
UVEREJNENÉ: 28.06.2017 

Roľnícke noviny 

Problematika vaječného cholesterolu vo výžive 
 

Téma týždňa, strana: 12 

Autori:  

prof. Ing. MARTIN HALAJ, CSc. 

prof. Ing. JOZEF GOLIAN, Dr. 

Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 

 

Slepačie vajce je obligátna ľudská potravina, o ktorej sa v ostatných päťdesiatich rokoch 

vytvoril mýtus o jej škodlivosti na zdravie ľudí pre obsah cholesterolu a salmonel. To sa 

odrazilo v poklese spotreby vajec na obyvateľa za rok. 

Najmä v roku 1940 napríklad v USA bola spotreba 400 ks vajec, tak v roku 1990 to bolo 235 a 

v roku 1998 už len 240 ks. Na Slovensku sme zaznamenali, pokles z 320 vajec v roku 1980 na 

247 ks v roku 2016. Vďaka novým poznatkom v metabolizme cholesterolu bol prehodnotený 

aj vzťah jeho príjmu z potravy. 

Slepačie vajce je unikátny a excelentne vyvážený zdroj živín pre všetky vekové kategórie ľudí 

ako plnohodnotná potravina. Obsahuje pestrú škálu nutrične cenných látok, ktoré sa výrazne 

podieľajú na úhrade fyziologických potrieb ľudského tela. Ľahko stráviteľné bielkoviny s 

vyváženým obsahom aminokyselín, najmä esenciálnych, pre ktoré je vajce považované za 

„potravinový štandard" pretože: 

* má vysoký obsah lipofilných vitamínov A, D, E, K a je prirodzeným najbohatším zdrojom 

bielkovín; 

* má všetky vitamíny rozpustné vo vode (okrem vitamínu C); 

* má významné minerálne látky s vysokým obsahom P, Fe, S, K, I; pozornosť si zasluhujú 

vaječné tuky v žítku, vysoko stráviteľné a výživné pre svoju priaznivú skladbu mastných 

kyselín, s vysokým podielom esenciálnych mastných kyselín (n-3 a n-6) a priaznivý ich 

vzájomný pomer; 

* významné zastúpenie a nutrične významné sú fosfolipidy, najmä lecitin s prevahou 

nenasýtených mastných kyselín. 

 

Tvorba a zloženie tukov 

Žĺtok je výsledkom vývoja a premeny folikulu (vajíčka) do ovulácie. Vývoj a rast folikulov vo 

vaječníku má svoju hierarchickú postupnosť vo veľkosti od 0,2 do 20 - 30 g. Žltková hmota sa 

vytvára v pečeni a jej tvorba je regulovaná pohlavnými hormónmi. V priemernom vajci s 

hmotnosťou 60 g tvorí tuk 6 g, čo je asi 10 % z hmotnosti vajca a všetky tuky vajca sú uložené 



v žítku. Tuky žltka pochádzajú z transformácie a adsorpčne z potravy. U sliepok počas znášky 

pečeň zvyšuje svoju hmotnosť a obsah tukov v nej 2až 3-násobne v porovnaní s kohútmi či 

mládkami. Keď sliepka pohlavne dospeje (začne znáška), hladina tukov v pečeni sa zvyšuje 

súbežne so znáškou. Mení sa aj štruktúra mastných kyselín počas tvorby vajca, ako aj celkové 

zloženie tukov žltka. Tuky žítka tvoria trigľyceridy 60,6 % a fosfolipidy 39,4 %. Vo vaječných 

tukoch prevládajú nenasýtené mastné kyseliny a tvoria až 64 - 71 % všetkých mastných 

kyselín žĺtka. 

Cholesterol a jeho funkcia v tele 

Cholesterol je látka tukovej povahy, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou každej bunky nášho 

tela a je nevyhnutná pre fungovanie nášho organizmu. Nachádza sa v každej bunke, je 

súčasťou vonkajšej bunkovej membrány, ale aj ďalších membrán v bunke. Okrem tejto 

štrukturálnej funkcie je cholesterolová molekula súčasťou steroidných hormónov, súčasťou 

žĺtkových kyselín dôležitých pri vstrebávaní tukov v čreve, pôsobením slnečného žiarenia sa v 

pokožke premieňa na vitamín D, ktorý je potrebný pre stavbu kostí, je dôležitá pri 

metabolizme vitamínov rozpustných v tukoch (A, D, E a K), je súčasťou nervových obalov. Je 

dokázané, že v organizme má dôležitú úlohu pri vytváraní imunity a tiež viaže niektoré jedy. 

Popri pozitívnych vplyvoch cholesterol je pôvodcom zdravotných problémov - tvorby 

sklerotických zmien v organizme, ak je hladina cholesterolu v krvi príliš vysoká. Rozoznávame 

dva druhy cholesterolu, pričom každý z nich plní iné funkcie a to ako dobrú, ale aj zlú! LDL-

cholesterol (lipoproteín s nízkou hustotou - často označovaný aj ako „zlý" cholesterol). 

Roznáša tuk po tele a je objemný. Za určitých okolností sa cholesterol ukladá do stien tepien, 

vytvára pevné povlaky a zužuje ich. Tieto zmeny sú často spojené aj s vytváraním podmienok 

na vyššiu zrážanlivosť krvi. Pri vytvorení zrazeniny a zblokovaní zúženej tepny môže dôjsť k 

srdcovému infarktu alebo mozgovej mrtvici. 

HDL-cholesterol (lipoproteín s vysokou hustotou - alebo „dobrý" cholesterol) odpratáva 

nadbytočný „zlý" cholesterol. Jeho vyššia hladina je spojená s nižšou pravdepodobnosťou 

ukladania zlého cholesterolu v tepnách. HDL cholesterol prenáša cholesterol z telových 

buniek do pečene, kde sa rozloží, vytárajú sa žlčové kyseliny či žič a po „úprave" sa znova 

využije. Vyšší pomer HDL-cholesterolu k LDL-cholesterolu pomáha chrániť človek pred 

srdcovo-cievnymi ochoreniami. 

Triglyceridy (TAG) - sú ďalším druhom tukov, ktoré sa označujú aj ako neutrálne tuky. Sú 

prijímané spolu s cholesterolom potravou. Časť triglyceridov premení telo na okamžitú 

energiu, avšak pri nízkom výdaji energie sa v organizme ukladajú v tukových tkanivách ako 

rezervoár energie. V prípade potreby sa uvoľňujú z tukových buniek a slúžia ako energetický 

zdroj. Ak človek nešportuje alebo nevydáva energiu, TAG sa nespotrebúvajú a ostávajú 

uložené ako „zásobný tuk". Väčšina sa nachádza v tukových vrstvách pod kožou a okolo 

životne dôležitých orgánov. Zvýšená hladina triglyceridov tiež zvyšuje riziko srdcovo-cievnych 

ochorení (srdcový infarkt, mozgová porážka). Pomer týchto dvoch cholesterolov je priamo 

ovplyvňovaný súčasným obsahom dvoch typov nenasýtených mastných kyselín v potrave. 

Tieto dve skupiny sú obyčajne označované ako PUFA n-3 kyseliny (polyunsatured acid - 

polynasýtené mastné kyseliny) a PUFA n-6 kyseliny (nazývané vysoko nasýtené mastné 

kyseliny). 



Bolo dokázané, že PUFA n-3 majú antitrombické, antisklerotické a antiflogické účinky a 

pôsobia prevažne proti vzniku kardiovaskulárnych chorôb. Pri ich zvýšenej spotrebe sa 

znižuje hladina sérového cholesterolu, klesá frakcia LDL a zvyšuje sa hladina HDL. Ako ich 

ideálny pomer sa uvádza n-6 ku n-3 10 :1 či 5 :1. 

Väčšia časť cholesterolu sa tvorí v pečeni, len menšiu časť telo prijíma potravou. Do krvi sa 

dostáva dvomi cestami - priamo z pečene, kde sa tvorí asi 70 % cholesterolu a zvyšok z 

tráviaceho traktu. Z tráviaceho traktu sa do krvi vstrebáva asi polovica, a to zo živočíšnej 

potravy a z ďalších zdrojov; druhá polovica je v žlči a pri trávení je vylúčená stolicou (jed-iná 

cesta ako sa organizmus zbavuje cholesterolu). Cholesterol je krvou prenášaný k jednotlivým 

bunkám v tele, ktoré ho využívajú na životné procesy v tele. Hladiny cholesterolu v krvi 

ovplyvňuje veľa faktorov. Niektoré z nich môžeme kontrolovať, iné nie. 

Odporúčaná hodnota 

Vyvážená strava, zdravá telesná hmotnosť a telesná aktivita sú hlavnými podmienkami 

udržania hladiny cholesterolu v normálnych medziach. Aké sú normálne hladiny 

cholesterolu? Odporúčaná hodnota „zlého" cholesterolu (LDL) závisí od toho, v akom stupni 

rizika sa konkrétny človek nachádza. Optimálne hodnoty závisia od viacerých faktorov (muž - 

žena, vek, fajčenie, stresy, choroby). V základnom laboratórnom vyšetrení sa stanovuje 

celkový cholesterol, LDL a HDL-cholesterol a tiež triglyceridy. Vyšetrené hodnoty sa uvádzajú 

v mililitroch na liter. Zvýšené hodnoty môžu viesť k rozvoju vážnych ochorení a komplikácií s 

nimi spojenými či infarktom, porážkou a ďalšími faktormi. 

Podľa odporúčania Európskej kardiologickej spoločnosti a Európskej spoločnosti pre 

aterosklerózu pre manažment dyslipidémií z roku 2011 by mala dospelá osoba udržovať 

cieľové hladiny cholesterolu ako uvádza tabulka. Zvýšená cholesterolémia je jedným z 

rizikových faktorov aterosklerózy. Riziková je cholesterolémia nad 5,2 mmol.l-1 a hraničná 

hladina je považovaná v rozpätí 5,2 - 6,5 mmol.l-1. 

U nás norma udáva nasledovné hodnoty cholesterolu a triglyceridov v krvi: celkový 

cholesterol: 3,40 5,20 mmol.l-1, HDL: 0,9 1,42 mmol.l-1.LDL: 0,10 - 3,40 mmol.l-1.TGC: 0,78 - 

1,92 mmol.l-1. Vyšetrenie cholesterolu sa odporúča uskutočniť v rámci každoročnej 

preventívnej prehliadky. 

Hladina cholesterolu 

Ak sa v krvnom riečisku nachádza vysoká hladina cholesterolu, ten sa môže začať ukladať v 

stenách tepien vo forme povlaku a vznikne ochorenie nazývané ateroskleróza či kôrnatenie 

tepien. Ateroskleróza je dlhodobo sa vyvíjajúci degeneratívny proces artériovej steny, v 

priebehu ktorého sa na stenu tepny ukladajú tukové látky a vápenaté soli, pričom sa zároveň 

rozmnožuje väzivo, čo má za následok zúženie lumenu a stvrdnutie cievnej steny. V 

počiatočnom štádiu ochorenia sa v cievach tvoria tzv. tukové prúžky, ktoré sa dajú vo 

včasnom štádiu aj úplne odstrániť. Pri dlhodobom zvýšení hladiny cholesterolu dochádza k 

nenávratnej prestavbe steny ciev, cievy začnú tvrdnúť, ich steny hrubnú, vznikajú tukové 

nánosy - aterosklerotické pláty, ktoré zužujú prierez ciev a bránia normálnemu prietoku krvi. 

To nakoniec vedie k poruchám tkanív, orgánov, ktoré tepna vyživuje. Ak dôjde k úplnému 



uzavretiu tepny a tým aj k úplnému prerušeniu prístupu živín a hlavne kyslíka, postihnuté 

tkanivá odumierajú. 

Ak nastane uzáver tepny zásobujúcej srdcový sval, t. j. najvážnejšia komplikácia aterosklerózy 

- je to srdcový infarkt, pri ktorom sa preruší dodávka kyslíka a živín pre svalové bunky srdca, 

dôsledkom čoho je ischémia - nedokrvenie tkaniva srdca. Pokiaľ k podobnému záveru dôjde 

z tepien vyživujúcej mozgové tkanivo, vzniká mozgová mŕtvica. Poruchy cievneho 

zásobovania na podklade aterosklerózy sa môžu týkať aj ďalších orgánov a častí tela od očí, 

brušné orgány, horné a dolné končatiny. 

Škodí vajce zdraviu? 

Otázka vajec vo výžive ľudí zostáva stále kontroverzná. Odporúčaná denná dávka príjmu 

cholesterolu je 300 mg, pre deti a ohrozené osoby 100 mg. Spotreba jedného vajca denne 

predstavuje úhradu cholesterolu na 63 - 83 % odporúčanej dávky. Je potrebné zdôrazniť, že 

výživou sliepok môžeme vajcia obohatiť o významné nenasýtené mastné kyseliny (PUFA n-3), 

ktoré pôsobia preventívne proti kardiovaskulárnym chorobám a tiež o významne vitamíny A, 

D, minerálne látky a stopové prvky ako jód, fosfor, železo, selén, chróm a zinok. Možnosť 

ovplyvniť pomer PUFA n-6/n-3 vo vajciach skladbou krmiva využívajú chovatelia na 

produkciu vajec so zvýšeným obsahom PUFA n-3. Takéto vajcia predávajú s rôznym 

obchodným označením, najčastejšie ako „Omega vajcia", sú veľmi populárne v USA a 

Západnej Európe, Izraeli, ale aj u nás (Novogal, Dvory nad Zitavou). Na ich výrobu sa 

používajú modifikované kŕmne zmesi na báze rybacích a rastlinných olejov, morských rias. 

Z literatúry je známe, že spotreba vajec obohatených PUFA n-3 vedie k zvýšenému obsahu v 

krvnej plazme, zvýšenie žiaducej frakcie HDL-cholesterolu, poklesu nežiaduceho LDL-

cholesterolu v krvnom sére, pričom sa nezvyšuje obsah sérového cholesterolu a mierne klesá 

aj krvný tlak. Tieto výsledky boli získané sledovaním dobrovoľníkov, ktorí konzumovali počas 

22 týždňov 7 vajec obohatených PUFA n-3 týždenne. 

Pre zdravých jedincov spotreba jedného vajca denne nepredstavuje žiadne riziko, ak nie je v 

potrave nadmerný príjem cholesterolu z iných zdrojov a mastných kyselín. Iná je situácia u 

ľudí s poruchami tukového metabolizmu, ktorých je v populácii ľudí okolo 16 %. Títo ľudia 

musia obmedziť konzumáciu potravín obsahujúcich cholesterol podľa pokynov lekára. 

Záverom treba zdôrazniť, že na vajce vo výžive ľudí sa musíme pozerať komplexne, pretože 

pri zvýšenom príjme vlákniny, pektínov, vitamínov C a F, prípadne konzumácie „omega 

vajec" nepriaznivý vplyv cholesterolu nielen redukujeme, ale vajcom získame aj iné, nemenej 

významné nutrične látky.  

Ako uvádza prof. MUDr. Daniel Pella, PhD., prezident Slovenskej asociácie pre aterosklerózu: 

Prevencia zameraná na zníženie cholesterolu je úprava životného štýlu so zložkami - diéta, 

pohybová aktivita zníženie telesnej hmotnosti, zákaz fajčenia a vzdelávanie pacientov a 

kontrola svojho zdravotného stavu. 

 

 

 



 

Zloženie vaječného žĺtka (Noble 1989)    

názov obsah [%] význam a účinok   

cholesterol 3,0 - 3,5 prepočítané na sušinu žltka  

pigmenty 0,2 karotény, luteín, zeaxantín, krypto-xantín  

bielkoviny  

lipoproteíny 5,0 lipovitelín, obsahujú časť viazaných tukov  

fosfoproteíny 5,0 vitelín, vitelenín, fosvitín, livelín  

tuky  

triglyceridy 41,0 a viac viac ako 65 % nenasýtených mastných kyselín  

lecitin 20,0  

kefalín 7,0  

sacharidy  

glykoproteíny 0,4 voľná glukóza  

minerálne látky 2,1  

Hladiny cholesterolu u pacientov s kardiovaskulárnym rizikom  

hladiny pacienti s kardiovaskulárnym rizikom 

veľmi vysoké vysoké stredne závažné 

LDL-C < 1,8 moll.l-1 < 2,5 moll.l-1 < 3,0 moll.l-1 

HDL-C - nestanovené odporúčané HDLC 1,00 moll.l-1 muži 1,3 moll.l-1 ženy 

TAG - nestanovené odporúčané hodnoty pod 1,7 moll/l 

Klasifikácia hodnôt celkového cholesterolu, HDL a LDL cholesterolu (1 mmol.l-1 = 40 mg %)  

cholesterol hladina v krvnom sére  

vhodné hraničné nežiaduce 

celkový pod 200 (5,2) 200 - 240 (5,2-6,2) 240 (nad 6,2 mmol) 

HDL - cholesterol nad 3,5 (0,9) menej 35 -45 (0,9-1,17) pod 35 (0,9) 

LDL - cholesterol pod 160 (4,1) 130 - 159 (3,4-4,1) pod 130 (3,4) 

 


