc kyselina orotová bude při výrobě některých 

mléčných výrobků přecházet do tekuté fáze (syrovátky), takže její množství v tvarohu nebo 

sýrech je velmi malé. Není možno proto počítat, že nás bude chránit proti zvýšení hladiny 

cholesterolu. Výrazné zvýšení hladiny cholesterolu bylo pozorováno u několika osob při 

zvýšené spotřebě mléčných produktů, zejména tvrdých sýrů. 

 Vláknina, především hemicelulózy, pektinové látky a lignin snižují vstřebávání 

cholesterolu ze střeva tím, že s ním tvoří nerozpustné komplexy, které jsou vylučovány ve 

stolici. Příznivě působí na snižování hladiny cholesterolu kroupy, které obsahují vlákninu 

rozpustnou ve vodě. Také pektinové látky některých druhů zeleniny (např. mrkve) a ovoce 

(jablka, citrusové a bobulové ovoce) snižují hladinu cholesterolu v séru. Snižování hladiny 

cholesterolu působí také vápník, který tvoří se žlučovými kyselinami nerozpustné soli, a tím 

brání jejich opětnému vstřebávání. I když jsou mléčné výrobky bohaté na vápník, obsahují 

současně velké množství fosfátových skupin, které jeho příznivé působení ruší. U mladých 

králíků (jsou hypersensitivní na cholesterol) teprve přidání dalšího vápníku ke kaseinu 

(mléčná bílkovina vázající vápník) působilo snížení vstřebávání cholesterolu. 

 Na snižování hladiny cholesterolu působí významně hořčík, který ovlivňuje 

metabolismu triacylglycerolu i cholesterolu. Naopak deficit některých stopových prvků 

(chrómu, železa, mědi, zinku a vanadu) má za následek zvýšení sérové hladiny 

cholesterolu. 

 Pro snižování vysoké hladiny cholesterolu v krvi je pouhé omezení příjmu 

cholesterolu málo účinné. Účinnější je dostatečný příjem PNMK, a to ve dvojnásobném 

přebytku nad nasycenými MK, zejména při současném snižování příjmu nasycených 

mastných kyselin. 

 Výzkumy v poslední době také prokázaly velký vliv luštěnin, zejména sojových a 

fazolových bobů, na snižování hladiny cholesterolu; tento vliv je větší než při zvýšení 

PNMK. Z chemického složení luštěnin vyplývá, že jejich příznivý vliv může být způsoben 

vysokým obsahem hořčíku a lektinů. 

 Hladinu cholesterolu také významně snižuje lecitin, který s enzymem lecitin-

cholesterolacyltransferázou umožňuje vazbu cholesterolu s mastnými kyselinami, a tím 

jeho metabolické využití. 
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 Na snižování hladiny cholesterolu v séru působí příznivě i rostlinné bílkoviny. U 

skupiny lidí na dietě s rostlinnými bílkovinami po dobu 28 dní klesla hladina cholesterolu v 

séru o 60 mg/100 ml (z 236 na 175 mg/100 ml). Snížení korelovalo s množstvím 

aminokyselin leucinu, lysinu, valinu, histidinu, tyrosinu, ornitinu, alaninu a isoleucinu. 

 Jaterní syntézu cholestrolu snižují látky z hlívy ústřičné (Mytilus edulis) a léčebně 

používané statiny ovlivňují receptory pro LDL cholesterol. 

 Velmi účinného a rychlého snížení hladiny cholesterolu je tedy možno dosáhnout 

zařazením všech faktorů, které se podílejí na snižování jeho hladiny, tj. omezit jeho příjem 

v potravě na co nejmenší množství (nejméně pod 300 mg na den), omezit celkové 

množství konzumovaných tuků, zejména nasycených (tj. živočišných a ztužených), tak, aby 

poměr NMK:PNMK byl 1:1-2 i více. Zvýšit příjem vitaminu C, lecitinu (v obilovinách, soji), 

vlákniny (v zelenině a ovoci), fytosterolu (v rostlinných potravinách) a hořčíku (v 

luštěninách, zelenině, celozrnných obilovinách a v ovoci). Důležité místo mají i foláty, B6 a 

B12, kofaktory odbourávání homocysteinu. Místo zvyšování příjmu vápníku (např. 

mléčnými produkty) je lépe omezit příjem fosforu zejména v mase, které váže vápník. To 

znamená jíst potravu s převahou rostlinných potravin, celozrnné obiloviny, luštěniny, 

brambory, zeleninu a ovoce s omezením živočišných potravin, maximálně asi jednu třetinu 

celkového množství potravy. Z živočišných potravin jsou zvláště výhodné ryby obsahem 

vyšších PNMK. Návrh Kimera McCullyho (autora homocysteinové teorie aterosklerózy) je 

následující (v arbitrálních váhových dávkách na den): 6-10 dávek čerstvé zeleniny a ovoce, 

2-3 porce celozrnných produktů nebo luštěnin a 2-3 dávky proteinů. Odstranit by se měly 

rafinované (čištěné) glycidy (uhlohhydráty) a tuky.  

 Rovněž zvýšení fyzické aktivity je velmi důležité pro snižování hladiny cholesterolu v 

krvi, zejména vázaného v částicích o nízké hustotě (LDL). Fyzická aktivita snižuje hladinu 

tuků v krvi jejich zvýšeným spalováním na energii, a tím působí i snížení hladiny 

cholesterolu. Fyzická aktivita však také zvyšuje hladinu lipoproteinů o velké hustotě (HDL), 

které jsou příznivé pro prevenci aterosklerózy. 

 Nebezpečí a rychlost vzniku aterosklerózy jsou podmíněny vedle zvýšené hladiny 

cholesterolu také dalšími rizikovými faktory, zejména kouřením; to zvyšuje zachytávání 

krevních destiček v aterosklerotických plátech a přívodem škodlivých látek způsobuje vznik 

mikrotraumat cévního ochranného endotelu, na kterých se obvykle pláty vytvářejí. Cévní 

endotel také poškozuje oxidovaný cholesterol a lipoperoxidy vznikající z tuku v potravinách 

zpracovávaných při vyšší teplotě (pražená pravá káva, do tmava osmažená nebo opečená 

masa, smažené bramborové hranolky a lupínky a přepalované tuky). Riziko aterosklerózy 
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zvětšuje také vysoký krevní tlak a stresy, které přispívají ke vzniku mikrotraumat cévního 

endotelu. Stresy zvyšují krevní hladinu katecholaminů (adrenalinu) a zvětšují vylučování 

hořčíku, jehož nedostatek nepříznivě ovlivňuje metabolismu cholesterolu. Z dalších 

rizikových faktorů, které přispívají ke zvýšení hladiny cholesterolu v séru, to jsou: 

hladovění, diabetes mellitus (cukrovka), cirhóza jater a žlučovodů a obstrukční žloutenka. Z 

uváděných rizikových faktorů můžeme stravou ovlivnit jen některé. 

         

10.5. OCHRANA PŘI NASTUPUJÍCÍ ATEROSKLERÓZE 

 Značnou ochranou proti ucpání cév je aspirin, který snižuje srážlivost krve a vznik 

krevních sraženin. Je vhodný i český acylpyrin nebo pufrovaný anopyrin, asi čtvrt tablety 

denně. Znamená to asi 100 mg, nejlépe na noc, protože k cévním příhodám dochází často 

k ránu, kdy se krevní destičky více shlukují a krev má menší schopnost rozpouštět 

sraženinu. 

 Také je důležitý vitamín E (obsahující hlavně alfa-tokoferol) v množstvích nad 100 - 

200 mg (100 - 200 I.U., mezinár.jednotek) denně, protože brání přilnutí krevních destiček 

na sklerotické stěny (je vhodné přijímat želatinové kapsle nejlépe na lačno, ráno, pár minut 

před jídlem). Poslední výzkumy ukázaly naprostou bezpečnost vit.E až do 800 mg denně. 

 Spolu s léky snižujícími dále hladinu cholesterolu v krvi (např. fenofibrát-Lipantyl, 

nebo velké dávky niacinu, vitamínu B3) může vitamín E za několik let zvýšit průsvit 

koronárních cév, zásobujících srdce. Vitamín E také spolu s ostatními antioxidanty  brání 

oxidaci "špatného" cholesterolu vázaného na VHDL a LDL (viz dále), který je 

spoluodpovědný za zúžení cév. Oxidovaný LDL-cholesterol 

 1) zvyšuje produkci tzv. pěnových buněk ve stěně cévy a zmnožení hladkých 

svalových buněk, čímž se zužuje průsvit cévy, 2) zvyšuje přilnavost a shlukování krevních 

destiček a tím i riziko trombózy, 3) zhoršuje pružnost cév. 

 U naprosté většiny lidí lze zastavit postup sklerózy, snížit riziko cévních příhod a 

dokonce ucpávání cév do jisté míry zvrátit a zvětšit jejich průtočnost. Jak? Snížením tuků v 

potravě, přijímáním rostlinné vlákniny a pomocí antioxidans, především vitamínu E (viz 

Antioxidant Vitamins Newsletter 11, 1995,str.5). 15-20 g alkoholu denně ve formě sklenky 

vína či sklenice piva (nikdy destiláty!) pomáhá převést cholesterol na prospěšný HDL nosič 

a snižuje riziko infarktu i tím, že podporuje fibrinolýzu-rozpuštění sraženin. Větší dávky jsou 

škodlivé. Poučení: 1. Nízkotuková jídla, antioxidační vitamíny (hlavně vit.C), lecitin a 

vlákniny snižují nadbytek cholesterolu v krvi a to ještě více než jídla "bezcholesterolová". 

Riziko cévních poříhod snižuje aspirin a vit.E. 
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10.6. ZÁVĚR 

 Hladinu cholesterolu v krvi je možno významně ovlivňovat potravou a celkovou 

životosprávou. Na snižování hladiny cholesterolu působí příznivě potraviny rostlinného 

původu, a to prakticky všechny, i když každá jiným způsobem. Naopak všechny potraviny 

živočišného původu, zejména při konzumaci ve větším množství, působí zvyšování hladiny 

cholesterolu, a to zejména obsahem nasycených MK a cholesterolu. Výjimkou jsou ryby, 

které obsahem vyšších PNMK mají specifické působení spíše proti vyššimu cholesterolu. 

 

 

   

 

 

 

Tabulka 3 

 

 

  Množství cholesterolu a tuků v některých potravinách 

 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

  Potravina      Cholesterol      Tuky  

 

                 mg/100 g     g/100 g  

-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

  Hovězí kýta        + 125     7,8   

 

  Vepřové libové            75     18,2  

 

                      Krkovičvepřová        + 120     40,6   

   

  Skopové         + 121     10,0   

   

  Kuře              75       1,4   
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  Husa              75      33,0 

   

  Krůta-průměr všech svalů                36               8,5   

   

  Játra hovězí a vepřová    ++ 320    4,8   

   

  Šunka          + 153    22,0   

  

  Rybí filé              65     0,6   

   

  Vejce       +++470     11,0   

   

   Polotučné mléko              6                   2,0   

 

   Netučný tvaroh                       13                 0,3   

 

   Smetana               45     12,0   

   

   Bílý jogurt                       11      4,5   

 

  Šlehačka            + 120    33,0   

 

  Sýr Ementál          + 160       27,0 

 

  Sýr Eidam                63     15,0   

  

  Tavený sýr                63     11,0   

 

  Sádlo         + 107    93,0   

  

  Máslo               290     81,0   

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 Křížky označují potraviny s vysokým obsahem cholesterolu 
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Tabulka 4 

 

 

Hladiny cholesterolu a tuků (triglyceridů) v krvi (milimoly na litr) u zdravých osob 

 

 

Cholesterol celkový.........................................................  5,2 nebo méně 

 

LDL-cholesterol ("špatný")...............................................  4,1 nebo méně 

 

triglyceridy ......................................................................  2,3 nebo méně 

 

HDL-cholesterol ("dobrý") muži..........................................1,2 nebo více 

       ženy..........................................1,4 nebo více 

Pozn. Hladina triglyceridů je také důležitým ukazatelem, zvláště při špatně kompensované 

cukrovce, kdy více triglyceridů zvyšuje riziko atherosklerózy.  

 

11. NĚKTERÁ TKÁŇOVÁ POŠKOZENÍ A CHOROBY SPOJENÉ S MEMBRÁNOVÝMI 

RECEPTORY  

  Změny činnosti receptorů a kanálů jsou s největší  pravděpodobností spojeny se 

vznikem celé řady chorob,  především chorob nervového systému. Přímé a přesvědčující  

důkazy jsou však dostupné jen v několika případech (např.  cystická fibróza jako přímý 

důsledek výpadku činnosti  chloridového kanálu), jinde se úloha kanálů a receptorů  v 

celkovém obrazu onemocnění spíše jen předpokládá (schizofrenie  a Alzheimerova 

choroba nebo bronchiální astma, kde postižené  osoby vykazují zvýšenou citlivost na řadu 

bronchospasmických  látek mediátorové povahy, jako je histamin nebo bradykinin).  

Nervosvalové choroby typu myasthenia gravis nejsou spojeny  s chybnou funkcí receptorů 

a kanálů per se, ale odrážejí  chybu v imunitním systému, který receptory napadá a vede  k 

jejich destrukci. 
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  V poslední době se pro zkoumání poruch  kanálů a receptorů osvědčují i některé 

zvířecí experimentální  modely. Např. mutantní spastická myš pomohla rozeznat úlohu  

glycinových receptorů při některých dědičných poruchách  svalového tonu. 

 Následující přehled  onemocnění spojených přímo či nepřímo s receptory není  

vyčerpávající a má sloužit především k orientaci  čtenáře-nelékaře. Má také naznačit 

některé aktuální problémy  klinického výzkumu, jehož další pokroky jsou závislé na  nových 

poznatcích získaných v laboratořích molekulárních biologů  a fyziologů. 

 

 

11. 1.  DIABETES MELLITUS 

 Přejeme si zdraví a dlouhý život, což je měřítkem naplnění života a štěstí pro nás i 

naše děti. Mimo řady civilizačních a jiných chorob ohrožuje naše zdraví také cukrovka, 

diabetes mellitus neboli úplavice cukrová.  

 Má dva základní typy: na insulinu závislý  typ I (IDDM) a na insulinu nezávislý 

typ II (NIDDM). 

 Diabetes typu I je autoimunitní onemocnění, které vede  ke snížení a nakonec k úplnému 

vymizení ß-buněk  Langerhansových ostrůvků (1869) v pankreatu. Diabetes typu II je 

inzulínem neovlivnitelné onemocnění,  které spočívá ve snížení nebo úplném vymizení 

receptorů pro  inzulín na buněčných membránách. 

 

11.1.1. HISTORIE. První známý záznam na papyru o diabetu pochází z Egypta a je starý 

asi 3500 let. Před objevem insulinu se mladí diabetici dožívali maximálně 4 let života od 

vypuknutí nemoci. 

 Roku 1989 v italském Saint Vincentu proběhlo setkání lékařů, organizací, vlád a 

ministerstev evropských zemí. Byla tam vypracována strategie boje proti diabetes. Tam 

vznikla i tzv. Saintvincentská deklarace. V ní si lékaři a výzkumníci dali za cíl zlepšování 

kvality života diabetiků a přiblížit ho co nejvíce k normálnímu životu zdravých lidí. Jde o 

soustředěné úsilí v prevenci, léčbě a v intenzivním výzkumu. Jaká jsou práva a povinnosti 

diabetiků? Mezi práva patří informovanost o nejmodernějších trendech a terapii nejen 

diabetu, ale i diabetických druhotných onemocnění. Jsou tu ale také povinnosti: uplatňovat 

rady lékařů a denně svůj stav kontrolovat. 

11.1.2. NÁSLEDNÁ ONEMOCNĚNÍ. 
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Diabetická retinopatie je jedním z nejhorších následných onemocnění. Před diabetology 

stojí cíl snížit oslepnutí v důsledku této komplikace minimálně o třetinu. 

Diabetická nefropatie je nejčastější příčinou předčasné smrti diabetiků. Je nebezpečná 

tím, že si jí pacient po dlouhou dobu nemusí vůbec všimnout, je zpočátku téměř 

bezpříznaková. Proto jsou vypracovávány programy pravidelných prohlídek a monitorování 

diabetických pacientů a zajišťována odpovídající terapie jako je dialýz nebo transplantace 

poškozené ledviny. 

Velká pozornost se věnuje také prevenci bércového vředu (ulceraci) a předcházení 

amputace nohou: vyhledávání rizikových diabetiků, výchova a výuka každého 

potenciálního postiženého, vyšetření cévního řečiště končetin, příp. rekonstruční chirurgie. 

Velmi důležitá je péče o těhotné diabetičky. Asi 3% těhotných maminek trpí tzv. 

gestačním diabetes. Nepodchycená cukrovka může vést až 10 % úmrtnosti novorozenců a 

může být 2-5 krát vyšší riziko vrozených vad. Vhodná léčba snižuje riziko k normálu. 

K Saintvincentské deklaraci je připojen i diabetologický program ČR - snaha převést cíle 

deklarace ve skutečnost   (viz např. časopis Amireport, č.3-4, 1994) 

Stále platí, že diabetes je dnes nevyléčitelná, ale cílem je snížení diabetických komplikací. 

V ČR jsou z více než půl milionu diabetiků nejvíce ohroženy děti. Existuje sdružení rodičů a 

přátel diabetických dětí, které se stará o vybavení dětí glukometry a špičkovými 

inzulinovými léky. Byl také vybudován luxusní areál v Novém Vojířově pro děti, kde jsou 

léčeny komplexně, včetně rehabilitace. 

 

11.1.3. MECHANISMUS VYLUČOVÁNÍ INZULÍNU 

 Stručný popis  vylučování inzulínu je následující. Zvýšení hladiny glukózy v krvi vede 

k jejímu transportu  do ß-buněk a ke zvýšení tvorby ATP. ATP z nitrobuněčné strany  

blokuje jistý typ ATP regulovaných draslíkových kanálů, což  vede k postupné depolarizaci 

buňky a k aktivaci napěťově  závislých sodíkových kanálů. Veliká depolarizace, způsobená  

akčním potenciálem, vede k otevření i napěťově závislých  vápníkových kanálů. Vstup 

Ca2+ do buňky je následován  uvolněním inzulínu z vesikulárních granulí. Inzulín, který se  

uvolní do krevního oběhu, snižuje hladinu glukózy v krvi;  snížení nabídky glukózy v ß-

buňkách snižuje syntézu ATP,  jejíž intracelulární koncentrace klesá. Molekuly ATP se  

odpoutávají od ATP-regulovaných draslíkových kanálů, ty se  znovu otevírají, což vede k 

tomu, že se ß-buňky  hyperpolarizují. Hyperpolarizace buněk vede k uzavření  napěťově 
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závislých vápníkových kanálů, a tím ke snížení  intracelulárního ionizovaného vápníku a k 

poklesu vylučování  inzulínu. 

 

11.1. 4. DIABETES TYPU I - IDDM. 

 Jde o nedostatek insulinu v důsledku zániku beta-buněk v ostrůvcích slinivky břišní, 

pankreatu. Insulin je bílkovinný hormon, který je nezbytný pro vstup glukózy do buněk. Bez 

glukózy, hlavního zdroje enrgie, buňky většinou hynou, nejrychleji jsou poškozeny buňky 

nervové v mozku. Většinou se tento diabetes objeví před 40. rokem věku. Proto je u těchto 

pacientů sklon k pozdním komplikacím. Soudí se, že jde o autoimunní nebo virově 

podmíněné onemocnění. Dědičný je sklon k výskytu nemoci. Celé rodiny mohou být 

zatížené zvýšeným rizikem onemocnění. Imunologové a molekulární biologové studují 

geny této vnímavosti svázané s tzv. hlavním histokompatibilním komplexem. 

Tímto podtypem trpí asi pětina registrovaných diabetiků, většinou mladších. Nedostatek 

insulinu je dopňován injekcemi nebo miniaturními pumpičkami. Velkou nadějí jsou dnes 

kapsule z plastů nebo přírodních membrán s koloniemi beta buněk, které se implantují 

pod kůži a přímo reagují na změny cukru glukózy v krvi. Zatím buňky v několika klinických 

případech přežily nejvýše několik měsíců. 

Typ I je zřejmě autoimunitní onemocnění, kdy se obrana organismu obrátí proti vlastním 

tkáním či buňkám. Ale patogenní činitelé mohou bezesporu k výskytu onemocnění značně 

přispět. Jaké to jsou? 

11.1.4.1. ZEVNÍ VLIVY: virové infekce, toxiny, chemikálie, dieta a stres. 

Viry přímo působící :jsou to např. encefalomyokardioviry, viry coxsackie. K ničení buněk 

dochází přímo na místě, cytolyticky  a vnitřním množením virů v beta buňkách u geneticky 

vnímavých jedinců. 

Viry působící nepřímo mohou způsobit autoimunitní zásah.Jde o retroviry, cytomegaloviry 

nebo zarděnky. 

Vývoj diabetu I je složitý autoimunitní proces, kde se uplatňují bílé krvinky T-lymfocyty 

spolu s B-lymfocyty. Má několik fází (4 hlavní) a badatelé se domnívají, že teprve poté, co 

už 4 fáze proběhly a je zničeno už 90% beta buněk, se diabetes klinicky projeví. V poslední 

době se zjišuje protilátka zvaná marker-a v krvi. Její přítomnost je významným ukazatelem 

zvýšeného genetického rizika, zjistitelným již před klinickým vznikem. 

 

11.1.4.2. DALŠÍ ČINITELÉ VZNIKU IDDM. 
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Kromě metabolických procesu je velkým rizikem oxidační poškození. Především je to 

přeměna superoxidu vodíku na silně toxické radikály poškozující membrány a genetický 

aparát DNA. Mimo jiné je poškozen program na syntézu proinzulínu, z něhož vzniká vlastní 

inzulín. Oxidační stres je v pozadí rozvoje pozdních diabetických komplikací. Proto je 

nesmírně důležitá ochrana antioxidačními systémy a preparáty (vitamíny C, E a A a 

stopový prvek selen) a dobrá činnost antioxidačních enzymů superoxid dismutázy (SOD), a 

glutathion oxidoreduktázy. 

Jedním z rizik diabetických komplikací je kolísání hladiny glukózy. Po podání inzulínu 

klesne, pak opět stoupne a může rozběhnout t.zv. neenzymatickou glykaci bílkovin, čímž 

se degradují. Proto se narušuje činnost celé řady bílkovinných katalyzátorů, enzymů, a 

dochází k poškození krevních destiček a ovlivnění lipoproteinů, přenášejících tuky a 

cholesterol. Pokročilé glykační produkty označované AGE (advanced glycosylation end 

products) ukazujína nezvratné poškození kolagenů a mezibuněčné spojovací hmoty 

(bazální membrány). 

Prakticky to znamená vyhnout se výkyvům v glukóze. Říkáme, že je třeba dodržovat 

glukózovou homeostázu ve dne i v noci. Nejen pomocí hormonální léčby (inzulin, glukagon, 

růstový hormon, adrenalin, glukokortikoidy), ale dnes i regulací enzymatickou (především 

transfosfatázami, např. glukokinázou, která je stimulována inzulinem. Jedná se o gen 

glukokinázy a jeho regulaci). 

Nejen hormony a enzymy, ale též kationty K, Na, Ca jsou důležité pro glukózovou 

homeostázu. Především - podle francouzských studií- pokles hořčíku v krvi (řízený 

hormóny kalcitoninem, parathormonem, částečně noradrenalinem) podporuje rezistenci na 

inzulin a tlumí inzulinovou odpověď. 

Hlavním cílem pro klinickou diabetologii zůstává využití nových ukazatelů - markerů pro 

časné odhalení diabetu. Jedním z laických příznaků je špatné hojení ran, injekčních 

vpichů, otlačenin a zhmožděnin, nechutenství a ztráta váhy. 

 

11.1. 5. DIABETES TYPU II - NIDDM.  

Je to nejčastější forma, její vznik je méně jasný a rozporuplnější. 

Postupně dochází ke dvěma defektům. Zpočátku se insulinu vylučuje nejen dostatek, ale 

přímo nadbytek, ale na buňkách těla je nedostatek receptorů, na které insulin působí 

(inzulinová rezistence). Hmotnost pacientů v této fázi nebývá zvýšena. Ke zhoršení činnosti 

beta buněk dochází v další fázi, kdy se sekrece insulinu vyčerpá a beta buňky přestanou 

reagovat na nedostatek jeho zvýšenou produkcí. Často pacienti přibývají na váze. 
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11.1.5.1. GENETICKÉ FAKTORY jsou nepopiratelné, jak ukazují zkušenosti s dvojčaty a 

rodinami. 

U většiny pacientů je zhoršená citlivost tkání vůči inzulinu prvotním nebo zděděným 

defektem. U některých začíná defekt na úrovni beta buňky jako zhoršená inzulinová 

sekrece - štíhlí diabetici druhého typu. 

11.1.5.2. DIETNÍ LÉČBA je bezpodmínečná a má tyto cíle: 

a. Odstranit výkyvy hladiny krevního cukru (glykémie), hypoglykémie i hyperglykémie. 

Je nutné udržovat optimální krevní lipidy a tělesnou hmotnost. Z toho vyplývá obecný důraz 

na zdravou výživu. 

b. Zásady diety: žádný rafinovaný cukr, méně než 10% energie nasycených tuků, 

rozložení stravy rovnoměrně během dne (3 velká a 3 malá jídla zcela pravidelně), omezit 

alkohol u obézních diabetiků, snížit výživná sladidla sorbitol a fruktózu, omezit sůl. 

c. Přiznivý účinek pohybové aktivity - jeden z pilířů terapie diabetu. Vhodné u všech typů 

diabetu je doplňování vitamínů, především antioxidantů, preparátů s žeňšeněm, 

odstraňování cholesterolu pomocí vlákniny (např. ovesné nebo glukomananové), udržování 

hmotnosti. Je vhodný i extrakt z Gingko biloba, který zlepšuje jak prokrvení nozku tak 

periferní oběh.  Zcela zvláštní kapitolou je pravidelný příjem koenzymu Q10, o kterém 

hovoříme na jiném místě. 

 

11.2. CYSTICKÁ FIBRÓZA 

 U zdravých epitelových buněk je vylučovací a absorpční  funkce elektrolytů a vody ve 

funkční rovnováze,  zprostředkované rozdílným vybavením bazální (spodní)  a apikální 

(vrchní) membrány buněk (obr. 42) aktivními  iontovými pumpami a kanály pro Cl- a K+. 

Chloridové kanály  jsou otevřeny, jestliže jsou fosforylovány cAMP-závislou  proteinkinázou 

nebo Ca2+-závislou proteinkinázou C, k jejíž  aktivaci dochází při jakémkoliv zvýšení 

cytoplasmatické  koncentrace ionizováním vápníku. Cl- se vylučuje ven z buňky  a spolu s 

ním vychází sodík a voda. 

 Cystická fibróza je fatální genetické onemocnění,  charakterizované poruchou transportu 

iontů (elektrolytů)  exokrinních epitelových (výstelkových) buněk. Hlavními  zasaženými 

orgány jsou dýchací cesty, výstelky pankreatických  cest a potní žlázy. Osoby takto 

postižené trpí opakovanými  plicními infekcemi, postupnou atrofií výstelek v plicích,  

pankreatu a zvýšeným vylučováním sodíku potem. Někdy se  porucha týká i výstelky 
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slinných žláz, chámovodů a žlučových  cest. Hlavní příčinou případného úmrtí bývá 

druhotná plicní  infekce. Průměrná doba života pacientů je 26 let. 

 Genetická porucha spočívá v tom, že epitelové buňky  nemají žádou propustnost pro Cl-, 

zřejmě v důsledku poruchy  chloridových kanálů v membráně apikální strany buněk. V roce  

1989 byl popsán gen pro cystickou fibrózu a jeho úloha při  vzniku choroby je intenzívně 

studována. 

 

 11.3. MYASTHENIA GRAVIS A LAMBERT-EATONŮV MYASTHENICKÝ SYNDROM 

 Zdravý imunitní systém dobře reaguje na cizí antigeny  a vlastní ignoruje. K rozpoznávací 

funkci přispívá hlavně  thymus (brzlík), v němž T-buňky získávají tuto schopnost  syntézou 

antigen-specifických membránových receptorů (T-cell  receptors). Předpokládá se, že při 

myasthenii gravis dochází  k autoimunitnímu napadení nikotinových acetylcholinových  

receptorů na nervosvalové ploténce. V thymu existují myoidní,  svalovým vláknům podobné 

buňky, které vytvářejí nAChR. Ten se  z buněk uvolňuje např. při jejich zániku. TcR 

pomocných  T-buněk a periferních B-buněk rozpoznávají nAChR nebo  některou jeho část 

(nejčastěji na ohybech molekul  podjednotek, které představují hlavní imunogenní zóny, 

vůči  nimž se vytvářejí protilátky) jako cizí bílkovinu. Protilátky  tvořené B-buňkami se 

naváží na receptor na kosterním svalovém  vlákně, což je signálem pro vtažení 

(internalizaci) nAChR do  vlákna a jeho odbourání. Přestože se počet nAChR stále  

doplňuje, receptorů je stále méně a nestačí zprostředkovat na  svalovém vlákně 

dostatečnou depolarizaci. Při opakovaném  dráždění ploténky (např. při námaze, kdy klesá 

množství kvant  vylučovaného acetylcholinu) se přenos vzruchové aktivity na  sval 

přerušuje. 

 Klinické projevy myasthenie jsou tedy charakterizovány  snadnou fyzickou unavitelností. 

Prvými příznaky bývají  pokleslá oční víčka (ptóza). V nejpokročilejších stádiích  

onemocnění dochází k poruchám až zástavě dýchání. Většina  myasthenických pacientů s 

vysokým titrem protilátek proti  nAChR mívá patologické nálezy na brzlíku (lymfofolikulární  

hyperplasii nebo thymom) a totální thymektomie je  v takovýchto případech klíčovým 

léčebným zákrokem, spolu se  symptomatickou léčbou anticholinesterázami, které 

prodlužují  dobu působení acetylcholinu na snížený počet receptorů. 

  Lambert-Eatonův myasthenický syndrom je zřejmě způsoben  protilátkami 

vytvářenými v těle pacienta proti omega-typu  vápníkového kanálu v nervových 
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zakončeních na motorické  ploténce. Hlavními příznaky tohoto autoimunitního onemocnění  

jsou svalová slabost, snížení šlachových reflexů, sucho  v ústech, sexuální impotence a 

zácpa. Tento myasthenický  syndrom je často spojen s jinými typy autoimunitních  

onemocnění a ve více než 60 % provází malobuněčný karcinom  plic. Z toho důvodu je 

považován za paraneoplastickou  autoimunitní chorobu. 

 Ukázalo se, že pasívní přenos imunoglobulinů z pacientů  do myší vyvolává tytéž 

elektrofyziologické změny, především  snížený počet kvant acetylcholinu, vylučovaných při 

stimulaci  nervu. Presynaptické membrány nervových zakončení jak  u pacientů, tak u 

postižených myší vykazovaly typické  morfologické změny v oblasti tzv. aktivních zón 

výlevu kvant.  Ubylo specifických intramembránových částic, o nichž panuje  domněnka, že 

jde o vápníkové kanály, jimiž vniká při  depolarizaci vápník a iniciuje uvolnění kvant. 

Nedávno bylo  ukázáno, že tyto kanály váží radioaktivním jódem značený  omega-CTX. K 

onemocnění zřejmě dochází tím, že buňky  malobuněčného karcinomu plic mají spontánní 

vápníkové akční  potenciály a vyvolávají tvorbu protilátek, které se váží na  tento typ 

vápníkových kanálů nervových zakončení, čímž ho  vyřadí z funkce. Experimentálně bylo 

prokázáno, že tyto  protilátky mohou inhibovat vápníkové potenciály v rakovinných  

buňkách a snižovat výlev acetylcholinu na nervosvalové  ploténce. Funkce nervosvalového 

spojení se zpravidla zlepší  a klinické příznaky nemoci ustoupí po účinné léčbě tohoto  typu 

plicní rakoviny. 

11.4.  ALZHEIMEROVA CHOROBA 

 Jde o nejčastější formu demence, která nabývá charakteru  nemoci především u lidí ve 

čtvrtém a pátém deceniu. Klinickým  projevem je postupující zhoršení paměti, což vede k 

rozpadu  intelektu. Patologicky je demence Alzheimerova typu provázena  vznikem velkého 

množství degenerativních plak  a neurofibrilárních uzlíků v mozku. Plaky obsahují shluky  

patologicky změněných dystrofických nervových a gliálních  výběžků a nacházejí se 

obvykle v asociativních oblastech  neokortexu, hipokampu a amygdaly. Podle některých 

představ je  syndrom demence důsledek ztráty cholinergních zakončení,  která jdou do 

kůry a dalších oblastí z neuronů umístěných  v subkortikálních oblastech, např. v 

Meynertově jádře  (nucleus basalis Meynerti). 

 V současnosti existují dvě hypotézy na podstatu této  choroby: 1. Cholinergní, která se 

opírá o zjištění poklesu  činnosti syntetizujícího enzymu cholinacetyltransferázy  (ChAT) a 

která předpokládá sníženou syntézu ACh  v cholinergních neuronech. Při onemocnění 
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klesá počet  cholinergních neuronů v Meynertově jádře o 25 - 90 %.  Vzhledem k tomu, že 

mozková kůra je cholinergními vlákny  zásobena především z bazálního Meynertova jádra, 

hypotéza  předpokládá, že výpadek cholinergních neuronů v této oblasti  může vysvětlit 

příčiny vzniku demence. V mozkové kůře klesá  i počet nAChR (Ach receptorů 

nikotinového typu) a snad i počet muskarinových receptorů typu  M2, umístěných zřejmě 

presynapticky. Dočasné zlepšení stavu  pacientů (některými popírané) při podávání lecitinu 

(fosfatidylcholinu) v potravě (vyšší nabídka  cholinu) je vysvětlováno větším množstvím 

syntetizovaného  acetylcholinu. 

 2. Glutamátová teorie je novější a méně dokumentovaná.  Vychází z pozorování, že při 

demenci Alzheimerova typu  dochází k funkční disociaci a snížení počtu glutamátergních  

spojů především mezi korovými pyramidovými buňkami. Existují  experimentální údaje o 

tom, že NMDA antagonisté brání rozvoji  dlouhodobé potenciace přenosu vzruchové 

aktivity (což je snad  korelát vytváření paměťových stop) a narušují psychickou  výkonnost 

u laboratorních zvířat. Při demenci Alzheimerova  typu byl také nalezen pokles glycinových 

modulačních míst na  NMDA receptorech kůry předního mozku. 

 Na své ověření čeká další představa, podle které je  selektivní zničení cholinergních 

neuronů způsobeno hliníkem.  Výskyt této choroby byl shledán vyšší u populací žijících  v 

oblastech s vysokým obsahem hliníku v půdě a potravě.  V atrofických plakách uvedených 

oblastí mozku byl hliník  zjištěn ve větším množství. Poslední zprávy ale hovoří  o možných 

metodických artefaktech, spojených se stanovením  hliníku v mozkové tkáni. 

11.4.  NIKOTINISMUS 

 Mezní záležitost mezi narkomaniemi a receptorovými chorobami (viz dále). Jde o narušení 

některých podtypů nikotinového ACh  receptoru nebo jiných nikotin vážících bílkovin 

inhalací nebo  digescí tabáku. Účinnou substancí je nikotin. Jen v USA ročně  zemře 

300 000 lidí na zdravotní problémy, které jsou  důsledkem kouření nebo jiných forem 

užívání tabáku. Nervové nAChRs  mají sice jen dva základní typy podjednotek ( a ), 

které  také formují pentamery, ale v každé skupiněje ještě několik podtypů. U svalu jsou 

podjednotky značně konservovány (neliší se navzájem vůbec a mezi sebou málo), kdežto v 

CNS se podjenotky  liší. Je dobře známo 11 genů pro CNS podjednotky, z toho 9 pro alfa a 

3 pro beta. 

Nejčastější typ, který váže dobře nikotin je 42. Tento typ neváže -bungarotoxin. Také je 

častý typ 35 4 v autonomních gangliích.  
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Velmi zajímavý je typ složený jen z 7. Vysokoafinně váže bungarotoxin a v přítomnosti 

Ca
2+

 se rychle desensitizuje. Jedinečnou vlastností je to, že propouští Ca
2+

 více než např. 

NMDA.receptor (viz dále), dokonce 10x víc než Na. Propouští vápník již při normálním , 

vysokém potenciálu buňky, na rozdíl od NMDA receptoru, který je při normální polarizaci 

buněk blokován hořčíkem a je nutno buňku nejprve depolarizovat, aby se jeho kanál 

otevřel. V mnoha mozkových oblastech mají nAChR důležitou úlohu v presynaptických 

nervových zakončení jako autoreceptory, zpětnovazebně regulující výlev Ach ale 

především jiných přenašečů, jako NA, serotoninu, dopaminu, GABAy a v mnoha 

dokázaných případech i glutamátu.  Zprostředkují další cestu vstupu Ca
2+

 do nervových 

zakončení a tím zvyšují uvolnění kvant. 

Účastní se při embryogenese. Cholinacetyltransferáza  je detekovatelná v budoucí 

nervové destičce a podjednotky nervového receptoru jsou v pre-myoblastech dvoudenního 

myšího embrya. Protože 7 receptory dobře propouštějí Ca, mohou se účastnit na vápníku 

závislé časné exprese genů a zcela jistě regulují  proliferaci buněk a hledání cíle rostoucími 

neurity. Růstový konus stále vysílá kvantový i nekvantový Ach, v okamžiku  kontaktu s 

cílem (svalovým vláknem) se hromadí vylučovaný Ach, aktivuje 7 autoreceptory, a jimi 

vstupující vápník inhibuje motilitu a stabilizuje se kontakt. Neurity spinálních neuronů „cítí“ 

koncentraci Ach a stáčí se stranou, nebo Ca-dependentním způsobem zastavují růst. 

Význam nervových nAChRs je tedy převážně regulační. Význam pro rychlý přenos 

signálu je zřejmě menší, než u nervosvalové ploténky. Dobře je prokázána cholinergní 

cesta z Renshawových interneuronů na míční motoneurony, nikotinická aktivace 

uvolňování dopaminu ve striatu je zřejmě způsobena přímou cholinergní aktivací 

nikotinových receptorů neuronů substantia nigra. Mnohé dalčí cholinergní dráhy mohou 

uniknout pozornosti, protože jsou difusní, nebo se receptory tak rychle desensitizují, že 

nespatříme aktivaci. 

Nikotin systémově zlepšuje paměťa pozornost, prostřednictvím mezolimbického systému 

zlepšuje odměňovací stavy asi přes dopaminergní dráhy. Podání nikotinu zlepšuje 

avoidance reakci, kdežto knocoutované myši nemající 2 podjednotky receptoru nejsou 

citlivé na nikotin při vypracovávání úhybného testu. Po podání nikotinu se neučí rychleji 

utíkat do bezpečné i když osvětlené oblasti klece bez elektrických ranek do tlapek. Ale 

samy jsou chytřejší i bez nikotinu. 
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 11.5. PORUCHY INHIBIČNÍHO GLYCINOVÉHO RECEPTORU - HEREDITÁRNÍ  

MYOKLONITIDA POLL HEREFORDSKÝCH TELAT A SPASTICKÁ MYŠ 

  U obou typů jde o přecitlivělost k podnětům (zvukovým,  taktilním aj.), které 

vyvolávají krátkodobé záchvaty třesu  a tetanického spasmu kosterního svalstva. 

Porucha je dědičná  autosomálním recesívním způsobem. U telat připomínají  příznaky 

otravu strychninem a nelze je odstranit  antiepileptiky. O strychninu je známo, že blokuje 

chloridový  kanál glycinového receptoru. Vazebné studie značeným  strychninem ukázaly v 

obou případech onemocnění specifický  a výrazný pokles počtu glycinových receptorů 

na jinak  nezměněných synaptických membránách neuronů v mozkovém kmeni  a v míše. 

  Tato porucha inhibičních glycinergních synapsí  ukazuje jejich závažnou roli při 

řízení motorických a snad  i senzorických funkcí míchy. Pokusy na geneticky spastických  

myších, které jsou známy již 30 let, naznačují, že struktura  a funkce GlyR je nezměněna, 

pouze klesá jejich počet.  U spastických myší dochází k částečné kompenzaci sníženého  

počtu GlyR tím, že se zvýší počet GABAA receptorů,  jejichž  funkce je obdobná. Proto na 

rozdíl od spastických telat lze  spasmy u myší snadněji uvolnit antiepileptikem valproátem,  

benzodiazepiny a barbituráty, které potenciují GABAA  receptory vazbou na jejich 

modulační místa. 

11.6. SVALOVÁ DYSGENEZE 

 Dys -ř. předpona, označující poruchu. Dysgenese svalová (porušený vývoj svalů) je 

autosomální (spojené s autosomy, párovými nepohlavními chromosomy) recesívní letální 

(smrtelnou) mutací u myši,  charakterizovanou absencí svalových stahů, které chybí už  v 

prenatálním období. Jde o projev dysgenického genu, což  vedlo k objasnění úlohy 

dihydropyridinového receptoru (L -typ  vápníkového kanálu), zprostředkujícího přenos 

signálu  z T-tubulů svalových vláken na endoplasmatické cisterny,  z nichž se uvolňuje 

vápník nutný pro stah (obr. 43).  Vápníkový kanál dihydropyridinového typu (DHPR) zřejmě  

odpovídá L - typu vápníkového kanálu u neuronů a stejně jako  tento kanál slouží jako 

napěťový senzor (viz výše).  

 Akční  potenciál se přenáší z povrchové membrány svalu, sarkolemy,  do T-tubulů, 

putuje dovnitř vlákna a ve stěnách T-tubulů  aktivuje DHPR, který zatím neznámým 

způsobem vyvolá uvolnění  Ca2+ z endoplasmatických cisteren. Porucha na a1 

podjednotce  DHPR vede k svalové dysgenezi. Funkční genetický příjem  (transfekce) 



111 

kvalitního genu pro a1 podjednotku u myší  svalovou dysgenezi odstraní. Jak již bylo 

řečeno, přítomnost  těchto receptorů, které jsou i v srdeční svalovině, je  dokumentována 

tím, že značené dihydropyridiny se váží  v T-tubulech, a jeden z nich, nifedipin, výrazně 

ovlivňuje  vazbu podráždění a kontrakce. DHPR kanál, kterým se  z cisterny uvolňuje 

vápník (Ca2+-uvolňující kanál), je zřejmě  tetramer. 

 

 

12. STRUČNÝ NÁSTIN PŮSOBENÍ NĚKTERÝCH NÁVYKOVÝCH LÁTEK 

 Každý z nás se může setkat, ať již přímo nebo nepřímo s drogami. Mohou je domů 
přinést děti, nabízejí je spolupracovníci nebo  známí  i neznámí ve škole, na 
dýcháncích a tanečních zábavách. Proto je třeba znát základní skupiny těchto 
falešných přátel  člověka a mohl se jim úspěšně vyhnout. Jde o velmi stručný 
přehled, který lze postupně doplňovat z podrobnějších materiálů. Je bohužel přirozené, 

že si organismus snadno zvyká na situace nebo preparáty, které byť jen na nedlouho odstraňují 

z dosahu vědomí fyzické problémy (analgetika, morfin, acetylsalicylát) nebo problémy 

psychické (tabák, alkohol, drogy). Lidé chtějí mít bezstarostný život a nechápou, že život 

může mít smysl i když prožíváme bolest a utrpení, když je pro to důvod (např. matka 

invalidního dítěte. Logoterapie –hledání smyslu života-  vídeňského psychiatra B. Frankla 

s osobní zkušeností z koncentračního tábora). 

Stavy závislosti nejsou specificky lidské a v Africe existují oblasti, kde se celá buš vč. slonů 

opije při alkoholovém kvašení některých plodů. Laboratorního krysu potkana ale obtížně 

přivykáme na abusus (zneužití) alkoholu. Teprve nucenou aplikací drogy volně pohyblivým 

zvířatům se podařilo vyvolat závislost, včetně behaviorálního modelu závislého chování. To 

umožnilo studovat změny po jednorázovém a opakovaném podávání drog.  

Říká se, že závislost může vzniknout na každý příjemný nebo obecně odměňující vliv. 

Skutečná závislost ale musí splňovat tři podmínky: touha po opakované dávce, dávka musí být 

dostatečně velká a musí být podávána s určitou frekvencí. 

Návykové stavy jsou charakterisovány čtyřmi stupni: tolerancí, sensitizací, závislostí a 

odvykacím syndromem. 

Tolerance- snížení účinku při opakovaném podání stejného množství nebo potřeba zvýšené 

dávky (typické pro benzodiazepiny) pro dosažení stejného účinku. Obdoba desensitizace a 

desensibilizace na receptorové úrovni. 

Sensitizace, nebo reversní tolerance, znamená eskalující efekt při opakovaném podávání. 

Tatáž látka může současně vyvolávat toleranci i sensitizaci. 

 Závislost  znamená potřebu opakované aplikace drogy s cílem vyhnout se nepříjemnému 

odvykacímu syndromu. 

Odvykací syndrom  je charakterisován psychickými a somatickými poruchami při absenci 

drogy (úzkost, deprese). Pojem je širší, týká se i nenávykových látek – např. beta blokátorů. 

K vývoji záviskolsti je navíc zapotřebí, aby látka vyvolávala positivní afektový stav a navíc 

měla vlastnosti „posilovače“ (reinforcer). To jsou to látky a situace, které facilitují učení a 

motivované chování. Znamená to, že chování, které vede k žádoucímu cíli je opakováno.  
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Požití drog má účinky akutní a chronické. 

Akutní spočívají především v ovlinění centrálních synapsí. Opiáty reagují s opiátovými 

receptory jako agonisté, halucinogeny jsou agonisty na 5HT2 receptorech, nikotin na 

cholinergních receptorech těl, dendritů a nervových zakončení mnoha i necholinergních 

neuronů, etylakohol stimuluje GABA a inhibuje NMDA receptory, amfetaminy stimulují 

uvolňování monoaminů do synaptické štěrbiny. Kokain inhibuje reuptake monoaminů atd.  

Chronické změny jsou vlastně adaptací na úrovni celulární a subcelulární. Mění se densita 

(hustota) receptorů a G-proteinů, koncentrace druhých poslů a úroveň fosforylace bílkovin. To 

vede ke změnám enzymových aktivit, propustnosti kanálů, syntéze neuropřenašečů aj. Např. 

opiáty ovlivňují přímo K-kanál (hyperpolarizace) a přes Gprot Na kanál. Klesá aktivita 

adenylylcyklázy a je méně cAMP, méně se aktivují cAMP-dependentní proteinkinázy, snižuje 

se fosforylace  různých proteinů, mj. i tyrosinhydroxylázy, která je nutná pro syntézu 

noradrenalinu. Opiáty např. blokují zpětné vychytávání noradrenalinu, což má ve svých 

důsledcích kardiotoxický vliv a vede k poškození myokardu, podobně jako silný stres. 

Disposice k drogové závislosti jsou významně determinovány geneticky. Od r. 1990 je 

nejčastěji studován gen pro dopaminový receptor D2 (DRD2 na 11 genu),jehož vztah 

k alkoholismu poprvé popsal Blum a spol. (JAMA 263:2055, 1990). Lze poměrně snadno 

studovat např. amfetaminovou závislost a polymorfismus tohoto genu, kde existuje velmi 

významná korelace. 

 

V Česku se nejvyšší procento  nově závislých se pohybuje ve věkové kategorii 15-19 let a 

nejvíce zneužívanou drogou jsou stimulancia, především amfetaminy (pervitin). Základní 

skupiny návykových látek jsou uvedeny v následujícím stručném přehledu. 

 

 První skupina 

 12.1.TĚKAVÉ LÁTKY (INHALANCIA, SOLVENCIA) 

 Název: jde o různé chemické látky, velmi často organická  rozpouštědla, lepidla, čistící 

prostředky, barvy a jejich ředidla. Toluen, trichlorethylen, benzin, aceton atd. 

 Způsob užití: čichání a vdechování výparů (inhalace), někdy  z igelitových sáčků na 

obličeji, pod ručníkem apod. 

 Působení: celkové utlumení psychiky, ospalost, snížené vnímání a obluzenost. 

 Příznaky: charakteristický zápach chemikálie z šatů, dechu, vlasů. Rozšířené zornice, 

zarudlé oči, vyrážka v obličeji, kolem úst a nosu. Někdy stopy chemikálií (lepidel či barvy) 

na oděvu a rukou. 

 Hlavní rizika: všechny tyto látky ničí především buněčné membrány a způsobují rychlé 

odumření epitelových, mozkových a jaterních buněk. Může dojít k rozpadu červených 



113 

krvinek a zničení krevního imunitního systému. Nejvážnější akutní riziko je předávkování a 

těžká otrava, která může skončit smrtí. Rychle se vytváří návyk. 

 Druhá skupina 

 12.2. KONOPÍ  

 Název: marihuana (tráva, mariánka) a hašiš (haš). 

 Vzhled: podobně jako tabákové listy krájené nebo drcené, semínka a osemení 

(marihuana) nejčastěji tmavohnědě zbarvená pryskyřice (hašiš - arabské pojmenování pro 

trávu) tmavší olejnatá kapalina (hašišový olej) někdy vpraveno do různých cukrovinek nebo 

pečiva. Obě drogy, hašiš i marihuana se připravují z rostliny Cannabis sativa, var. indica, 

česky indické konopí. Hašiš je olejovitý výtažek z vrcholků samičího okvětí konopí, který 

má více než desetinásobek aktivní látky než marihuana. Původně byl používán v podhůří 

Himalájí. 

 Způsob užití: Marihuana –většinou smíchána s tabákem a kouření ve formě rozšiřující se 

deseticentimetrové cigarety (papírky XXL), zadržené vdechy ("joint" nebo “špek”, nechává 

se kolovat) někdy dýmka (hašiš). Cukrovinky nebo i čaj. 

 Působení: široká paleta podle typu drogy, ale i obsahu účinné  látky. Tou je THC – 

tetrahydrocannabinol (THC). Účinky jdou přes mírnou eufórii (rozjařenost), zvýšenou 

pohybovou aktivitu, změněné vědomí, myšlenkový trysk, pestré barevné halucinace, až 

emotivní výbuchy. Tyto stavy jsou provázeny ztrátou vztahu ke skutečnému světu. 

Rozhodně nejde o stav kontemplace, samadhi, nirvány či satori. To jsou stavy čistého 

vědomí, které mají zcela jinou kvalitu a kterých nelze dosáhnout použitím žádných drog. 

Hašiš se do Evropy dostal z islámského světa po obsazení severní Afriky (Maghribu) v 

druhé polovině 19. století. Byl módou mezi francouzskými umělci. THC se nachází 

v samičích květních šišticích konopí, dnes pěstováno a sušena illegálně i u nás na 

remízkách, pasekách, okrajích lesů a březích řek. Rostlina až dvoumetrová se rozšířila ze 

Střední Asie do celého světa. Používána na lana, plachty (snáší mořskou vodu) a ošacení, 

někdy na výrobu alternativního paliva do motorů (Henry Ford vyvinul auto poháněné 

konopným palivem). Lékařsky kdysi konopí oblíbeno v Číně a Indii, i dnes někde používáno  

při nevyléčitelné rakovině, ke zmírnění následků chemoterapie, proti kataraktě a 

roztroušené skleróze. 

 Příznaky: nepřirozená veselost a rozjařenost. Typické jsou zarudlé oči, rozšířené zornice, 

bulémie (nepřirozená chuť k jídlu, ba přímo žravost), zrychlený puls, osoba páchne 
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spáleným listím nebo trávou. Po větším počtu jointů “trávy” v lepším případě hluboký 

dlouhý spánek, v horším nevolnost, nehybnost, nebo velmi nepříjemné pocity horečnaté 

zimnice. Oproti alkoholové otravě je velmi mírná kocovina 

 Hlavní rizika: zpomalení reakčních časů - riziko dopravních nehod, zhoršení postřehu a 

poruchy soustředění. Něteré osoby jsou dezorientované a chaotické, někdy silná úzkost, 

ale většinou bez halucinací, někdy paranoia, pronásledování domnělým nepřítelem. 

Dlouhodobé používání vyvolává poruchy nálady, tz. flashbacky, což je toxická psychóza, 

opakované prožití  účinku drogy bez jejího požití. Chronické záněty sliznic v ústech, očích, 

impotence, neplodnost, poškození plodu, poruchy imunity, tvorby krve a zvýšené riziko 

rakoviny plic. V psychické oblasti  dále změny osobnosti, zanedbanost, ztráta 

odpovědnosti, otupění, nebezpečí sebevraždy, závažné agresivity a zuřivosti. Závislost se 

získává pomaleji než na tabák a není doložen případ úmrtí na předávkování. Snad lepší 

varianta než tvrdý alkohol, ale větší riziko rakoviny kuřáků než u tabáku. 

 Třetí skupina 

 12.3. TLUMIVÉ LÁTKY 

 Název: léky : proti bolestem (neopiátová analgetika), barbituráty (léky s obsahem např. 

fenobarbitálu), léky na spaní (hypnotika), léky na uklidnění (sedativa), léky proti úzkostem 

(anxiolytika,  např. diazepam) 

 Vzhled: tablety, dražé, kapsle, injekční ampule. Solutan, Tramal, Ataralgin, Meprobamat, 

Ephedrin, Dormogen, Eunalgit, Neuralgen, Dinyl, Diazepam, Algena, Sedolor, Alnagon. 

 Způsob užití: tablety nebo injekce 

 Působení: snížení bolestivých pocitů, uvolnění, při vyšších  dávkách tělesný i duševní 

útlum, hraničící s mdlobou. 

 Příznaky: nezřetelná a pomalá řeč, ospalost, zpomalené myšlení (bradypsychie) 

náladovost při chronickém požívání, otupělost, citová vyhaslost. 

 Podezření nabýváme při nálezu injekcí, jehel a obalů od léků na místech, kde bychom je 

nečekali.. 

Hlavní rizika: možnost předávkování s následnou otravou, bezvědomím, smrtí. Velké riziko 

psychické i fyzické závislosti. Při náhlém vysazení především barbiturátů, ale i 

benzodiazepinu, se zvyšuje riziko epileptických záchvatů. Dlouhodobé užívání vede k 

bolestem hlavy, agresivitě, střídání nálad, depresím a úzkostem. 
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 Čtvrtá skupina 

 12.4. OPIÁTY 

 Název: Braun (směs derivátu kodeinu "béčko"), heroin  ("háčko","herák", šleh-injekčně), 

kodein ("káčko") morfin . 

Vzhled: heroin je bílý až hnědý prášek, opiáty a kodein jsou v  lécích, tabletách, ampulích. 

Hnědě zbarvená tekutina (Braun) je směs derivátu kodeinu. 

 Způsob užití: kouření, šňupání, nitrožilní injekce, někdy tablety. 

 Působení: snížení či odstranění bolesti (morfin, Dolsin, poměrně krátkodobé - 4 hodiny), 

zklidnění, uvolnění, celkový tělesný a duševní útlum. 

 Příznaky: akutní stav po požití drogy: zúžení zornic (špendlíková hlavička) zpomalené 

reakce (zpomalené počítání času), poruchy pohybové koordinace, stav  omámení. 

Chronický stav: vodnaté oči, stopy po vpichu často zanícené, bledá kůže, ztráta váhy, 

výtok z nosu. 

 Podezření nabýváme při nálezu pomůcek jako jsou stříkačky, jehly, opálený staniol, nebo 

kontaminovaná lžička. 

Hlavní rizika: snadná možnost předávkování vedoucí až ke smrti, rychlý vznik závislosti s 

těžkými odvykacími (abstinenčními) příznaky, které vznikají již několik hodin po odeznění 

účinku drogy (tz. "absťák"). Kriminální jednání, agresivita, krádeže  peněz a cenností, 

poruchy potence u mužů a menstruace u žen. Vážná poškození jater, záněty žil, mozkové 

poruchy, riziko nebezpečných infekcí HIV - AIDS, žloutenka, při používání nesterilních  

injekčních jehel. 

Substituční dlouhodobá odvykací léčba l-methadonem je založena na jeho nízkém 
dávkování a dlouhodobém účinku. Ve vyspělých zemích se používá více než dvacet 
let, r. 1998 byla v ČSR v běhu studie s 20 (slovy dvaceti) „klienty“. Klasické léčení 
stojí v r. 1998 asi 80 tisíc Kč, Metadonem 40 tisíc per 1 narkomana. Metadon může 
úspěšně nahradit i jinou tvrdou drogu. Novější látky, např. BP897 (Francie) regulují 

množství dopaminu a jsou snad vhodné pro  všechny typy návykovosti, vč. tabáku 
André Waismann z Izraele zavedl dvoufázovou léčbu prvotních fází morfinové 
závislosti u osob s ještě hruběji nenarušenou psychikou a nerozvrácenou osobností. 
Pacient je 6 hodin pod částečnou narkózou (bez abstinenčních problémů) zbaven 
drogy, detoxikován. Jsa čistý, dostane dávku nenávykového morfinového 
antagonisty naltrexonu (který by normálně navodil abstinenční příznaky), nepociťuje 
hlad po heroinu a další den může případně zahájit sociální terapii. Takto vyléčeny 
tisíce pacientů, hl. v USA. Využívá se toho, že heroinová závislost není zpočátku 
psychická, ale neurologická. Naltrexon je jeden z substituovaných derivátů morfinu, 
podobný naloxonu, antagonista opiátových receptorů. Téze-bojujme se závislostí, ne 
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závislými osobami, s nemocí, ne s nemocným. a alkoholu. U myší-kokainistek 
(kokain plus světlo, podmíněný reflex) BP897 je velmi účinný. 

 

 

 

 

Pátá skupina 

12.5. HALUCINOGENY 

 Název: přírodní látky: mescalin, psilocybin, psilocyn. Jsou obsaženy v kaktusech a 

některých houbách. Stále populárnější a stojící mimo zákonný postih je sběr a konsumace 

lysohlávky vlhkomilné (Psilocybe sp.), která se za II. sv. války používala při výsleších a r. 

1995 si vyžádala v Čechách první oběť , kdy brněnský vysokoškolách podlehl touze létat. 

            Syntetické látky: LSD (tzv. „kyselina“, acid), trip (tripy  jsou směsi halucinogenů s 

obsahem LSD) MDMA (tz. extáze, ectasy) se stimulačními účinky. 

 Vzhled: malé kousky papíru, čtverečky o několika milimetrech napuštěné tekutinou s 

drogou (LSD) kapaliny (nálevy z přírodních  drog, čaje a odvary) kapsle a tablety (extáze) 

 Způsob užití:  orálně 

 Působení: velmi individuální a tím nebezpečné. Především halucinace, tj. neexistující 

obrazy, objekty a scény, jiné poruchy smyslového vnímání. Někdy velmi mají velmi  

nepříjemmý obsah, často až děsivý. Přechodné fáze mohou být příjemné. Změněné 

prožívání skutečnosti včetně vlastní osoby (dlouhé ruce apod.), změny nálady.  

 Příznaky: zrychlený (někdy naopak zpomalený- Psilocybe) puls, rozšířené zornice, zarudlý 

obličej, někdy zvýšená pohybová činnost, nekontrolovatelné jednání. 

 Hlavní rizika: poruchy sebeovládání, vznik psychického návyku, možnost delšího přetrvání 

psychické poruchy. Častá je paranoia - chorobná vztahovačnost a pocit ohrožení. Typické 

jsou opět flashbacky kdy se prožívá účinek drogy bez jejího podání, často až do několika 

měsíců. Někdy přetrvávají depresivní stavy, ústící až do sebevražedného chování. 

 Šestá skupina 

12.6. STIMULANCIA 
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 Název: amfetamin, pervitin (metamfetamin, tz. péčko, perník, piko), efedrin, kokain (koks), 

crack (koncentrovaná směs kokainu, sody a vody, v krystalické formě určená ke kouření). 

Další léky např.  Triphenidyl (tz.tryfák). 

 Vzhled: tablety, bílý prášek, krystalky (crack) 

 Způsob užití: šňupání, injekce, kouření 

 Působení: duševní a tělesná stimulace, zvýšení bdělosti,  odstranění únavy, menší chuť k 

jídlu, potřeba překotné činnosti, nespavost, neklid, pocit hmyzu pod kůží (mravenčení - 

kokain),  vztahovačnost, pocit nadřazenosti, agresivita, náladovost, úzkost při vyšších 

dávkách. Po odeznění hlad, vyčerpání, deprese, spánek.  Srdeční selhání a riziko 

smrtelných otrav při velkých dávkách. 

 Příznaky: zvýšený krevní tlak, roztřesenost, sucho v ústech,  pocení, neklid, rozšířené 

zornice, chronická rýma s krvácením a výtokem z nosu, bledá kůže, hubnutí, narušení 

nostní sliznice a přepážky (šňupání kokainu). 

 Hlavní rizika: výrazná psychická závislost, pocity pronásledování (paranoia) agresivita, 

poruchy paměti, halucinace. 

 

 

 12.7. Sedmá skupina 

 ALKOHOL (NĚJAKÁ CHEM SCHEMATA Z TAT) 

Jde o jednoduchou chemickou látku, rozpustnou jak ve vodě, tak i v tukovitých  buněčných 

membránách. Proto snadno proniká do různých orgánů včetně mozku. V alkoholických 

nápojích kolísá jeho obsah od 2 - 3 objemových procent (pivo) do  40 % v destilátech. V 

jednom 12 o pivu je přibližně tolik alkoholu jako ve dvou decilitru vína nebo půl deci 

destilátu. 

 Vzhled: Pohyblivá bezbarvá kapalina. Nápoje obsahující alkohol mají charakteristický 

lihový zápach a chuť. 

 Způsob užití: Ústy, výjimečně injekčně. Per rectum též možno pro léčebné účely. 

 Působení: v první fázi euforie, dobrá nálada, v druhé fázi ztráta ochraných reflexů, 

sebepřeceňování. U některých osob naopak alkoholická deprese až sebevražedné úmysly. 

Častá je agresivita a zpomalení reakčních dob (řidiči). 
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Alkohol je podobně jako inalancia organickým rozpouštědlem, nadto dobře mísitelným s 

vodou. Odbourává především v játrech a v některých částech trávicí trubice (stěna 

žaludku) enzymem alkoholdehydrogenázou, jejíž množství u různých lidí kolísá. Tím se  

vysvětluje individuálně různá doba opilosti. Závažné jsou důsledky toho, že se 

alkoholdehydrogenáza musí zabývat odbouráváním etanolu. Tento enzym je totiž běžně 

zapojen do biochemických reakcí celé řady bioaktivních látek a regulátorů, např. -

hydroxybutyrátu, mnohých steroidů a bioaminů, jejichž metabolismus je tedy přítomností 

etanolu porušen. Nadto při odbourávání etanolu vzniká acetaldehyd, jehož působení v 

mozku vyvolává dvě skupiny pocitů: při větších dávkách jde o nepříjemné příznaky 

kocoviny, bolesti hlavy, dávení nerovnováha. Menší množství acetaldehydu reaguje s 

dopaminem za vzniku salsolinolu, nebo reakcí se serotoninem vzniká metyltetrahydro--

karbolin, což jsou látky schopné reagovat s morfinovými receptory. Acetaldehyd také 

inhibuje jeden krok katabolismu dopaminu, jmenovitě oxidativní deaminaci. Hromadí se 

meziprodukt 3,4-dioxyfenylacetaldehyd, který po reakci opět spolu s dopaminem dává 

vzniknout tetrahydropapaverinolinu a dalším analogům, podobným morfinu (normorfin). 

To vše je snad příčinou positivních pocitů při nízkých dávkách etanolu. Ale pozor, ukázalo 

se, že savci mají nejen receptory pro látky morfinového typu, ale že morfin a kodein 

vznikají -mimo známé endorfiny a enkefaliny- v nanomolárních množstvích přímo v mozové 

tkáni, ale vyšší dávky etanolu vedou k poklesu jejich přirozené produkce. Etanol tedy 

nabídkou substrátu (acetaldehydu) prudce zvyšuje množství normorfinu a snad i dalších 

opiodních látek. Ty pak působí na receptory jak budivě, tak tlumivě. Menší dávky etanolu v 

intervalech minut, max. hodin receptory aktivují a vedou k zvýšenému pocitu sebejistoty a 

odvahy. Chronické a vysoké dávky vedoucí k dlouhodobé přítomnosti salsolinolu naopak 

inhibují, snad desensitizují opiátové receptory, na které nemohou pak působit přirození 

anonisté, především met-enkefalin a -endorfin. Jak bylo řečeno, nadto u chronických 

alkoholiků (alespoň z řad experimentálních  krys) produkce libost vzbuzujících met-

enkefalinu (ale ne leu-enkefalinu) a -endorfinu klesá v období abstinence a alkoholici 

tento stav překonávají další dávkou etanolu, je-li dostupný.  Nedostatek jak endogenních 

opiátů tak jejich receptorů se může projevit sníženým sebevědomím, nespokojeností, 

depresí a  snahou vyhledávat exogenní morfium a kodein. 

Etanol má celou řadu dalších účinků , např. na výlev a odbourávání serotoninu a 

noradrenalinu. Zvýšená hladina těchto neuropřenašečů vede k pocitu vnitřího uspokojení, 

euforie a odměny, mají antidepresivní účinky. Etanol zřejmě blokuje presynaptické  2 
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adrenoreceptory, které samy snižují výlev katecholaminů, inhibuje odbourávací enzymy 

(MAO) a zpětnou resorpci do zakončení a tím se psychogenní působení SER a NA 

zvyšuje. Situace je ale ve skutečnosti nejasná  a komplikovaná faktem, že etanol působí na 

další synaptické systémy.  

Dehydrogenací etanolu vznikající acetaldehyd se v mitochondriích okysličuje 

acetaldehydehydrogenázou (AADH) na acetát a z něj se snadno tvoří mastné kyseliny, 

základ to tvorby tukových polštářů. Proto u alkoholiků (ale nejen u nich) nacházíme 

zvýšenou hladinu triglyceridů v krvi . Etylalkohol je tedy kalorickou bombou, ale zvýšená 

fyzická námaha neurychlí odbourávání drogy a jeho hladinu v krvi, maximálně se spálí cosi 

glycidů či tuků. Kardiologové ale varují před zvýšenou fyzickou prací a sportem pod vlivem 

etanolu, kdy roste riziko kardiopatií.  

AADH může být blokována, např teturamem, což vede k rychlému vzestupu hladiny 

acetaldehydu až na denaturující úroveň, což se projeví pocitem kocoviny již po malých 

dávkách etanolu. Teturam se proto používá v terapii alkoholismu.   

Požívání etylalkoholu vede k celkovému snížení odolnosti organismu proti chladu (periferní 

vasodilatace, zmrznutí opilců), náchylnosti k infekcím. Vyčerpávají se zásoby vitamínů, 

především B1 (thiaminu), což může vést k nadbytku pyruvátu, a k příznakům tzv. 

Wernickeova symptomu v důsledku poškození jader thalamu a jader vestibulárních a 

okohybných nervů (náhlý nystagmus, dvojité vidění, zmatenost). Wernickeův symptom 

může přerůst do Korsakovovy amnestické psychózy (porucha paměti pro nové vjemy po 

opakovaných příhodách deliria tremens), ke svalové a srdeční slabosti a k tzv.  alkoholické 

kardiomyopatii (rozšíření srdce a dušnosti). Delirium tremens je těžká forma 

alkoholického abstinenčního syndromu. Charakterizují ji ataky úzkosti, zmatenost, 

nespavost, děsivé sny, tachykardie, halucinace (zrakové),  pocení a deprese. 

 Příznaky požití: časné příznaky - alkohol v dechu, někdy maskovaný bonbónem nebo 

žvýkačkou, případně zrnkovou kávou. Zarudlé oči, zhoršené pohyby, bolesti hlavy, nejistá 

chůze, ospalost, nezřetelná výslovnost. Při dlouhodobém pití  amnesie, „okna“, osoba si  

nepamatuje, co pod vlivem alkoholu dělala, třes i bez alkoholu, zvyšování odolnosti proti 

alkoholu (více snese) a další výše zmíněné příznaky. Psychologicky a společensky 

traumatizujíci je ztráta nepijících přátel, vyvíjí se u některých samotářské nebo skupinové 

pití. 
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 Hlavní rizika: Návykovost, častější úrazy a vznik nemocí jater (cirhóza),  vysoký krevní tlak, 

rozpad osobnosti, sociální isolace. Boj s etanolem, „jenž nám vraždí muže nejvzácnější“ 

(Dr. Batěk, citováno J. Hašek, Osudy dobrého vojáka Švejka ) se nese v rovině 

psychiatricko-psychologické a biochemické. V druhém případě se používají inhibitory 

acetaldehydehydrogenázy, např. teturam nebo experimentálně protilátky proti tomuto 

enzymu. Trik spočívá v tom, že blokáda odbourávání acetaldehydu se projeví nepříjemnou 

kocovinou už po malých dávkách etanolu.  

 U mladých lidí se vytváří návyk velmi rychle, děti mají málo  alkoholdehydrogenázy v 

játrech, proto hrozí nebezpečí otrav a důsledků nevyužití alkoholdehydrogenázy pro jiné 

metabolické cesty. V USA a Japonsku je povoleno podávat alkoholické nápoje až od 21 

let, v ČR 18 let. Pozitivních účinků alkoholu je málo a jsou  pozorovány jen při dávkách 

nepřekračujících jedno pivo nebo dvě deci vína denně (tzv. francouzský paradox, připisující 

mírnému požívání červeného vína blahodárný účinek na kardiovaskulární  systém, snad v 

důsledku přítomnosti bioflavonoidů v tomto „mléku starců“). Připomeňme, že stejně jako 

v červených hroznech,  v arašídech je resveratol, který chrání před cévními onemocněními 

a snad i před rakovinou. Arašídy (max. 50 g denně) jíme raději nesolené. 

 

 Osmá skupina 

 12.8.  TABÁK 

 Působení: Zařazení tabáku mezi návykové drogy (v USA do skupiny opioidních látek) není 

zdaleka  přehnané. Jde o velmi rozšířený návyk, který způsobuje téměř jednu třetinu všech 

úmrtí na rakovinu, v USA ročně ved ke smrti 300 000 osob. Velmi nebezpečné a často 

podceňované je tzv. pasivní kouření nekuřáky, kteří inhalují vzduch nasycený kouřem z 

cigaret a dechu kuřáků  aktivních. Lidé, pobývající v prostorách s bezohlednými kuřáky, 

zatěžují svůj organismus rizikem, odpovídajícím dvěma až pěti cigaretám denně. Týká se 

to zvláště dětí, kterým hrozí záněty dýchacích cest a astma. 

Příznaky: Je známo, že se kouření rozšířilo v Evropě po objevení Ameriky, ale jeho 

škodlivé účinky byly dobře dokumentovány až v druhé polovině tohoto století. Evropané 

naučili Američany pít a oni se jim odvděčili nejen bramborami, ale i tabákem. Samotný 

nikotin je přirozeným pesticidem a zabíjí nejen lidi, ale i hmyz. 

Typické příznaky u počínajících kuřáků: nevolnost, bledost, pocení, závrať, bolesti hlavy, 

ev. zvracení. Jde o otravu nikotinem. 
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 Hlavní rizika: Již vykouření jedné cigarety denně vede k několikahodinovému působení na 

cévy. Dlouhodobé kouření zvyšuje riziko onemocnění zhoubnými nádory všeho druhu , 

především však rakovinou průdušek a plic (malobuněčný karcinom, působení dehtu z 

cigaret) a způsobuje  kuřácké astma (ranní  kašlání), k poškození žaludku, cév a srdce 

(volné radikály, poškozující intimu cév, což usnadňuje aterosklerózu).  Náladovost, sklon  k 

depresím a zvýšená potřeba vitamínů skupiny B jsou dalšími  průvodními zjevy 

chronického tabakismu. Častá impotence u mužů a riziko poškození dítěte u těhotných 

žen, nepříznivé účinky na pokožku obličeje, rychlejší stárnutí pleti. Určitou ochranou proti  

rakovině průdušek a plic může být pravidelné přijímání vitamínu A (respektive provitaminu 

beta karotenu, který nelze předávkovat) a dalších antioxidačních látek a vitamínů. Velkým 

problémem může  být odvykání s abstinenčními příznaky jako je podrážděnost  a nervozita. 

Používají se nikotinové náplasti apod. Existuje ale i bezpečná cigareta: je jí každá, která 

zůstane nezapálená. Lulka a fajfka - častější karcinomy rtů, jazyka a dásní. 

Mimo dehet, agresivní  volné radikály, CO a dalších asi 40 škodlivin, obsahuje tabákový 

kouř nikotin. Tato látka přináší subjektivní pocit zlepšené psychické výkonnosti zřejmě v 

důsledku působení na nervový typ nikotinových Ach receptorů. Nervový typ nAChRs  je 

složen podobně jako svalové receproty, z pěti podjednotek, ale jen dvou typových skupin. 

Základní a fyziologicky velmi významnou vlastností je to, že řada z nich se otevírá pro Ca 

ionty a některé se rychle Ca-závislým způsobem desensitizují. Nacházejí se jednak na 

postsynaptické membráně cholinergních synapsí, jejichž axony vedou z nepříliš četných a 

v podstatě difusních cholinergních jader, jako je n. basalis Meynerti a jednak na 

presynaptických nervových zakončeních, jak cholinergních, tak s jinými hlavními mediátory, 

jejichž výlev regulují. Jsou tvořeny jen dvěma skupinami podjednotek,  a , které se 

navzájem dost odlišují. Váží nikotin, řada typů je blokována -bungarotoxinem nebo   

jinými toxiny, např.neosurugatoxinem. Mimo geny pro svalové podjednotky (označované 

někdy jako 1 a 1) je známo nejméně 11 genů pro nervové podjednotky z toho 9 pro  a 

3 pro . Nejčastější typ, který váže dobře nikotin, je 42. Neváže ale ochotně -

bungarotoxin, na rozdíl od jiných. Jeden neuron může mít několik podtypů. V autonomních 

gangliích a v srdci je častý typ 354. Velmi dobře propustný pro vápník (víc než NMDA 

kanál a 10x víc než pro Na) je typ složený jen z 5 stejných podjednotek - 7. Vápník teče 

do buňky -na rozdíl od NMDA glutamátových receptorů - i při normálním a příp. 

hyperpolarizovaném klidovém potenciálu a je to hlavní cesta pro vápník při normálně 

polarizovaném neuronu. Postsynaptické receptory jsou Z tohoto důvodu postsynaptický 
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význam nAChRs pro přenos impulsů v některých strukturách (Renshawovy interneurony v 

míše, eferentní synapse v kochleárních vláskových buňkách  aj.) ustupuje do pozadí před 

jejich úlohou při embryogenesi a při růstu dendritů a neuritů. Už u 2denního myšího 

zárodku se v oblasti budoucí nervové destičky nachází cholinacetyltransferása a v pre-

myoblastických buňkách se vyskytují podjednotky nervového nAChR. Díky vysoké 

propustnosti pro Ca se tyto receptory zřejmě účastní Ca-dependentní časné exprese genů. 

7 receptor pomáhá při proliferaci neuronů a hledání cíle. Při kontaktu s druhou buňkou se 

kvantově a nekvantově vylučovaný Ach hromadí a váže se s 7 autoreceptory. Do 

růstového konu teče těmito cholinergními autoreceptory Ca
2+

, stabilizuje vznikající synapsi 

a zastavuje motilitu, růst konusu. Samozřejmě se aktivují všechny intracelulární procesy, 

závisející na Ca jako druhém poslu, mj. I Ca-dependentní K
+
a Cl

-
 . Také přežití 

motoneuronů se zlepšuje po blokádě nervových nAChRs pomocí kurare a -

bungarotoxinu. Autoreceptory pro Ach jsou i na jiných synapsích a mohou tvořit další cestu 

pro vstup Ca do terminály a zvýšení výlevu GABA, NA, serotoninu, dopaminu a snad i 

glutamátu. 

Při senilní demenci a Azheimerově chorobě degenerují presynaptické cholinergní terminály 

a ubývá nAChRs v hipokampu a kortexu, ale ne mAChRs. Proto se používá m1 agonistů 

(oxotremorin), kteří ale navozují deprese. Nikotin a další agonisté působí down-regulaci 

(snížení počtu) mAChRs a up-regulaci nAChRs jak u experimentálních zvířat, tak u člověka 

(studie pomocí PET, positronové emisní tomografie). Krátkodobé podání nikotinu tedy 

zvyšuje nAChR a zlepšuje pozornost u dospělých i dětí. U kuřáků se snad oddaluje senilní 

demence, Alzheimer i parkinsonismus, pakliže se toho dožijí. Aktivace mAChRs i nAChRs 

ať již anticholinesterázou (tacrin) nebo agonisty působí neuroprotektivně, protože se 

stimuluje enzym -sekretáza, která štěpí prekurzor amyloidu (který se ukládá v senilních 

plakách při Alzheimerově chorobě). Vyvíjejí se anticholinesterázy s méně výraznými 

vedlejšími účinky na bázi piperidinu (Donepezil) nebo karbamátu (ENA-713, exelon), nebo 

specifičtí n-agonisté (ABT418 fy Abbot Ltd., nebo SIB1508Y fy Sibia Neurosciences Inc.). 

U schizofreniků je také deficit nAChRs a podání nikotinu zlepšuje sluchové halucinace. 

 

 Devátá skupina 

12.9 . VARIA - další zneužívané látky a činnosti 
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 Anabolika (steroidy): Nejde o drogy ve smyslu působení na duševní stav, ale jsou 

zneužívány některými sportovci během tréninku a závodů. Takoví "sportovci" riskují 

diskvalifikaci a ohrožují své  zdraví. Jsou známy případy úmrtí cyklistů a vytrvalostních 

běžců pod vlivem anabolik. Anabolika poškozují játra, cévy, srdce, zvyšují možnost 

mozkové mrtvice a u mladších osob zastavují růst a snižují imunitu. Mění se i osobnost 

směrem k podezíravosti,  násilnosti a zhoršení mezilidských vztahů. Při injekčním podání je 

nebezpečí přenosu infekcí včetně HIV-AIDS a žloutenky. 

 Amfetamin a podobné látky: Povzbuzují duševní i tělesnou činnost nefyziologickým 

způsobem a ve spojení s namáhavými sportovními výkony jsou nebezpečné zdraví a 

někdy i životu. 

 Káva (kofein): Velmi rozšířená návyková látka. U zdravých osob  1-2 šálky kávy denně 

neškodí, ale u nemocných s kardiovaskulárními chorobami může kofein zvyšovat krevní 

tlak a výskyt aterosklerózy a srdečních arytmií. Abstinenční příznaky, např. při pobytu v 

nemocnici, zahrnují bolesti hlavy a žaludku. Pravidelný  kofeinismus zvyšuje podle 

některých autorů, ale ne všech, riziko poškození pankreasu  i s možností vzniku rakoviny. 

 Hazardní hry: Chorobné hráčství, návyk na hazardní hry, není pouze moderním 

problémem (viz např. slavnou operu P.I. Čajkovského - Piková dáma). Dnes ovšem mimo 

karty, kasina a sportovní sázky  začínají být  především pro mládež  nebezpečné hrací 

automaty, které pohltí mladou mysl často natolik, že se děti dopouštějí krádeží a podvodů, 

jen aby mohly pokračovat ve hře. Nebezpečí spočívá i v charakteru počítačových a 

automatových her. Jde převážně o brutální násilné nebo přinejmenším zesměšňující  

situace, které skrývají nebezpečí latentní zločinnosti mládeže. Organizátoři a výrobci 

hazardních her se kvůli vysokému zisku dopouštějí psychického nátlaku na hráče, kteří 

mívají často velké  dluhy, ztrácejí spoustu času, zanedbávají školu, zaměstnání a  rodinu. 

Někteří z nich sice dokáží chorobné hráčství překonat, ale často až po dlouhé a náročné 

léčbě. 

12.10. ORIENTAČNÍ STANOVENÍ NĚKTERÝCH DROG V TĚLE 

V České republice stále klesá cena drog na černém trhu a proto se mnohé preparáty 

stávají i finančně dostupnými pro značnou část mládeže. Lze ale využít nových možností, 

které umožní zjistit, jestli dítě nebo mladistvý bere drogy. 

Orientační rychlou představu mohou poskytnout tzv. záchytné testy, které na základě 

chemické imunitní reakce těla osoby mohou odhalit některé drogy v moči. V moči se stopy 
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drog uchovávají až několik dnů, rozhodně déle než v krvi. V případě akutní otravy drogami 

je možné dokonce určit stupeň otravy drogou. 

Pro orientační záchytné testy jsou dnes na trhu výrobky zahraničních společností: AbuSign 

je testovací destička a Visualine je detekční člunek, pracující na podobném principu - cena 

je okolo 200,- Kč. Nepříliš drahý je i orientační jednorázový test Ontrak od firmy La Roche. 

Poněkud složitější, ale i výkonnější je detektor Triage 8, který vyrábí firma Merck. Pro 

nelékaře je třeba, aby se s jeho obsluhou předem seznámil. Nicméně tato minilaboratoř 

umožňuje během několika minut orientačně určit až 8 skupin drog najednou. Soubor o 

deseti kazetách lze zakoupit přibližně za 12.000,- Kč. 

Detekční papírky Front Line od firmy Boehringer Mannheim pracují podobně jako papírky 

na měření glukosy v krvi. Proužek se namočí na 5-10 vteřin do moči a pak se umístí 

vodorovně na neporézní podložku. Do dvou minut lze zabarvení papírku srovnat s 

barevnou škálou na etiketě balení. Sada třiceti proužků stojí v současné době kolem 

6.OOO,- Kč. Zatím lze tyto detekční proužky použít pro 3 skupiny drog: 1. kokain, 2. opiáty 

typu morfinu (morfin, heroin, kodein) a 3. látky z konopí (marihuana a hašiš). Připravují se 

testovací proužky pro velmi rozšířený pervitin neboli perník, benzodiazepiny (Diazepam, 

Nitrazepam aj.), methadon a amfetamin. 

 12.11. VÝHODY A OMEZENÍ TESTOVACÍCH METOD 

Výhodou těchto testů je rychlost, se kterou poskytnou rodičům a vychovatelům základní 

představu, zda dítě nebo mladý člověk přišel do styku s drogami. 

S určitou rezervou musíme výsledky testů posuzovat tehdy, když jsou užívány léky 

obsahující efedrin a kodein (přípravky proti kašli) nebo uklidňující benzodiazepiny nebo 

jiné, běžně užívané léky. V případě nejasnosti je možné konzultovat pracovníky Ústavu pro 

toxikologii a soudní chemii. Zabarvení testů tedy slouží především jako podklad pro 

laboratorní zkoušky, zacílené již na určitou drogu. 

Zmiňme se ještě o psychické stránce použití testů. Přestože je samotné provedení výše 

uvedených testů poměrně jednoduché, citlivý přístup k vyšetřovaným je více než namístě. 

Ani pozitivní výsledky nesmí vést členy rodiny, kolektivu nebo vychovatele k tomu, aby 

označili dítě jako narkomana, což by v případě jiného původu zabarvení  mohlo vzbudit 

zájem o drogy a jejich účinky. Na druhé straně negativní výsledek orientačních testů 

nemusí ještě znamenat, že dítě s drogou do styku nepřišlo jindy. To může rodiče ukolébat 
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možná falešnou představou, že je  "čisté". Spolehlivě testy reagují při skutečné otravě 

vysokými dávkami, pomohou určit typ drogy a urychlit léčebný zásah. 

Použití Metadonu při odvykací léčbě se rozšiřuje i v ČR. 

 

 

 

 


