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Otázky, které se mohou objevit v testu:

1. Co je to Hcy?
2. Kdo objevil Hcy?
3. Jaké mohou být příčiny přebytku Hcy?
4. Co dělají buňky s přebytkem Hcy?
5. V jakých jednotkách se měří Hcy?
6. Jaké vitaminy se účastní přeměny Hcy na methionin?
7. Jaké choroby souvisí se zvýšenou hladinou Hcy?
8. Jaké mohou být příčiny poruchy metabolizace Hcy?
9. Kdo sestavil homocysteinovou teorii aterosklerózy?
10. Biochemické reakce, které se účastní přeměny toxického Hcy na 

netoxický methionin, probíhají lineárně (tj. mají začátek a konec) nebo v 
kruhu?

11. Jaká je podle lékařských výzkumů ideální hladina Hcy v krvi?
12. Proč se vitaminy B6, B12 a kyselina listová užívají min. 20 minut před 

jídlem?
13. Napište alternativní názvy pro vitamin B6, B12 a B9  



1. Vitamíny s příběhem
Velkou část české populace až dosud nic nenutilo k uvažování o zdraví. O tom, kolik 
občanů 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 je nedostatek informací o účinném způsobu prevence. 

Vitamíny s příběhem je projekt, který má informovat veřejnost o tom, jak lze 
předcházet vzniku civilizačních chorob, především kardio-vaskulárních, a jakým 
způsobem si udržet zdraví do co nejvyššího věku. Poradenská činnost je založena 
na nových vědeckých výzkumech v oblasti homocysteinu. Poradci klientům 
zprostředkovávají hlavní poznatky z objevu homocysteinu a následků poruchy 
jeho metabolizace. Klienti se od poradců učí, jak předcházet vzniku 
civilizačních chorob. Projekt Vitamíny s příběhem je iniciativa sdružující vyškolené 
poradce k homocysteinu v České republice.

Vedení projektu Vitamíny s příběhem

Rozvoj a vedení projektu zajišťuje Mgr. Michaela Beitlová, která má několikaleté 
zkušenosti s poradenskou činností a také s metodickým vedením poradců na 
homocystein v ČR. Odborným garantem projektu je MUDr. Karel Erben. Smyslem 
projektu je především tvorba metodiky poradenství, školení poradců, zajištění 
kvalitních laboratorních služeb, zajištění asistenčních služeb poradcům a propagace 
služeb poraden na celorepublikové i regionální úrovni. Vedení projektu garantuje 
kvalitu poskytovaných poradenských služeb, které zahrnují zprostředkování 
vyšetření krve na Hcy a konzultaci k výsledkům vyšetření krve za účelem 
udržení biochemického zdraví klientů. 

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



Webové stránky projektu
Webová stránka http://vitaminyspribehem.cz je rozdělena na několik částí 
souvisejících s poradenstvím k homocysteinu - obecné informace o hcy, odkazy na 
výzkumy k hcy, odkazy na profily poradců, informace o vitamínech a o produktu 
Vitality. Stránku provozuje, edituje a aktualizuje vedení projektu. Každému poradci je 
vytvořen webový profil (např. http://vitaminyspribehem/novakova) a zřízen emailový 
účet (např. novakova@vitaminyspribehem.cz). Na webovém profilu může klient u 
každého poradce objednat poradenské služby a také produkt Vitality prostřednictvím 
osobního e-shopu poradce, pokud s tímto produktem má poradce zájem pracovat. 

Vitamíny s příběhem na sociálních sítích
Projekt má založeny profilové Fan Page na několika sociálních sítích (Facebook, 
Google+). Každý poradce bude moci vystavovat informace o své činnosti v rámci 
projektu (např. o své poradně, přednášky na téma Hcy apod.), popř. vytvářet 
placenou reklamu. Vedení projektu si vyhrazuje právo na smazání příspěvků, které 
nebudou v souladu s cíli projektu. 

Poradci 
Zájemci o poradenství k homocysteinu jsou proškoleni v rámci půldenního semináře. 
Po úspěšném složení závěrečného testu obdrží certifikát, opravňující je provozovat 
poradenskou činnost pod “hlavičkou” projektu Vitamíny s příběhem. Všichni odborní 
poradci jsou vázáni smlouvou a etickým kodexem. 

Interní materiály
Interní materiály představují především pomůcky nezbytné pro realizaci poradenství 
k Hcy. Odborný poradce je obdrží po úspěšném absolvování závěrečného testu a po 
podpisu smlouvy o spolupráci. Poradce s nimi bude dobře seznámen během 
zaškolení. Interní informace včetně těchto materiálů poradce není oprávněn 
sdělovat třetím osobám ani jakkoliv jinak šířit (viz. smlouva o spolupráci).



2. 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 aterosklerózy a kardiovaskulárních onemocnění (KVO) v široké 
populaci. McCully vypátral důkazy, že vyšší hladina Hcy je spojena s rychlejším 
rozvojem tepenné aterosklerózy a jejích tromboembolických komplikací a 
zformuloval homocysteinovou teorii aterosklerózy. S dalším postupem 

Obrázek 1:
V. du Vigneaud 

Obrázek 2: 
Kilmer S.McCully 



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) 



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. Nezbytné je 
však pravidelně užívat přesné dávky vitaminu B6, B12 a kyseliny listové, protože 
udržet Hcy na ideální hladině nelze bez vitaminové suplementace.

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



3. 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 přijímáme 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 vážnou 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 přítomný 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 správnou 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 buňka 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. Poradce se při tom řídí hodnotami uvedenými v 
tabulce “Dávkování vitaminů pro snížení Hcy” (viz. interní materiály).

Z praxe:
Velikost deficitu v zásobení buněk vitaminy (kyselinou listovou, B6 a B12) ověřoval 
MUDr. Erben v roce 1999 na vzorku pražské populace s průměrným věkem 54,4 

roku. Po podání přesné dávky jmenovaných vitaminů, jsme po ustálení hladiny Hcy 
na nové úrovni zaznamenali snížení proti původní hladině o 31,4%. Tento rozdíl 
vyjadřuje jak velikost deficitu těchto vitaminů, tak i zároveň míru zvýšení rizika KVO 

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



a dalších CCH v neošetřené populaci. Příčinou rozdílu hladin Hcy a zvýšeného 
rizika, které tento rozdíl představuje, 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.

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 
kilometrů 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 vitaminy. 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 zelenině. 

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



Více o vitaminech podílejících se na správné 
metabolizaci Hcy
Vitamin B9 - Kyselina listová
Je nezbytná pro syntézu nukleových kyselin, při krvetvorbě a zvláštní význam má 
pro normální růst a vývoj plodu. Nedostatek kyseliny listové způsobuje 
megaloblastickou anémii. Červené krvinky jsou zvětšené, zdeformované a jejich 
schopnost přenášet kyslík je omezená. Také se mohou vyskytnout poruchy růstu i 
neplodnost.

Vitamin se ničí teplem a působením vzdušeného kyslíku, nesprávným zacházením  
s potravinami se může zničit 30 - 90 % jeho obsahu. Nejvyšší obsah kyseliny listové 
se zachovává v potravinách konzumovaných v čerstvém stavu. Tepelná úprava 
potravy by měla být co nejkratší, přičemž je vhodné vařit ji v minimálním množství 
vody, nebo připravovat na páře 

Přirozeným zdrojem kyseliny listové jsou:
kvasnice, listová zelenina, brokolice, špenát, ružičková kapusta, křen, rajčata, zelí, 
květák, olejnatá semená, ořechy a některé druhy ovoce (banán, borůvky, pomeranč, 
meloun vodní).  

Vitamin B12 - Kyanokobalamin, Methylkobalamin

Vitamin B12 je důležitý pro tvorbu krevních tělísek, různých proteinů a pouzder, 
obalujících nervová vlákna a pro správný růst. Aktivuje lymfocyty imunitního systému 
a tím pozitivně ovlivňuje jeho funkce. 

Vitamin B12 se nevyskytuje v rostlinných zdrojích, zasluhuje si proto zvláštní 
pozornost u lidí, kteří se stravují vegansky nebo převážně vegansky. B12 nedokážou 
produkovat ani rostliny ani živočichové. Jeho spolehlivým zdrojem jsou umělé 
potravinové doplňky a uměle obohacené potraviny. 

K absorbci vitaminu B12 je zapotřebí vnitřní faktor (IF), protein, nacházející se v 
žaludeční mukóze. Samotná absorbce vitaminu B12 probíhá v tenkém střevě. 
Vitamin B12 se skladuje v organismu převážně v játrech, částečně v ledvinách, srdci 
a mozku. 

Vitamin B12 je stabilní vůči teplu, svoji aktivitu ztrácí na světle, za přístupu vzduchu 
a v alkalickém prostředí. Ke ztrátě aktivity vitaminu B12 při vaření dochází spíše 
jeho vylouhováním do vody, než jeho tepelnou inaktivací.

Přirozeným zdrojem kyanokobalaminu jsou:
živočišné potraviny - maso, játra, mléko, sýry, atd.



Vitamin B6 - Pyridoxin (B6) 

Pyridoxin účinkuje jako tzv. kofaktor (= nedílná součást enzymu, která podmiňuje 
jeho funkce), urychluje chemické reakce v buňkách. Pyridoxin hraje významnou roli 
v činnosti enzymů, působících při rozkladu a zužitkování bílkovin, cukrů a tuků z 
potravy. Působí preventivně proti nervovým onemocněním, zlepšuje náladu u 
depresivních stavů, má vliv na kvalitu kůže a významnou úlohu hraje v tvorbě 
červených krvinek a protilátek. Pomáhá při premenstruačním syndromu a to díky 
tomu, že se zúčastňuje odstraňování nadbytku estrogenu z těla. 

Pokud dojde k nedostatku pyridoxinu v organismu, obvykle je to ve spojení s 
nedostatkem všech vitaminů skupiny B. Nedostatek se projevuje slabostí, 
podrážděním, cukáním víček, kožními projevy (suchá nebo mokvavá pokožka), 
záněty sliznic ústní dutiny, dochází k brnění, křečím a mrazením v končetinách. 

Přirozeným zdrojem pyridoxinu jsou:
kvasnice, drůbež, vejce, játra, zelenina, banány, oříšky a celozrnné obiloviny. Obsah 
pyridoxinu v potravinách klesá jejich varem.

Další vitamin, který pozitivně ovlivňuje metabolizaci Hcy:

Vitamin B2 - Riboflavin

Riboflavin se prostřednictvím aktivní účasti v dýchacích řetězcích podílí na 
metabolizmu sacharidů, bílkovin a tuků, protože se účastní přenosu elektronů v řadě 
důležitých oxidoredukčních reakcí. Ve formě koenzymů se podílí na přeměně 
aminokyseliny tryptofan na vitamin niacin a na konverzi pyridoxinu (vitamin B6) a 
kyseliny listové do jejich koenzymových forem. Riboflavin je také nezbytný pro 
správnou funkci některých částí sliznic a kůže.

Vzhledem ke své stabilitě vůči teplu je riboflavin stálý i při běžných kuchyňských 
úpravách potravin s výjimkou vystavení světlu. Riboflavin je např. ve sklenici mléka, 
která byla vystavena dvě hodiny na denní světlo, až z 85 % anaktivován.

První symptomy nedostatku vitaminu B jsou bolavé a citlivé ústní koutky, záněty 
sliznic vnitřní části ústní dutiny a jazyka, mazotok kůže ve vlasové části lebky, 
záněty spojivek a světloplachost.

Přirozeným zdrojem riboflavinu jsou:
droždí a játra, mléko a mléčné produkty, maso, vejce a zelená listnatá zelenina 



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.

Mohou vitaminy skupiny B užívat onkologičtí pacienti?
Ano, vitaminy skupiny B mohou užívat onkologičtí pacienti. Můžete se však setkat s 
názorem, že vitaminy skupiny B podporují růst rakovinných buněk. Tato informace 
však nebyla nikdy ve výzkumech potvrzena. 

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. 



4. Závazné postupy v poradně
Cílem vyšetření krve je určit rozsah poruchy metabolizace Hcy, která je příčinou 
vzniku civilizačních chorob (výklad příčin viz. 2. kapitola “Homocystein”). Cílem 
poradenství je pak naučit klienta snížit Hcy na ideální hladinu. Ideální hladina Hcy 
se podle lékařských výzkumů pohybuje pod 7 µmol/l (některé výzkumy uvádějí 
pod 9, pod 10 a některé dokonce pod 15 µmol/l

V poradně je třeba pečlivě odlišit nápravu metabolizace Hcy od kauzální léčby 
civilizačních chorob (= náprava již poškozených tkání) a v tom smyslu také 
poučit každého klienta. Poradenství se soustředí na primární prevenci vzniku 
civilizačních chorob, tedy na nápravu metabolizace Hcy. 

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  

Krev je odebírána nalačno ráno zpravidla mezi 8:00 a 9:00. Odběry probíhají na 
odběrovém místě certifikované partnerské laboratoře projektu Vitamíny s 
příběhem. Laboratoř skrze vedení projektu každému certifikovanému poraci přidělí 
identifikační číslo partnera (IČP), které ho opravňuje vypisovat žádanky na odběry 
krve a vstupovat do datového systému laboratoře, kde najde výsledky rozborů krve. 
Žádanku na odběr krve předává poradce klientovi až poté, co klient uhradí celou 
částku za poradenství.

První vyšetření krve nemá být ovlivněno předchozím užíváním vitaminů, protože má 
dát obraz o předchozím životě člověka a velikosti jeho rizika bez ovlivnění 
metabolizace Hcy vitaminy. U osob, které začnou brát vitaminy bez vyšetření Hcy 
proto nemá poradce možnost rozpoznat jaký podíl v poruše přeměny Hcy hraje 
porucha v genech a neodhadne jak ji kompenzovat. Dotyčný může být jedním z 20 – 
25 % jedinců s horší odpovědí na standardní dávku vitaminů, pak je většinou 
nositelem výraznějšího rizika KVO. Tuto rizikovost nelze bez vyšetření Hcy před 
podáním první dávky vitaminů odhalit. V případě podezření na horší odpověď na 
standardní dávku vitaminů u klienta, je nutné kontaktovat asistenční linku projektu 
(724 322 566). 



2. Konzultace ke vstupnímu vyšetření krve

Na konzultaci ke vstupnímu vyšetření krve musí mít poradce k dispozici výsledek 
krevního testu, který laboratoř garantuje dodat do 14:00 v den odběru. Zpravidla se 
tedy odebírá krev ráno v den konzultace. Odběry je však možné realizovat v jiných 
dnech před termínem konzultace, v takovém případě však musí být konzultace 
uskutečněna do 5-ti pracovních dnů. Na konzultaci je třeba vyhradit nejméně 30 
minut.  

Výsledek rozboru krve představuje jeden číselný údaj (např. 8,9 µmol/l). Jednotkou 
pro měření Hcy je jeden mikromol (µmol/l). Dávkování vitaminů je rozděleno do pěti 
skupin podle naměřené hladiny Hcy (viz. interní materiály - Tabulka s přehledem 
dávkování vitaminů na Hcy). Skupina Hcy do 7 µmol/l představuje dávkování pro 
ideální hladinu Hcy. Skupina Hcy od 7 do 9 µmol/l je na relativní hladině 
bezpečnosti, přesto je žádoucí snížit Hcy pod 7 µmol/l. Skupina Hcy od 9 do 13,5 
µmol/l je mírně riziková, jedná se o průměrnou hodnotu Hcy. Skupiny Hcy od 13,5 
do 16 µmol/l a Hcy od 16 µmol/l a výše jsou vysoce rizikové a je v tom smyslu také 
třeba klienty poučit. Klient obdrží předem připravenou tabulku s dávkováním 
vitaminů, které odpovídá jeho naměřené hodnotě Hcy (viz. interní materiály). 

Tabulka se základním celkovým přehledem dávkování vitaminů, je pouze pro 
interní potřeby, klienti, ani nikdo jiný do ní nenahlíží!! 

Pro klienty jsou určené tabulky s dávkováním vitaminů “šitých na míru”. Tabulka, 
podle které se klient řídí při užívání vitaminů, obsahuje informace o celkové denní 
dávce vitaminů a dávce v jedné tabletě. Klient v tabulce také nalezne rozpis užívání 
vitaminů během dne (ráno, poledne, večer) a údaj, zda užívat vitamin 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. 

Shrnutí postupu konzultace:

1. Poradce s klientem pečlivě vyplní zdravotní dotazník
2. Poradce podle naměřené hodnoty Hcy určí pro klienta vhodné dávkování 

vitaminů.
3. Poradce předá klientovi vytištěnou tabulku (nebo zašle elektronicky) s 

dávkováním vitaminů “šitých na míru” podle výsledku rozboru krve. Klienta je 
třeba poučit o tom, jak s tabulkou zacházet a přesvědčit se, že výkladu 
porozuměl.



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. 

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 apod.)

U osob s normální reaktivitou buněčného metabolizmu není další vyšetření zpravidla 
nutné dříve než za 2 roky. U osob se zjištěnou poruchou reaktivity buněčného 
metabolizmu, které se řadí mezi mimořádně rizikové. V takovém případě 
doporučujeme klientovi obrátit se na specializované pracoviště Nemocnice Na 
Homolce.

Kllient obdrží tabulku s doporučeným dávkováním vitaminů podle aktuálně 
naměřené hladiny Hcy. 



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. 

Od jaké firmy jsou nejlepší vitaminy?
Poradce v poradně doporučí výrobky firem, které pokud možno garantují kvalitu 
produktu. O kvalitě produktu, může vypovídat např. jeho status. Pokud má produkt 
status léčiva, kvalitu výrobku garantuje Státní ústav pro kontrolu léčiv. U produktu se 
statusem generika není možné kvalitu garantovat, takový produkt je potřeba 
vyzkoušet. 

Existuje nějaký produkt, kde jsou všechny tři vitaminy najednou?
Ano, takové produkty existují. Jsou dostupné především na zahraničních trzích. 
Často ale jejich dávkování plně nevyhovuje doporučenému dávkování z posledních 
výzkumů. Vitaminů je v nich buď přebytek, nebo nedostatek. Na českém trhu 
existuje např. produkt Bu-med. 

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. Riziko je však v obdržení výsledků rozboru, které nebudou 
mít vypovídací hodnotu, protože běžné laboratoře rozbor krve na Hcy neprovádějí 
správně. 



Doporučená literatura
(nejnovější vědecké studie odkázány na webové stránce projektu: http://vitaminyspribehem.cz)

Erben, Karel. Jak pomoci tělu, aby se vyléčilo samo. Klíč ke zdraví je homocystein. 
2004, Formát, 128 str., měkké desky formát A5.

Erben, Karel. Homocystein, civilizační choroby a biochemické zdraví. 2015, Bondy, 
195 str., měkké desky formát 14 x 20 cm, 12 obr.

Strunecká, Anna. Homocystein jako rizikový faktor v psychiatrii. Psychiatrie. roč. 
15, č. 2, s. 79 - 83. Dostupný online. URL: http://www.autizmus.cz/admin/upload/
files/r6787-2012-02-05-20-50-11-06_strunecka_prehl_cl.pdf

Vlachová, Ivanka. Hyperhomocysteinémie a riziko ischemických cévních 
mozkových příhod. Klin Farmakol Farm. roč. 18, 2004, s. 26-29. Dostupný online. 
URL: http://www.klinickafarmakologie.cz/pdfs/far/2004/01/06.pdf

Žák, Aleš a kol. Ateroskleróza. Nové pohledy. Grada Publishing. 2011. 183 s. ISBN 
978-80-247-3052-3. Náhled na plný text dostupný z: http://1url.cz/LPzc
______________________________________________________________

Alftan, G.; Aro, A.; Fred, K. Plasma homocysteine and cardiovascular disease 
mortality. Lancet 1997; 349 - 397

Boers, G.H.J. Hyperhomocysteinemia as a risk factor for arterial and veinous 
disease. A review of evidence and relevance. Thromb Haemostasis 1997; 78 : 520-2 

Braly, J.; Halford, P. The H-factor solution. Homocysteine, the best single indicator 
of wheter you are likely to live long or die young. Paperback. 2003. 241 s. ISBN 
978-1591200420

Fu H.-J., Zhao L.-B., Xue J.-J., Wu Z.-X., Huang Y.-P., Liu W., Gao Z. Elevated 
serum Homocysteine (Hcy) levels may contribute to the pathogenesis of cerebral 
infarction. Journal of Molecular Neuroscience. 56 (3) (pp 553-561), 2015

Graham, I.M. at al. Plasma homocysteine as a risk factor for vascular disease. The 
European Concerted Action Project. JAMA. 1997 Jun 11;277(22):1775-81.

McCully, K.S. The homocysteine revolution. Medicine for the new millenium. Keats 
Publishing, Inc. New Canaan, Connecticut. 1997. ISBN

Refsum; Ueland; Nygard; Vollset. Homocysteine and cardiovascular disease, 
Annual Rviews Medicine. 1998, roč. 49, s. 31-62. ISSN  [online]. Dostupný z URL: 
http://www.folk.uib.no/mfapu/Pages/papers%20pdf/1998/refsum_98_arm_49_31.pdf

http://www.autizmus.cz/admin/upload/files/r6787-2012-02-05-20-50-11-06_strunecka_prehl_cl.pdf
http://www.klinickafarmakologie.cz/pdfs/far/2004/01/06.pdf
http://www.folk.uib.no/mfapu/Pages/papers%2520pdf/1998/refsum_98_arm_49_31.pdf

