
Homocystein a civilizační choroby
Problémy s homocysteinem (dále Hcy) měli lidé vždy. Nebyly časté, nebyly 
pojmenované a nikdo dlouho netušil, že Hcy existuje. Hcy byl objeven až v roce 1932 
Vincentem Du Vigneaudem (Obrázek 1), americkým biochemikem a nositelem 
Nobelovy ceny za chemii, který ho popsal jako toxickou 
aminokyselinu.

Po roce 1945 se začala měnit skladba stravy velkých populačních 
celků tak, že v ní markantně začalo ubývat přirozených zdrojů 
kyseliny listové a vitaminu B6. Úbytek vitaminů ve stravě 
způsobila v poválečném období především průmyslová výroba 
potravin. Buňky začaly ztrácet schopnost Hcy beze zbytku 
metabolizovat. Zároveň stoupala spotřeba masa a masných 
výrobků, mléka a mléčných výrobků, tedy přirozených zdrojů 
methioninu, ze kterého vzniká Hcy. Tyto dva trendy způsobily, že 
téměř současně s těmito změnami začal vzestup úmrtnosti na 
kardio-vaskulární onemocnění (KVO). V období 1950-1986 stoupla 
úmrtnost na KVO v ČR o 72% (za 36 let tedy v průměru o 2% 
ročně). Podobným způsobem přibývaly v populaci další civilizační 
choroby a přibývají dodnes. 

Souvislost KVO se zvýšenou hladinou Hcy v krvi prokázal v roce 
1962 americký vědec a lékař Kilmer S. McCully (Obrázek 2), 
který navázal na výzkumy Du Vigneauda ze 30.let. Výsledkem jeho 
výzkumů v 60. letech byla definice dvou poruch, které souvisí se 
zvýšenou hladinou Hcy v krvi.

Příčiny poruch metabolizace cyklu methionin-homocystein:

1. Geneticky podmíněná příčina
Geneticky podmíněná nemoc se nazývá homocystinurie a je poměrně vzácná. Je 
způsobena vrozenou poruchou genu pro enzym cystationin beta-syntáza. Nemoc 
obvykle vznikne tehdy, když dítě dostane po jednom špatném genu od obou svých 
rodičů. Rodiče bývají zdraví, ale jsou to tzv. genetičtí přenašeči. Při včasné diagnóze 
má efekt dieta chudá na přítomnost methioninu a u řady postižených má účinek 
pravidelně podávaný vitamin B6. 

2. Nedostatek vitaminů ve stravě
Nemoc způsobená nedostatkem vitaminů se nazývá hyperhomocysteinémie 
(hyHcy). Ta je na rozdíl od homocystinurie poměrně častá a je léčitelná. Po roce 
1962 se objevila hypotéza, že porucha metabolizace Hcy může být příčinou epidemie 
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aterosklerózy a kardiovaskulárních onemocnění (KVO) v široké populaci. McCully 
vypátral důkazy, že vyšší hladina Hcy je spojena s rychlejším rozvojem tepenné 
aterosklerózy a jej ích tromboembol ických komplikací a zformuloval 
homocysteinovou teorii aterosklerózy. S dalším postupem zkoumání Hcy se 
objevily práce, které ukázaly, že škodlivé působení vyšších hladin Hcy v lidském těle 
se projevuje i v dalších klinických oborech mimo kardiologii. V roce 2000 byl rozsah 
poznatků takový, že bylo možné rozšířit McCullyho teorii vzniku aterosklerózy a 
formulovat homocysteinovou teorii vzniku všech civilizačních onemocnění 
(CCH). Civilizační choroby jsou tedy choroby z nedostatku (vitaminů).  

3. Účinky toxických látek. Organizmus je vystaven škodlivým účinkům toxických látek, 
především průmyslovým splodinám jako je olovo, kadmium, sirovodík apod. Tyto 
látky poškozují enzymy účastnící se metabolického cyklu methionin-homocystein, a 
proto dochází ke zvýšení hladiny Hcy v krvi.

HyHcy je příčinou:
• zánětlivých onemocnění střev, ulcerozní kolitidy, Crohnovy nemoci
• kloubních zánětů (pokud se dodají vitamíny B9,B6 a B12 při vzniku potíží, dojde 

k vymizení otoku a bolestivosti během několika měsíců až půl roku)
• syndromu karpálního tunelu – po 2 – 3 měsíčním užívání dochází ke zlepšení 

•  alergie, astmatu
• častých chřipkových stavů – tzn. nefunguje buněčná metabolizace Hcy, klesá 

imunita, v buňkách přestávají fungovat mechanismy chránící proti vzniku nádorů, 
…

• neplodnosti – pokud má zvýšenou hladinu Hcy otec i matka, vzniká neplodnost, 
mutace genů, nebo riziko vrozené dispozice nádorů

• deprese, epilepsie, chronického únavového syndromu,
• migreny   • poruchy spánku •  Alzheimera, Parkinsona a RS

HyHcy nejčastěji vzniká změnami ve skladbě potravy, méně často z genetických, 
hormonálních, nebo toxických příčin. Jde o tak rozšířený jev, že postihuje v nějaké míře 
prakticky veškerou dospělou populaci a značnou část dětí a mládeže.

Do dnešní doby bylo napsáno zhruba 14 tis. odborných studií na téma Hcy a civilizační 
choroby. Poznatky ze zásadních výzkumů shrnul MUDr. Karel Erben v nedávno vydané 
publikaci “Homocystein, civilizační choroby a biochemické zdraví” (viz. Doporučená 
literatura). 



Více o Hcy
Hcy je aminokyselina, která vzniká ve specifickém biochemickém cyklu ve všech 
lidských buňkách. Biochemické reakce obyčejně probíhají lineárně, mají tedy začátek a 
konec. Biochemické reakce, které se účastní přeměny toxického Hcy na netoxický 
methionin, však probíhají v kruhu a mají proto mimořádný význam. Tento cyklus se 
nesmí zastavit, v opačném případě končí život buňky. Na Obrázku 1 je zjednodušené 
schéma metabolismu Hcy. Pět šipek v kruhu označuje pět biochemických reakcí. 
Dvěma kroužky jsou vyznačeny nejdůležitější uzlové body. V jednom uzlovém bodě 
vstupuje do cyklu kyselina listová, která přináší methylovou skupinu (CH3). Methylová 
skupina se za pomoci enzymu odpojí od kyseliny listové a připojí se k Hcy. Podstatou 
této reakce je přeměna toxické látky Hcy na netoxickou látku methionin. Enzym, 
který je  pro tuto reakci nezbytný, je závislý na vitaminu B12. Druhý uzlový bod funguje 
jako výhybka. Enzym, který je závislý na vitaminu B6, zde přesměrovává přebytečný 
Hcy k dalšímu metabolickému využití 

Obrázek 1: Zjednodušené schéma metabolismu Hcy 
(MUDr. Erben: Homocystein, civilizační choroby a biochemické zdraví, 2015)



Hcy, který buňka nezpracuje, se dostává do krevního oběhu. Vyšší množství Hcy v 
krvi, než je fyziologické (5,5 - 6,4 µmol/l), je pro organismus škodlivé. Toxicita 
nahromaděného Hcy vyvolává vznik volných radikálů, narušuje enzymy a tím i  jimi 
řízené chemické procesy v buňkách. Dochází k poškození vazivových vláken, poruše 
tvorby DNA, neurotoxickému působení, což vše dohromady spouští kaskádu rozvoje 
nejrůznějších civilizačních chorob. Souvislost vysoké hladiny Hcy s civilizačními 
chorobami je naznačena na Obrázku 2. 

S postupujícím věkem klesá produkce vlastních enzymů, proto je potřeba tyto enzymy 
úměrně k věku a zdravotnímu stavu doplňovat vhodnou stravou (dostatkem zeleniny) a 
v dnešní době již nezbytnou vitaminovou suplementací. Zdravotní problémy jsou 
důsledkem mimořádné chemické aktivity toxického Hcy. Zajistí-li se doživotní dodávka 
skupiny vitaminů zapojených do metabolizace Hcy, zastaví se druhotné anomální 
biochemické procesy, které způsobují poruchy ve funkcích orgánů a narušení struktur 
tkání.

Stav, kdy všechny výše popsané procesy probíhají normálně, nazýváme biochemické 
zdraví. Je-li biochemické zdraví narušené, pak to znamená, že přeměna Hcy v 
neškodné látky nemůže v potřebném rozsahu probíhat.

Obrázek 2: Důsledky poruchy metabolizace Hcy
(MUDr. Erben: Homocystein, civilizační choroby a biochemické zdraví, 2015)


