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Keď sa z grilu šíri omamná vôňa, nechcete si predstaviť, koľko cholesterolu vám koluje v 

žilách. No pred jeho ničivými následkami už nie sú chránené ani ženy. 

Lekári dnes vedia pomerne jednoducho zistiť, či máte veľa cholesterolu. Napriek tomu sa v 

ňom topí až tretina Slovákov. Osemdesiat percent z nich trpí aj vysokým krvným tlakom, 

cukrovkou alebo už prekonalo nejaké ochorenie srdca či ciev. Patria do najrizikovejšej 

skupiny a bez liečby im ide o život. Dožívajú sa oveľa nižšieho veku ako ich rovesníci. 

Umierajú na infarkt alebo mozgovú príhodu. Hoci niektorí vysoký cholesterol zdedili. 

Od narodenia 

Diane (42) ho namerali v puberte. Niekedy aj dvoj- či trojnásobné hodnoty. „V tom čase to 

však až tak neriešili. Kázali mi nejesť tučné mäso a mliečne výrobky. Nepomáhalo to, ale liečiť 

ma začali až pred piatimi rokmi,“ hovorí asistentka, ktorej genetické testy odhalili dedičnú 

formu – familiárnu hypercholesterolémiu. „Poslala som na skríning aj sestru, má to tiež. Brat 

odmietol vyšetrenie, vraj ho nič nebolí.“ Aj vy zvažujete, či má vôbec zmysel riešiť nejaký 

cholesterol? Daniel Pella z Lekárskej fakulty UPJŠ v Prešove a z Univerzitnej nemocnice v 

Košiciach si je istý, že áno: „Cholesterol treba znižovať. Najväčším zabijakom na Slovensku je 

ischemická choroba srdca a najzávažnejším rizikovým faktorom práve cholesterol. Postupne 

sa usádza na stenách koronárnych tepien a znižuje ich priechodnosť. Nastupuje 

ateroskleróza, kôrnatenie ciev.“ Dôsledkom však nemusí byť len srdcový infarkt. Ak sa cievy, 

ktoré cholesterol zanáša, nachádzajú v mozgu, hrozí mozgovo-cievna príhoda, teda porážka. 

Môžu si to však odniesť aj obličky, erekcia či nedokrvené dolné končatiny. Najnovšie sa 

ukazuje, že zlý cholesterol zvyšuje aj riziko rakoviny, najmä pľúc a hrubého čreva. 

Tukové dedičstvo 

Cholesterol sa nachádza v bunkách a krvi. Naše telo ho získava z potravín, ale tvorí si ho aj v 

pečeni, pretože bez neho nemôže fungovať. Je súčasťou žlčových kyselín, potrebných na 

vstrebávanie tukov v čreve, a je východiskovou látkou pri tvorbe vitamínu D. „Naša genetika 



nastavila tvorbu cholesterolu tak, aby ľudstvo mohlo prežiť. Predkovia kedysi trpeli 

podvýživou, dnes však jeme, aj keď nie sme hladní. Preto máme často mnohonásobne vyššiu 

hladinu cholesterolu, ako je zdravé. Naše zdedené danosti spôsobujú, že vysoký cholesterol 

majú aj štíhli ľudia, ktorí sa stravujú s mierou a športujú,“ objasňuje Daniel Pella faktor, ktorý 

vieme ovplyvniť. Cholesterol sa v krvi viaže na špeciálnu bielkovinu s vysokou hustotou – 

HDL, alebo s nízkou hustotou – LDL. HDL je „dobrý“ cholesterol, lebo pôsobí protizápalovo a 

antioxidačne. Zvyšuje ho pohybová aktivita. LDL cholesterol je „zlý“. Ak ho v krvi koluje viac 

ako bunky zužitkujú, hrozí ateroskleróza. Jeho hladina stúpa v dôsledku konzumácie 

nezdravých tukov, nedostatku pohybu, priberania a fajčenia. „Najdôležitejšie je stanoviť 

hladinu zlého, teda LDL cholesterolu, pretože práve tú treba upraviť liečbou. Hodnota 

celkového cholesterolu nemusí zodpovedať skutočnému srdcovo-cievnemu riziku. Ak máte 

vysoký celkový cholesterol, nemusíte mať vysoký aj zlý cholesterol. A, naopak, hoci máte 

normálny celkový cholesterol, ten zlý môže byť vysoký,“ upozorňuje Daniel Pella. Vyšetrenie 

cholesterolu a ostatných krvných tukov vám spraví všeobecný lekár po štyridsiatke v rámci 

preventívnej prehliadky každé dva roky. Ak treba, bude vás sledovať aj častejšie.  

Dôležitá genetika 

Prvým rizikovým faktorom je dedičnosť. Na jej základe vzniká familiárna 

hypercholesterolémia. Nech robíte, čo robíte, od narodenia máte dvoj- až trojnásobne 

zvýšenú hladinu cholesterolu. Katarína Rašlová z Metabolického centra v Bratislave však 

ubezpečuje, že toto ochorenie sa dá liečiť, len ho treba včas odhaliť.  

Častejšie zdedíte zmenený gén od jedného rodiča. Nemusia byť zasiahnutí všetci blízki 

príbuzní, šanca je päťdesiat na päťdesiat. Zriedkavejšie dostanete pozmenené gény od oboch 

rodičov. Srdcovo-cievne ochorenia sa v tomto prípade často vyvinú už pred dvadsiatym 

rokom života. Donedávna platilo, že choroby srdca a ciev viac ohrozovali mužov, najmä do 

päťdesiatpäť rokov. Ženy chránil estrogénový efekt. „Dnes je to inak. Ženy začali žiť mužský 

životný štýl. Nedarí sa nám brániť epidémii diabezity, teda cukrovke a obezite. V strave 

máme veľa cukru a nezdravých tukov, málo športujeme, mnohí fajčia. Cholesterol majú 6 až 

7 mmol/l, ale odmietajú upraviť si stravu a užívať lieky,“ krúti hlavou Daniel Pella. 

Ovplyvnení 

Keďže cholesterol sa nachádza najmä v tučnom mäse a mliečnych výrobkoch, diéta pomôže 

znížiť jeho hladinu o desať až dvadsať percent, ale musí byť celoživotná. Ak treba, podporená 

liekmi. „Väčšina pacientov však nemá žiadnu liečbu alebo v nedostatočných dávkach. Bez 

liekov málokto dosiahne želanú hladinu cholesterolu pod 1,8,“ prízvukuje Katarína Rašlová. 

Liekmi prvej voľby sú statíny. Okrem toho, že znižujú hladinu vysokého cholesterolu, sú 

protizápalové, zabraňujú vzniku trombózy a pomáhajú novotvorbe ciev v postihnutých 

oblastiach srdca. Mnohí pacienti ich však odmietajú užívať. Argumentujú, že spôsobujú 

únavu, svalovú slabosť, cukrovku 2. typu či dokonca demenciu. 

Podľa Daniela Pellu tu účinkuje nocebo efekt. Zvýšený cholesterol nebolí a jeho zníženie 

nezaregistrujete, nie je vám citeľne lepšie. O to skôr si všimnete príbalový leták s nežiaducimi 

účinkami. Najmä ak vám ich prízvukujú známi či neznámi na internetových fórach. „Pacienti 

sa o „škodlivosti “ statínov neraz dozvedajú od lekárov, ktorí uprednostňujú konšpiratívne 



teórie pred serióznymi výskumami,“ nečuduje sa ani doktorka Rašlová, že pacienti môžu byť 

zmätení. Niektorí však statíny skutočne neznášajú, trpia myopatiou. „Nežiaduce účinky sú 

veľmi zriedkavé. Existujú isté choroby a stavy, ktoré zvyšujú riziko svalových komplikácií, 

napríklad ochorenia štítnej žľazy, vysoký vek, posttraumatické stavy, extrémna fyzická 

aktivita či užívanie niektorých liekov. 

Najvážnejším nežiaducim účinkom statínov je však ich bezdôvodné vysadenie,“ mieni Daniel 

Pella. Dobrou správou je, že k dispozícii je už aj biologická liečba. Ide o protilátky proti 

enzýmu, ktorý ovplyvňuje hladinu cholesterolu v krvi. Túto liečbu potrebujú najmä pacienti, 

ktorí majú veľmi vysoké srdcovo-cievne riziko alebo familiárnu hypercholesterolémiu. 

Biologická liečba je veľmi účinná, znižuje hladinu cholesterolu až o šesťdesiat percent, ale 

poisťovne ju u nás hradia zatiaľ len v obmedzenej miere. 

 

Upravte si životosprávu 

Obmedzte konzumáciu tučného mäsa a mäsových výrobkov z neho, vnútorností, vaječných 

žĺtkov, masti, slaniny, plnotučných mliečnych výrobkov, margarínov, syrov, smotany, masla, 

zákuskov, sušienok, pečiva z lístkového cesta, jedál rýchleho občerstvenia. 

Jedzte potraviny, ktoré obsahujú vlákninu, najmä bobuľové ovocie a zeleninu, celozrnné 

výrobky, strukoviny, ovsené vločky a otruby. 

Konzumujte hydinu, ale najmä ryby, ktoré obsahujú omega-3 mastné kyseliny, teda makrelu, 

lososa, tuniaka, sardinky, jesetera, úhora. 

Používajte rastlinné oleje, napríklad repkový či olivový, ale striedajte ich aj s inými druhmi. 

Jedzte vlašské orechy, ľanové a chia semienka. 

Cesnak obsahuje sulfidy, ktoré mierne znižujú množstvo tukov v krvi aj krvný tlak. 

Nefajčite, alkohol pite s mierou, obmedzte jedlá s vysokým obsahom cukru, soľte s 

rozumom. Kávu pite filtrovanú. 

Pravidelne sa hýbte, aspoň trikrát do týždňa. Udržiavajte si vhodnú tepovú frekvenciu (220 

mínus vek krát 0,7). Ideálnych je desaťtisíc krokov denne. 

Kontrolujte si hmotnosť. Ak máte nadváhu, riešte ju. Najnebezpečnejší je brušný tuk. Muži 

by mali mať obvod pásu menej ako 94 centimetrov, ženy menej ako 80. 

 

IDEÁLNE HODNOTY CHOLESTEROLU ( v mmol/l) 

celkový cholesterol: pod 5 , u detí: pod 4,4 

HDL cholesterol: u mužov nad 1, u žien nad 1,2, u detí: nad 1,3 

LDL cholesterol: pod 3, u detí: pod 2,6 Ak však máte vysoké kardiovaskulárne riziko a liečite 

sa, mali by ste mať hladinu LDL cholesterolu pod 1,8 . O stupni rizika vás informuje lekár. 



Rizikové faktory aterosklerózy 

Je ich asi štyristo. Z tých, ktoré môžeme ovplyvniť, sú najdôležitejšie: 

vysoká hladina LDL cholesterolu a iných krvných tukov  

vysoký krvný tlak a cukrovka 

fajčenie 

nadváha 

stres 

Nemôžeme ovplyvniť dedičné faktory: 

osobnú anamnézu – ak máte za sebou infarkt myokardu, bajpas, mozgovú príhodu 

rodinnú anamnézu – ak niekto vo vašej rodine v nižšom veku prekonal alebo zomrel na 

podobné ochorenie 

vek a pohlavie 

 

ZDRAVÁ RADA 

Ak grilujete vonku, tak nie na otvorenom ohni priamo na rošte, ale na špeciálnej hliníkovej 

podložke či na kamennej platni. Dôležité je, aby plamene neoblizovali mäso. 

Vysoký cholesterol nie je len z mastného jedla. Ak jete priveľa cukru a výrobkov z neho, 

škodíte si viac, ako keď zjete malé množstvo tuku. 

Držíte diétu, cvičíte a napriek tomu máte vysoký cholesterol. Pravdepodobne za to môžu 

gény. Na tie sa však nevyhovárajte, ak máte nadváhu a šport vidíte len v televízii. 

Veľa ľudí sa dozvie o vysokom cholesterole neskoro, hoci ho majú v rodine. Slováci totiž 

neradi chodia k doktorovi 

Vysoký krvný tlak je druhým najrizikovejším faktorom ochorení srdca a ciev. 


