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Iniciativa Vitamíny s příběhem 

Velkou část české populace až dosud nic nenutilo k uvažování o zdraví. O tom, kolik lidí 
nemyslí na své zdraví včas, vypovídá špatný zdravotní stav obyvatelstva ČR ve srovnání s 
průměrem v zemích EU. Jednou z příčin špatného zdravotního stavu obyvatel může být 
nedostatek informací o účinném způsobu prevence. 

Vitamíny s příběhem je projekt, který má informovat veřejnost o tom, jak lze předcházet 
vzniku některých civilizačních chorob, především kardio-vaskulárních, a jakým způsobem 
si udržet zdraví do co nejvyššího věku. Poradenská činnost je založena na vědeckých 
výzkumech v oblasti homocysteinu. Projekt Vitamíny s příběhem je iniciativa sdružující 
vyškolené poradce, kteří zájemcům z řad veřejnosti zprostředkovávají hlavní poznatky 
o objevu homocysteinu a  následků poruchy jeho metabolizace negativně ovlivňující 
lidské zdraví. 

Smyslem projektu je především sjednotit metodiku poradenství k homocysteinu, kontin-
uální vzdělávání poradců a zajištění kvalitních laboratorních služeb na celorepublikové 
úrovni. Vedení projektu garantuje kvalitu poskytovaných poradenských služeb, které 
zahrnují zprostředkování vyšetření krve na homocystein a konzultaci k výsledkům 
vyšetření krve za účelem udržení biochemického zdraví klientů.

Poradci nejsou lékaři, ani ti, co snědli všechnu moudrost světa. Předávají jen dál to, o čem 
vědí, že pomáhá udržet to nejcennější na světě, zdraví. Poradenství k  homocysteinu není 
jejich hlavní pracovní náplní, je spíše jejich zájmem, o to více je však baví. 

Symbolika loga iniciativy Vitamíny s příběhem
Z historického hlediska znamená symbol ruky moc. V souvislosti s ini-
ciativou Vitamíny s příběhem jde o moc nad svým vlastním zdravím. 
Projekt má za cíl povzbudit každého ke zodpovědnosti za své zdraví, tj. 
“vzít zdraví do vlastních rukou”. Symbol ruky také můžeme spojit s „po-
dáním pomocné ruky“, tedy pomocné ruky poradců s individuálním přís-
tupem ke každému klientovi. Ruka drží a opečovává červenou řepu, ze-
leninu navýsost královskou. Červená řepa symbolizuje potřebu dodávat 
tělu vitamíny a další látky, bez kterých není možné žít. Tuto kořenovou 
zeleninu využívali lékaři již v Babylonské říši a ve starém Římě. Červe-
ná barva plodiny je symbolem krve, vitality, síly života a energie.

Chcete s námi začít hned? Rezervujte si termín konzultace 

http://vitaminyspribehem.cz/objednavka-vysetreni/
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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 bio-
chemikem 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 způso-
bila 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 přibý-
valy 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 způ-
sobena 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 podá-
vaný 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 aterosklerózy a 
kardiovaskulárních onemocnění (KVO) v široké populaci. McCully vypátral důkazy, že 

Obrázek 1:
V. du Vigneaud

Obrázek 2: 
Kilmer S.McCully



vyšší hladina Hcy je spojena s rychlejším rozvojem tepenné aterosklerózy a jejích trom-
boembolických 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 kardi-
ologii. 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).  

Rizikové skupiny:

• lidé ve věku od 50 let
• těhotné a kojící ženy
• ženy, které užívají hormonální antikoncepci
• vegani a vegetariáni
• nadměrné množství alkoholu a kávy
• pacienti s chronickým selháním ledvin
• ženy trpící opakovanými potraty
• matky dětí s vrozenou poruchou neurální trubice

HyHcy nejčastěji vzniká změnami ve skladbě potravy, méně často z genetických, nebo 
hormonálních. 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 více než 14 tis. odborných studií na téma Hcy a civilizační 
choroby. Poznatky ze zásadních výzkumů shrnul MUDr. Karel Erben v publikaci “Homo-
cystein, civilizační choroby a biochemické zdraví”. 



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. Bio-
chemické 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 vita-
minu 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, 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 
p o s-

tupujícím 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 mi-
mořádné chemické aktivity toxického Hcy. Zajistí-li se doživotní dodávka skupiny vitam-
inů zapojených do metabolizace Hcy, zastaví se druhotné anomální biochemické pro-
cesy, 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)



Často kladené dotazy na téma Hcy

Co je to Hcy?
Hcy je toxická aminokyselina, která je přirozeným produktem jedné z biochemických reakcí 
v buňce. Hcy se chemickými reakcemi mění na netoxický methionin za předpokladu, že 
má dostatečný přísun vitaminů, na kterých cyklus přeměny závisí. Přebytek Hcy se 
dostává do krve, tam se hromadí a způsobuje různá poškození v těle.

Co zvyšuje hladinu Hcy?
Hladinu Hcy zvyšuje především nevyvážená strava, nezdravý životní styl, málo pohybu, 
nedostatečný příjem vitaminů a minerálů, kouření a nadměrné pití alkoholu, život ve 
velkých městech a špatné životní prostředí. 

Dá se hladina Hcy snížit?
Ano, hladina Hcy se dá snížit změnou stravování a dostatkem pohybu. Při zvýšené hyper-
homocysteinémii (zvýšené hladině Hcy v krvi nad 15 µmol/l) je však  pro snížení hladiny 
Hcy nezbytné pravidelně užívat přesné dávky vitaminu B6, B12 a kyseliny listové, protože 
snížit Hcy na ideální hladinu nelze bez vitaminové suplementace.

Jak se dá zjistit hladina Hcy?
Hladina Hcy se zjišťuje krevním rozborem. Odběr krve musí probíhat nalačno. 
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Vitaminy a metabolizace Hcy

Vitaminy jsou organické chemické látky nezbytné pro zdraví a život člověka. Ve většině 
případů je lidský organismus nedokáže sám vytvářet a je třeba je pravidelně přijímat ve 
stravě. Na rozdíl od sacharidů, tuků a bílkovin sice vitaminy nedodávají tělu energii, zato 
má každý z nich v těle svou specifickou funkci, často je jich i více. Některé vitaminy při-
jímáme v potravě jako „hotové vitaminy“, jiné konzumujeme ve formě provitaminů, ze 
kterých vzniká vitamin až v našem těle. 

Na správné metabolizaci Hcy se podílí především kyselina listová (B9), pyridoxin (B6) a 
kyanokobalamin (B12). Všechny tři zde uvedené vitaminy patří do skupiny B a jsou ve 
vodě rozpustné. Kyselina listová je dodavatel důležitých součástek, bez nichž nemůže 
proběhnout přeměna Hcy v neškodnou látku. Zbývající 2 vitaminy jsou kofaktory enzymů, 
které tuto přeměnu zabezpečují. Bez kofaktoru ztrácí enzymy funkčnost a tím klesá výkon 
biochemických procesů, které tyto enzymy řídí. Buňka ztrácí schopnost zpracovat Hcy, 
který v buňkách vzniká. Nemetabolizovaný Hcy proniká do krve, kde se hromadí a začíná 
jeho patologické působení, chemická aktivita Hcy se stupňuje v toxicitu. To znamená váž-
nou změnu vnitřního prostředí organismu včetně posunu pH  “do kysela” s porušením 
principu udržování jeho stálosti. Rizikovost situace je možné posuzovat stanovením 
hladiny Hcy v krvi. 

Biochemické procesy je v dnešní době potřeba uměle podpořit. Nestačí jen “sníst” zdroje 
těchto vitamínů, musí být dovedeny až k  buňkám a musí jich tam dorazit dostatečné 
množství. Tomu ale brání tuk v žaludku. Na vzniku vysoké hladiny Hcy se účastní vysoký 
podíl tuků ve stravě. Proč? Pyridoxin a kyselina listová se rozpouští ve vodě, ale tuk pří-
tomný v trávicím traktu obalí částečky obou vitaminů a brání přístupu vody k nim, tím brání 
i enzymatickému štěpení vitaminu pro další využití. Příjem vitaminů nezbytných pro správ-
nou metabolizaci Hcy se tím snižuje, neboť až enzymaticky rozštěpený vitamin se může 
dostat střevní stěnou do krevního oběhu a dostat se k buňkám. Platí, že čím více tuků je 
přítomno v  žaludku, tím méně těchto vitaminů se rozpustí. Proto vitaminy odchází 
z těla bez užitku s nestráveným střevním obsahem.

Na dodávku vitamínů je nutno pohlížet jako na přirozeně nezbytné látky, ze kterých si buň-
ka vezme jen tolik, kolik potřebuje k  zajištění normálních podmínek pro chod procesů 
látkové přeměny. Ještě před 15 lety platilo, že nastolením fyziologicky stálého vnitřního 
prostředí v  buňce dochází k  nastartování přirozených procesů obnovy orgánů a tkání 
poškozených Hcy a dalšími vlivy. Tělo mělo samouzdravující schopnosti, nebylo třeba 
násilných vnějších zásahů. Dnes je třeba upozornit na to, že bez podpory potravinových 
doplňků k nápravě poškozených tkání nedojde. Chemické léky, které jsou v dnešní době 
nadužívané, utlumují funkci enzymů, čímž zmizí pouze příznak nemoci.



Aby bylo možné určit správné dávkování vitaminů pro zahájení procesu snižování Hcy, je 
nejprve potřeba změřit hladinu Hcy v krvi. Podle výsledku rozboru krve se pak určí přesné 
dávkování, které se zpravidla po dvou měsících znovu upravuje podle kontrolního rozboru 
krve.

Velikost deficitu v zásobení buněk vitaminy (kyselinou listovou, B6 a B12) ověřoval MUDr. 
Erben v roce 1999 na vzorku populace s průměrným věkem 54,4 roku. Po podání přesné 
dávky vitaminů, se po ustálení hladiny Hcy na nové úrovni zaznamenalo snížení proti 
původní hladině o 31,4%. Tento rozdíl vyjadřuje jak velikost deficitu těchto vitaminů, tak i 
míru zvýšení rizika KVO a dalších CCH v neošetřené populaci. Příčinou rozdílu hladin Hcy 
jsou celopopulačně opakované nutriční deficity, které nelze vykompenzovat lepším 
složením stravy. Ukázalo se, že tyto chyby jsou podkladem zdravotních problémů u většiny 
dospělé populace. K nutričním deficitům dochází především z důvodu ztráty vitaminů v 
ovoci a zelenině a také z důvodu průmyslové výroby potravin.

Tabulka 1: Obsah vitaminů a minerálů v potravinách, 1985-2002 
(Zdroj: Geigy Pharmakonzern, Switzerland (1985), Lebensmittellarbor Karlsruhe (1996)



Důvody deficitu vitaminů v ovoci a zelenině

Podle oficiálních zpráv WHO chybí každému z nás v běžně dostupné stravě 50% vitaminů 
a 60% minerálů. 

Hlavní důvody deficitu vitaminů v ovoci a zelenině:

• Globalizace trhu. Ovoce a zelenina sklízená nezralá a dovážená stovky až tisíce kilo-
metrů je pro nás zdrojem dobré vlákniny nikoliv však vitaminů důležitých pro rovnovážný 
zdravotní stav. Vitaminy se  v zelenině i  ovoci dotvářejí až v  posledních dnech jejího 
dozrávání. Ovoce a zelenina běžně na trhu dostupná proto nemůže potřebné množství 
vitaminů obsahovat.

• Kyselé deště a vyčerpání půdy intenzifikací zemědělství. Příčinou velkého zhoršení 
zdravotního stavu lidí v  ČR je  ve vyčerpání půdy nešetrným zemědělstvím a kyselé 
deště. Oba faktory společně způsobily úbytek minerálů v  půdě. Nemohou-li rostliny 
nasávat svými kořeny s vláhou rozpuštěné minerály, ztrácejí schopnost syntetizovat vit-
aminy. Kyselé deště mění pH půdy a také rozpustnost minerálů. Minerály pak klesají do 
hlubších půdních vrstev mimo dosah kořenů rostlin. Došlo k téměř úplnému vyčerpání 
minerálů z kultivovaných vrstev půdy a tím i k poklesu obsahu vitaminů v ovoci a zelen-
ině. 

Vědecké výzkumy z 80. a 90. let dokazují, že v potravinách drasticky ubylo vitaminů 
nezbytných pro správný průběh biochemických reakcí v buňce. Příklad výsledků po-
zorování úbytku vitaminů a minerálů v ovoci a zelenině uskutečněného v letech 1985, 
1996 a 2002 jsou uvedeny výše v Tabulce 1.  



Často kladené dotazy na téma vitaminy a jejich dávkování

Jaké jsou hlavní vitaminy, které se podílí na metabolizaci homocysteinu?
Jsou to tři vitaminy: pyridoxin (B6), kyanokobalamin (B12) a kyselina listová (B9)

Proč se vitaminy užívají nalačno?
Vitaminy skupiny B jsou rozpusné ve vodě. Pokud se dostanou v žaludku do styku z tuky, 
nerozpustí se a nevstřebají v organizmu. 

Jak dlouho se vitaminy užívají?
Vitaminy se užívají celoživotně. Jen zpočátku terapie se užívá vyšší dávkování. Po snížení 
hladiny Hcy na ideální hladinu se užívá nejnižší dávkování celoživotně.

Je možné se vitaminy předávkovat?
Pokud klient užívá doporučené dávkování vitaminů, není možné se předávkovat. Případný 
přebytek vitaminů, který tělo nezužitkuje se vylučuje močí.

Jaký rozdíl je mezi chemickými a přírodními vitaminy?
Přírodní vitaminy obsahují balastní látky, které umožňují snadnější vstřebávání vitaminu. 
Chemickým vitaminům balastní látky chybí, proto se vstřebávají hůře.

Mohou vodní řasy jako Spirulina pokrýt dostatečný přísun vitaminů?
Vodní řasy jako je Chlorella, či Spirulina obsahují velké množství bioaktivních látek 
prospěšných pro naše zdraví, ale absolutně nepokryjí tělesnou potřebu u
lidí, kteří trpí civilizačními chorobami. 
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Průběh vyšetření hladiny homo-

cysteinu v krvi a následná konzul-
tace k výsledkům rozboru

Cílem vyšetření krve je určit rozsah případné poruchy metabolizace Hcy, která je příčinou 
vzniku některých civilizačních chorob (výklad příčin viz 2. kapitola “Homocystein”). Cílem 
poradenství je pak naučit klienta snížit Hcy na ideální hladinu a umět ji celoživotně udržet. 
Ideální hladina Hcy se podle lékařských výzkumů pohybuje v průměru pod 7 µmol/l 
(některé výzkumy uvádějí pod 9 a jiné pod 10 µmol/l). Fyziologická hladina se však liší 
v závislosti na pohlaví, věku a životním stylu. Poradci ke každému klientovi přistupují v 
tomto ohledu individuálně, neboť výsledky výzkumů jsou pouze průměrné hodnoty a není  
proto možné u každého člověka dosáhnout stejných výsledků. 

V poradně pečlivě odlišujeme nápravu metabolizace Hcy od kauzální léčby civiliza-
čních chorob (= náprava již poškozených tkání) a v tom smyslu také každého klienta 
poučujeme. Poradenství k homocysteinu se soustředí na primární prevenci vzniku 
některých civilizačních chorob, tedy na nápravu metabolizace Hcy, nikoliv na léčbu.

Průběh poradenství k Hcy: 
1. Vstupní vyšetření krve
2. Konzultace ke vstupnímu vyšetření krve
3. Kontrolní vyšetření krve
4. Konzultace ke kontrolnímu vyšetření krve

1. Vstupní vyšetření krve, podpis souhlasu se zpracováním osobních údajů a vy-
plnění zdravotního dotazníku

Poradce klientovi na první schůzce vysvětlí principy metabolizace homocysteinu, předá 
žádanku na krev, podepíše s ním souhlas se zpracováním osobních údajů a vyplní 
zdravotní dotazník. Krev je odebírána nalačno ráno zpravidla mezi 8:00 a 9:00. Odběry 
probíhají na odběrovém místě certifikované partnerské laboratoře projektu Vitamíny 
s příběhem. 

2. Konzultace ke vstupnímu vyšetření krve

Na konzultaci ke vstupnímu vyšetření krve musí mít poradce k dispozici výsledek krevního 
testu. Zpravidla se tedy odebírá krev ráno alespoň jeden den před konzultací k výsledkům. 
Na konzultaci je vyhrazeno 30 - 60 minut. Výsledek rozboru krve představuje jeden číselný 
údaj (např. 12,9 µmol/l). Jednotkou pro měření Hcy je jeden mikromol (µmol/l). Na 



konzultaci klient dostane přesný návod, jak pracovat s naměřenou hladinou homocysteinu. 
Tabulka, podle které se klient řídí při užívání vitaminů, obsahuje rozpis jejich užívání 
během dne (ráno, poledne, večer) a údaj, zda užívat vitamín a další doplňkové produkty 
po jídle, či před jídlem. Každý klient dostane tabulku vytištěnou, nebo v elektronické 
podobě a řádně označenou jeho jménem, datumem, kdy byl proveden rozbor a výsledkem 
rozboru. 

3. Kontrolní vyšetření krve

Po 6-8 týdnech vitaminové terapie se provádí kontrolní vyšetření krve, které určuje rychlost 
metabolizace Hcy. Rychlost metabolizace Hcy je u každého jedince individuální. Kontrolní 
vyšetření po tak krátké době není nutné u každého klienta. V některých případech stačí na 
kontrolní vyšetření zajít až za půl roku, jindy až po roce či dvou. 

4. Konzultace ke kontrolnímu vyšetření krve

Výsledek se porovnává s údaji ze vstupního vyšetření. Pokud nejsou výsledky uspokojivé, 
pátrá se po známkách případných dědičných rysů, či jiných faktorech které mohly ovlivnit 
výsledky rozboru krve (např. nesprávné užívání vitaminů, nepropustná střeva apod.)

U osob s normální reaktivitou buněčného metabolizmu není další vyšetření zpravidla nutné 
dříve než za 2 roky. Klientovi se zjištěnou poruchou reaktivity buněčného metabolizmu, 
které se řadí mezi mimořádně rizikové, doporučujeme obrátit se na specializované  
zdravotnické zařízení. 



Často kladené dotazy na téma poradenství k Hcy

Proč musím jít na kontrolní vyšetření?
Kontrolní vyšetření ukáže rychlost metabolizace Hcy, podle které se následně řídí 
dávkování (snižuje se nebo zvyšuje). Také může odhalit případnou genetickou poruchu 
metabolizace Hcy, nebo neschopnost organizmu dostatečně vstřebávat  užívané vitamíny, 
což je nejčastější příčina.

Od jaké firmy jsou nejlepší vitaminy?
O kvalitě produktu může vypovídá několik kritérií, tím nejzákladnějším je vždycky obsah 
účinné látky v denní dávce, a pokud se účinná látka může vyskytovat v různých sloučen-
inách, pak i účinnost konkrétních sloučenin. Jedná se tedy o obsah v denní dávce, ne v 
tabletě nebo kapsli apod. Proto je dalším hodnotícím kritériem doporučené denní 
dávkování. Pokud je pro daný zdravotní problém nutno zajistit příjem více účinných látek, 
je třeba vždy hodnotit všechny tyto látky. Dalšími hodnotícími kritérii jsou obsah balení a 
jeho cena. Více informací naleznete na stránkách Institut Galenus (http://galenus.cz/clanky/
vyziva/pripravky-kolik-co-stoji).

Existuje nějaký produkt, kde jsou všechny tři vitaminy najednou?
Ano, takové produkty existují. Jedním z nich je např. Homocystein Vitality, který obsahuje 
vitamín B6, B12 a kyselinu listovou v bioaktivní formě (z větší části vstřebatelné formě), 
dále obsahuje zinek a betain nebo aloe vera, které dohromady s vitamíny řady B působí 
synergicky. Homocystein Vitality lze koupit u poradců Vitamíny s příběhem (http://vita-
minyspribehem.cz/poradci-s-pribehem/), nebo v e-shopu výrobce (http://hcy-vitality.cz)

Hradí zdravotní pojišťovna rozbor krve na Hcy?
Rozbor krve na Hcy zpravidla není hrazen ze zdravotního pojištění. Lékaři ho běžně 
nepředepisují, neumí totiž pracovat s výsledky rozboru. Rozbor krve na Hcy předepisuje 
ve zvláštních případech pouze lékař-specialista (např. kardiolog) v případě, že má 
podezření na KVO. Rozbor krve na Hcy nicméně může každý pacient po svém lékaři 
požadovat jedenkrát za rok, pak má právo na jeho proplacení ze zdravotního pojištění.

http://galenus.cz/clanky/vyziva/pripravky-kolik-co-stoji
http://vitaminyspribehem.cz/poradci-s-pribehem/
http://hcy-vitality.cz

