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I. ÚVOD K TÉMATICE 
 
     Tuky jsou často vnímány jako postradatelná či dokonce škodlivá složka výživy, přičemž 
bývají spjaty s aterosklerózou a obezitou. Veřejnost je často varována před zvýšenou 
konzumací kvůli jejich nízké nutriční hodnotě a při zvýšené konzumaci před nebezpečím 
nahrazení hmotou ostatních potřebných živin, např. proteinů, vitamínů či vlákniny. 
     Dlouho byly lipidy přehlíženy i vědci, neboť většina tuků může být syntetizována 
organismem a kvůli jejich jednoduché struktuře existovala představa, že nefungují jako 
důležité nosiče, tak jako kupříkladu proteiny a nukleové kyseliny.  
     Toto byl ale jen zjednodušený pohled na tuto širokou třídu molekul, zahrnující mastné 
kyseliny, steroidy, vitamíny rozpustné v tucích, izoprenoidy a různé další látky rozpustné 
v organických rozpouštědlech. V současnosti je již prokázáno, že kromě nutričního významu 
mají lipidy také strukturální a regulační úlohu s významným dopadem na fyziologické funkce 
organismu a představují tedy mnohem více než jen pouhý zdroj energie (Pompéia et al., 
2000). 
     V souvislosti s výzkumem a prevencí kardiovaskulárních a onkologických onemocnění, 
zaměřenými na složení výživy, se vedle omezení spotřeby tuku (a to zejména jeho 
nasycených složek),  považuje za důležitý zejména příjem  a poměr ω-3 a ω-6 esenciálních 
vysoce nenasycených mastných kyselin v potravě. 
     Už delší dobu se vědci zajímali o to, zda existuje nějaké spojení mezi složením stravy a 
výskytem kardiovaskulárních chorob a pokud ano, tak jaké. Pozornost vyvolala v 70. a 80. 
letech pozorování dvou dánských vědců Banga a Dyerberga, kteří si jako první všimli, že 
mortalita na tyto choroby, jakož i sama onemocnění jsou u populace Eskymáků v západní 
části Grónska téměř nulové, přičemž jejich strava je velmi bohatá na mořské ryby (Kamal-
Eldin & Yanishlieva, 2002). Co se týká celkové výživy této populace, dá se říci, že obsahuje 
velmi malé množství sacharidů, ale naopak relativně vysoký podíl bílkovin a tuků. Avšak lidé 
žijící v ostatním „civilizovaném“ světě také konzumují ve své stravě hojnost bílkovin a tuků, 
nicméně jejich zdraví je ohrožováno kardiovaskulárními chorobami, a to z toho důvodu, že 
strava Eskymáků je složena z velkého množství tuků obsahujících mnoho nenasycených 
mastných kyselin o dlouhém řetězci, zejména ω-3 mastných kyselin, a to až desetinásobně 
více, než je tomu u ostatních populací, u kterých je naopak např. výskyt srdečních infarktů až 
400násobně vyšší. 
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     Nepopiratelný význam mají mastné kyseliny také v souvislosti s imunitními a zánětlivými 
procesy, fungujíce jako intracelulární mediátory, přičemž vysoce nenasycené mastné kyseliny 
(VNMK) ω-3 rodiny mají zejména inhibiční, zatímco ω-6 inhibiční i stimulační efekt. Díky 
těmto, ale i dalším účinkům VNMK na imunitní systém, můžeme tedy správnou výživou 
ovlivnit kromě kardiovaskulárních a onkologických onemocnění také autoimunitní 
onemocnění (Pompéia et al., 2000). 
     Předmětem výzkumu je i studium funkce ω-3 kyselin v mozku a jejich vlivu na zrak. 
Existuje domněnka, že zabraňují degeneraci žluté skvrny (makuly) v oku, což je běžný důvod 
oslepnutí. Mají také příznivý účinek na zmírňování některých depresivních poruch a rovněž 
již zmíněnou schopnost bránit tvorbě krevních sraženin (trombů), které mohou být příčinou 
infarktu myokardu a mnoha dalších chorob (URL1). V rámci výzkumu je dále studován 
pozitivní účinek ω-3 mastných kyselin na revmatoidní artritidu, arteriální  hypertenzi, 
hyperlipidémii, astma, lupénku a ledvinové poruchy. 
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II. CHARAKTERISTIKA MASTNÝCH KYSELIN 
 
     Mastné kyseliny jsou nejdůležitější a z hlediska výživy nejvýznamnější složka lipidů. 
Podle názvosloví užívaného v organické chemii se jako mastné kyseliny označují karboxylové 
kyseliny s alifatickým uhlovodíkovým řetězcem, ale tato definice se úplně nekryje s mastnými 
kyselinami přítomnými v lipidech, protože tyto mohou být i cyklickými nebo dokonce 
aromatickými sloučeninami (Velíšek, 1999). 
V přírodě, a tím i v potravinách, se v lipidech vyskytují tyto skupiny mastných kyselin: 

• nasycené mastné kyseliny (saturated fatty acids = SAFA)   
• nenasycené mastné kyseliny s jednou dvojnou vazbou = mononenasycené 

mastné kyseliny ( = MNMK, monounsaturated fatty acids = MUFA) 
• nenasycené mastné kyseliny s několika dvojnými vazbami = polynenasycené 

neboli vícenenasycené mastné kyseliny ( = VNMK, polyunsaturated fatty acids 
= PUFA) 

• mastné kyseliny s trojnými vazbami a různými substituenty (rozvětvené, 
cyklické, …) 

 
 
II-1. CHEMICKÁ STRUKTURA A VLASTNOSTI MASTNÝCH KYSELIN 
 
     Všechny mastné kyseliny zahrnují hydrogenkarbonylový řetězec zakončený karboxylovou 
skupinou (-COOH). Hydrogenkarbonylový řetězec dává mastným kyselinám schopnost 
rozpouštět se v organických rozpouštědlech (což je vlastnost všech lipidů), zatímco skupina  
-COOH je kyselá a tedy schopná odštěpovat vodíkové ionty. 
 

-COOH ↔ -COO- + H+ 

      
Pokud jsou všechny atomy uhlíku obsažené v řetězci spojeny pevnou kovalentní vazbou, 
jedná se o nasycenou mastnou kyselinu (palmitová CH3 (CH2)14COOH, stearová 
CH3(CH2)16COOH). Ve vědecké literatuře se častěji používají zkrácené názvy, v tomto 
případě C16:0 a C18:0 , kde vždy první číslo značí celkový počet uhlíkových atomů (zde 16 resp. 
18) a druhé číslo počet dvojných vazeb mezi uhlíky (zde 0). Dvojné kovalentní vazby mezi 
uhlíkovými atomy (C=C) jsou reaktivnější než jednoduché. Pokud je v řetězci přítomna jedna 
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dvojná vazba, jedná se o mononenasycenou mastnou kyselinu. Příkladem těchto mastných 
kyselin je kyselina olejová (C18:1). Podle konformace udané dvojnou vazbou může kyselina 
existovat ve dvou izomerních formách: cis a trans (viz obr. 1).  
 
 
Obr. 1: Cis a trans konfigurace mastných kyselin 
 

 
 
 
U cis formy dochází na rozdíl od trans formy k ohybu hydrogenkarbonylového řetězce. 
Přírodní nenasycené mastné kyseliny mají v absolutní většině konfiguraci cis. Přírodní 
kyseliny s trans konfigurací se vyskytují například v depotním tuku přežvýkavců, kde 
vznikají činností symbiotických mikroorganismů v bachoru. Kyseliny s trans konfigurací 
vznikají rovněž průmyslovou katalytickou hydrogenací nenasycených mastných kyselin, a 
proto se ve značném množství vyskytují ve ztužených tucích. Mononenasycené mastné 
kyseliny v cis konfiguraci se z hlediska nutričně-fyziologického hodnotí jako nejhodnotnější, 
trans mastné kyseliny se naproti tomu posuzují obdobně jako nasycené (Kühne, 1999), ale 
není zatím úplně jasné, jestli jsou škodlivé či nikoliv, pravděpodobně ale v této skupině 
existují metabolické rozdíly. 
     Protože ohyb v řetězci ztěžuje sbalení molekuly, cis mastné kyseliny potřebují nižší teploty 
na ustálení než trans mastné kyseliny, a proto mají také nižší bod tání. Nasycené mastné 
kyseliny mají vyšší body tání než nenasycené, jelikož se jejich molekuly mohou snadněji 
sbalit a většina z nich je tak stálá už při pokojové teplotě (Gutteridge & Halliwel, 1994). 
     Přidáváním vodíkových iontů k řetězci obsahujícímu dvojné vazby mohou být nenasycené 
kyseliny přetvářeny na nasycené. Toto se děje procesem již zmíněné katalytické hydrogenace 
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používané v praxi při výrobě pevných margarínů z tekutých rostlinných olejů obsahujících 
nenasycené tuky. 
     Polynenasycené mastné kyseliny zahrnují jednu nebo více dvojných vazeb. Mezi 
nejznámější patří kyselina arachidonová (C20:4), která je v organismu syntetizována z kyseliny 
linolové (C18:2). Kyselina linolová a α-linolenová (C18:3) jsou v lidské stravě esenciální, což 
znamená, že je organismus neumí sám syntetizovat, ale musí je přijímat v potravě. Největší 
podíl těchto dvou kyselin získáváme z potravin rostlinného původu.  
     U polynenasycených mastných kyselin se uplatňuje třídění podle polohy první dvojné 
vazby od konce vzdálenějšího od karboxylové skupiny, tedy od metylového (-CH3) konce. 
Označení n-6 neboli ω-6 znamená, že první dvojná vazba se vyskytuje na šestém uhlíkovém 
atomu od -CH3  konce řetězce a obdobně n-3 čili ω-3 značí, že se dvojná vazba vyskytuje na 
třetím uhlíku od -CH3  konce řetězce. Do skupiny ω-6 polynenasycených mastných kyselin 
patří kyselina arachidonová (C20:4 (n-6)) a linolová (C18:2 (n-6)), mezi mastné kyseliny řady ω-3 
přísluší kyselina α-linolenová (C18:3 (n-3)), eicosapentaenová (EPA,C20:5 (n-3)) a 
docosahexaenová (DHA,C22:6 (n-3)). Mononenasycená kyselina olejová má dvojnou vazbu na 
devátém uhlíku a značí se proto jako C18:1 (n-9). 
 
 Obr. 2: Nejvýznamnější kyseliny obsažené v lipidech (Štípal et al., 1992): a) k. máselná b) k. laurová c) k. myristová d) k. palmitová e) k. stearová f) k. palmitoolejová g) k. olejová h) k. linolová i) k. linolenová j) k. arachidonová k) k. eicosapentaenová l) k. docosahexaenová  
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III. ZDROJE POLYNENASYCENÝCH MASTNÝCH KYSELIN 
 
     Zatímco ω-6 VNMK jsou obsaženy v dostatečném množství ve většině rostlinných olejů, 
semen a v mase, ω-3 VNMK jsou většinou přijímány v menším množství, než které je 
zapotřebí. Je to dáno tím, že se vyskytují jen v několika málo potravinách, jako je lněné 
semínko a vlašské ořechy. Z hlediska nutričního významu jsou však nejlepším zdrojem 
mořské ryby a rybí oleje (viz. tab. 1, 2). Tyto potraviny jsou bohatým zdrojem zejména 
kyseliny eicosapentaenové (EPA) a docosahexaenové (DHA). Ty se v největším množství 
vyskytují právě v rybách, a to zejména tučných, ale i v mořských řasách (zejména rod 
Thraustochytrids), což jsou v současnosti hlavní komerční zdroje MK (Lewis et al., 1999). 
V případě akutního nedostatku DHA a EPA je ale lidský organismus dokáže syntetizovat 
desaturací a elongací kyseliny α-linolenové. 
 
Tab. 1: Nenasycené mastné kyseliny a jejich zdroje 
 
Nenasycené mastné kyseliny Zařazení Nejvýznamnější zdroje 
palmitoolejová ω - 9 rybí tuk 
olejová ω - 9 olivy, lískové ořechy 
linolová ω - 6 slunečnice, sója, kukuřice, 

sezam 
γ-linolenová (GLA) ω - 6 pupalka dvouletá, brutnák, 

černý rybíz 
arachidonová ω - 6 ryby, vejce, mořští 

živočichové 
α-linolenová (ALA) ω - 3 len, vlašské ořechy, řepka, 

sója, dýňová semena, listy 
zelených rostlin 

eicosapentaenová (EPA) ω - 3 makrela, sardinka, sleď, losos, 
mořské řasy  

dokosahexaenová (DHA) ω - 3 makrela, sardinka, sleď, losos, 
mořské řasy 

 
 



 12 

Tab. 2: Zastoupení mastných kyselin v olejích (%) 
 
Typ oleje Polynenasycené 

mastné kyseliny 
Mononenasycené 
mastné kyseliny 

Nasycené 
mastné kyseliny 

Nejvíce 
zastoupená MK 

slunečnicový 40-74 13-40 8-16 k. linolová 
sojový 55-66 17,7-25,5 13-20 k. linolová 
sezamový 41,5-48 36-42,5 13-17 k. linolová 
řepkový 24-42 50-76 3,5-9 k. olejová 
olivový 4-21 55-87 8-25 k. olejová 
palmový 6,5-12 36-44 45-55 k. palmitová 
kokosový 1-2,5 5-10 78-90 k. laurová 
 
 
III-1. DOPORUČENÝ PŘÍJEM MASTNÝCH KYSELIN 
 
     Doporučení pro příjem ω-3 a ω-6 VNMK nelze vnímat izolovaně, ale v kontextu 
s příjmem ostatních živin. Dle současného doporučení World Health Organization (WHO) by 
tuky ve výživě měly hradit 25-30% energie. Přitom nasycené MK by měly hradit méně než 
10% energie, trans izomery nenasycených MK méně než 1%, cis izomery VNMK přibližně  
6-10% energie a zbytek by měl připadat na cis izomery MNMK. 
     Dalším důležitým aspektem je dosažení vhodného poměru mezi ω-3 a ω-6 VNMK. 
Zvýšená konzumace rostlinných olejů bohatých na ω-6 VNMK a masa ze zvířat krmených 
obilninami s vysokým obsahem těchto kyselin  posunula poměr ω-3 k ω-6 VNMK v potravě 
z 1:1, vypočítaného z původní stravy člověka na přibližně 10:1, v některých  případech 
dokonce až na více než 20:1, v typické moderní stravě. Snížení takto extrémních poměrů a 
dosažení tak poměru alespoň 5:1 by proto bylo velice žádoucí (URL2). Podle již zmíněného 
doporučení WHO by tedy ω-6 VNMK měly hradit cca 5-8% energie a ω-3 VNMK alespoň 1-
2% energie. Co se týká příjmu jednotlivých MK, v České republice platí doporučené výživové 
dávky z počátku 90. let, které u dospělých (v závislosti na věku, pohlaví a tělesné práci) 
uvádějí pro příjem kyseliny linolové hodnoty 7-10g denně a kyseliny α-linolenové 2-2,8g 
denně. Pro VNMK s dlouhým řetězcem, ať řady ω-3 či ω-6, číselné hodnoty zatím nemáme. 
Připravuje se však vydání nových doporučených dávek, resp. se uvažuje o převzetí 
evropských doporučení z roku 1993, které udávají doporučený příjem ω-6 VNMK 2% 
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energie, tedy 6g/den pro muže a 4,5g/den pro ženy a příjem ω-3 VNMK 0,5% energie, což je 
1,5g/den pro muže a 1g/den pro ženy. Většina zahraničních doporučení uvádí speciální 
zvýšení dávek ω-3 VNMK, resp. DHA pro kojence, těhotné a kojící ženy (vzhledem k 
zásadnímu významu DHA pro vývoj mozku a retiny). Vyšší dávky ω-3 VNMK jsou také 
nutné k redukci zvýšených koncentrací triglyceridů (2-4g ω-3 VNMK/den) a ke zmírnění 
ranní ztuhlosti kloubů u pacientů s revmatoidní artritidou (alespoň 3g/den). Jako prevence 
srdečně-cévních onemocnění se doporučuje přibližně 1g EPA a DHA denně. Při významně 
vyšších dávkách ω-3 VNMK dochází k mírnému snížení krevního tlaku (URL2). 
     Pokud se zaměříme na přirozenou stravu, ve které jsou deficientní ω-3 VNMK obsaženy, 
tedy ryby (případně plody moře), zdravotníci doporučují konzumovat ryby bohaté na tyto 
kyseliny minimálně dvakrát týdně (URL2). Jen některé druhy ryb obsahují opravdu velké 
množství ω-3 VNMK, avšak pravidelná konzumace všech druhů ryb dodá tělu významné 
množství těchto MK. Obecně lze říci, že tučné druhy ryb, jako je losos, sardinka, sleď a 
makrela, obsahují přibližně 1-1,8g ω-3 VNMK ve 100g upraveného masa. V ostatních rybách, 
mušlích a korýších je jejich obsah nižší - kolem 0,5g/100g (viz. tab. 3). 
 
Tab. 3: Obsah ω-3 VNMK v rybách a plodech moře (URL3) 
 
Druh (příp. úprava) ryby/korýše/mušle ω-3 MK (g/100g upravené tkáně) 
Losos atlantský (vařený, pečený) 1,8 
Ančovička (konzervovaná v oleji) 1,7 
Sardinka (konzervovaná v oleji) 1,4 
Sleď (naložený v láku) 1,2 
Makrela (vařená) 1,0 
Pstruh duhový (vařený, pečený) 1,0 
Mečoun (vařený) 0,7 
Tuňák (konzervovaný v oleji) 0,7 
Platejs (vařený) 0,4 
Treska (vařená) 0,1 
Mušle (vařená) 0,7 
Ústřice (vařená) 0,5 
Garnát (vařený) 0,3 
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IV. VÝSKYT MASTNÝCH KYSELIN V LIDSKÉM TĚLE 
 
     Některé MK se v lidském těle vyskytují volné, ale velká většina z nich i ve formě lipidů, 
kterých existuje několik tříd. Triacylglyceroly slouží jako dlouhodobá zásobárna energie 
v tukové tkáni. Stejně tak reprezentují většinu tuků ve stravě. Většina z nich zahrnuje směs 
MK: nasycených, nenasycených i polynenasycených, takže vlastně ve stravě neexistují jen 
čistě nasycené či nenasycené zdroje.  
     V triacylglycerolech jsou tři MK připojeny kovalentními vazbami k alkoholu glycerolu. 
Tyto boční řetězce tvořené MK nejsou ve většině olejů a tuků rozloženy náhodně, ale 
jednotlivé kyseliny mají tendenci zaujímat specifickou pozici na jednom ze tří glycerolových 
uhlíků.  
     To stejné platí pro MK u fosfolipidů, druhé hlavní třídy lipidů, mezi které patří například 
lecitin. Ty tvoří složku buněčných membrán, přičemž část fosfolipidové molekuly tvořená 
řetězci MK udává molekule hydrofobní povahu, cholinfosfátová část je hydrofilní a tak tvoří 
dvouvrstevnou strukturu, kde dovnitř jsou orientovány hydrofobní mastné kyseliny (dvě řady) 
a vně hydrofilní část fosfolipidů (Gutteridge & Halliwell, 1994). 
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V. IMUNOLOGICKÉ ÚČINKY MASTNÝCH KYSELIN  
 
V-1. IMUNITNÍ SYSTÉM 
 
     Každý živý organismus musí neustále čelit invazi patogenů, resp. cizorodých částic 
z okolního prostředí. Schopnost jedince bránit se těmto patogenům nazýváme obecně slovem 
imunita, z latinského slova immunitas = odolnost (Vácha et al., 2004).  
     Imunitní systém patří mezi základní homeostatické mechanismy organismu. Jeho funkcí je 
udržování integrity organismu tím, že rozpoznává škodlivé od neškodného a chrání tak 
organismus proti škodlivinám zevního i vnitřního původu. Tato funkce se projevuje jako:  

� Obranyschopnost – imunitní systém rozpoznává vnější škodliviny a chrání organismus 
proti patogenním mikroorganismům a jejich toxickým produktům. 

� Autotolerance – imunitní systém rozpoznává vlastní tkáně organismu a udržuje 
toleranci vůči nim. 

� Imunitní dohled – imunitní systém rozpoznává vnitřní škodliviny, to znamená, že 
průběžně odstraňuje staré, poškozené a některé změněné (mutované) buňky. 

     Většina prvků imunitního systému je alespoň částečně nahraditelná jinými prvky 
(redundance) (Hořejší & Bartůňková, 2001). 
 
     Látky, které imunitní systém rozpoznává a reaguje na ně, jsou označovány jako antigeny. 
Nejčastějšími antigeny jsou cizorodé látky z vnějšího prostředí (exoantigeny), většinou 
infekční mikroorganismy a jejich produkty. Antigeny, které pocházení z organismu 
samotného, a nejsou tedy cizorodé, se nazývají autoantigeny. Jako alergen se označuje 
exoantigen, který je u vnímavého jedince schopen vyvolat patologickou (alergickou) imunitní 
reakci. Superantigen je exoantigen, který vyvolá nespecificky aktivaci velkého počtu 
lymfocytů nezávisle na jejich antigenní specifitě. Jako antigeny mohou působit prakticky 
jakékoliv chemické struktury. K tomu, aby na ně mohl imunitní systém reagovat, je zpravidla 
potřeba, aby byly rozeznány ve formě makromolekul (rozpustných nebo přítomných na 
buněčném povrchu). Mezi nejvýznamnější antigeny patří proteiny a různé komplexní 
polysacharidy, ale také lipidy a lipoproteiny (Hořejší & Bartůňková, 2001).  
      
     Imunitní mechanismy lze rozdělit do dvou základních kategorií: nespecifické (neadaptivní, 
vrozené) a antigenně specifické (adaptivní). 
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     Nespecifické mechanismy jsou evolučně starší a jsou založeny na molekulách a buňkách, 
které jsou v organismu připraveny předem. Obvykle jsou účinné proti různým druhům 
patogenů tím, že reagují na strukturní nebo funkční rysy, které jsou jim společné. 
Nespecifické imunitní mechanismy jsou tvořeny složkami buněčnými a humorálními. 
Buněčné nespecifické systémy jsou reprezentovány fagocytujícími a přirozeně cytotoxickými 
buňkami (buňky NK, „přirození zabíječi“ – natural killers). Humorální složky nespecifické 
imunity tvoří komplementový systém, interferony, lektiny a další sérové proteiny. 
Nespecifické složky imunity reagují na přítomnost škodlivin rychle, řádově v minutách. Na 
rozdíl od specifických složek nemají tzv. imunologickou paměť, tj. nejsou ovlivněny 
předchozím setkáním se škodlivinou. Kromě toho mají pro obranu organismu a udržování 
jeho integrity samozřejmě zásadní význam neporušený povrch kůže a sliznic a jejich 
přirozené neimunitní obranné mechanismy (mechanické, chemické, mikrobiální).  
     Evolučně mladší specifické mechanismy (známé až u obratlovců) reagují na každou 
cizorodou strukturu prostřednictvím vysoce specifických molekul (protilátky, antigenně 
specifické receptory T-lymfocytů) a aktivují se až po setkání s daným antigenem. Mezi ně 
patří mechanismy humorální (založené na protilátkách) a buněčně zprostředkované (založené 
hlavně na T-lymfocytech). K úplnému rozvoji specifické imunitní reakce je zapotřebí řádově 
dny až týdny. Charakteristickým rysem těchto reakcí je imunologická paměť (Hořejší & 
Bartůňková, 2001).  
      
     Imunitní reakce jsou zajišťovány mnoha různými druhy buněk a molekul a jejich 
vzájemnými interakcemi. Buňky imunitního systému spolu s pojivovými buňkami a dalšími 
strukturami tvoří funkční a anatomické celky – lymfatickou tkáň a lymfatické orgány.        
     Lymfatické orgány se dělí na primární, což jsou kostní dřeň, thymus (brzlík) a Fabriciova 
burza u ptáků, a sekundární, mezi které patří slezina, lymfatické uzliny a jejich organizované 
shluky (tonsily, apendix, Peyerovy plaky ve střevě). Primární lymfatické orgány jsou místem 
vzniku, diferenciace a zrání imunokompetentních buněk, sekundární jsou místem, kde 
probíhají hlavní fáze antigenně specifických imunitních reakcí.  
     Lymfatická tkáň je rozptýlena do funkčních, nikoliv anatomických celků, a je 
představována zejména slizniční lymfatickou tkání. 
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V-1.1. BUŇKY IMUNITNÍHO SYSTÉMU 
      
     Podstatnou část imunitního systému tvoří různé druhy bílých krvinek (leukocytů). Všechny 
druhy leukocytů pocházejí z pluripotentních kmenových buněk přítomných v kostní dřeni 
(charakteristickým znakem kmenových buněk je adhezivní molekula CD34). Kmenové buňky 
se v dřeni udržují v malém počtu po celý život. Pod vlivem různých faktorů se jich část 
diferencuje na různé typy leukocytů. Takto způsobený úbytek kmenových buněk se 
kompenzuje dělením. Dvě základní linie vznikající z kmenových buněk jsou linie myeloidní a 
lymfoidní.  
     Z myeloidní linie vznikají monocyty (které cirkulují v krvi a ve tkáních a diferencují se na 
makrofágy) a tři druhy granulocytů: neutrofily, eozinofily a bazofily. Tkáňovou formou 
bazofilů jsou žírné buňky (mastocyty). Do této vývojové řady patří také dendritické buňky. 
Všechny druhy buněk této linie tvoří základ nespecifické části imunitního systému. Většina 
z nich je nadána schopností fagocytózy a jsou producenty cytokinů a dalších rozpustných 
mediátorů. Dendritické buňky, ale i monocyty a makrofágy, působí jako velmi důležité buňky 
prezentující antigen (APC, antigen-presenting cells) pro T-lymfocyty, takže jsou i základní 
součástí antigenně specifické části imunitního systému (Hořejší & Bartůňková, 2001).  
     Z myeloidní linie pocházejí také erytrocyty (červené krvinky) a trombocyty (krevní 
destičky), které mají také určitý význam v některých imunitních dějích, zejména v zánětu, ale 
jejich hlavní funkce jsou jiné.  
     Z lymfoidní linie se diferencují buňky NK, B- a T-lymfocyty. Vývoj B-lymfocytů probíhá 
u lidí v kostní dřeni a dokončuje se po setkání s antigenem v sekundárních lymfoidních 
orgánech. Jejich konečným diferenciačním stádiem jsou plazmatické buňky, které produkují 
protilátky. Hlavní část vývoje T-lymfocytů probíhá většinou v brzlíku. Thymus opouštějí dvě 
hlavní fenotypicky odlišné subpopulace: prekurzory pomocných T-buněk (TH), které mají na 
povrchu receptor zvaný CD4, a prekurzory cytotoxických T-buněk (TC), které mají receptor 
CD8. Třetí hlavní subpopulací lymfocytů jsou NK buňky. Prekurzory se po setkání 
s antigenem na povrchu vhodných APC diferencují na zralé efektorové TH (charakteristické 
zejména produkcí řady cytokinů regulujících jiné buňky), resp. na efektorové TC buňky 
(charakteristické zejména schopností cytotoxicky zabíjet jiné buňky).  
     Část B- a T-lymfocytů se po setkání s antigenem diferencuje v paměťové buňky. Ty jsou 
zodpovědné za jev tzv. imunologické paměti: po dalším setkání se stejným antigenem (i po 
mnoha letech) jsou rychle aktivovány a zahájí tzv. sekundární (anamnestickou) odpověď, 
která je rychlejší a efektivnější, než odpověď primární (Hořejší & Bartůňková, 2001).  
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Obr. 3: Buňky imunitního systému (Hořejší & Bartůňková, 2001) 
 

 
 
V-1.2. MOLEKULY IMUNITNÍHO SYSTÉMU 
      
     Základními molekulami jsou: antigenně specifické receptory na povrchu lymfocytů (TCR, 
BCR), MHC glykoproteiny a I. a II. třídy (major histocompatibility complex, u lidí 
označované jako HLA molekuly – human leukocyte antigens), Fc receptory (váží Fc části 
molekul imunoglobulinů), adhezivní a kostimulační molekuly, imunoglobuliny (protilátky, 
třídy IgG, IgA, IgM, IgD, IgE), cytokiny a jejich receptory, „nespecifické“ receptory složek 
mikrobiálních povrchů a složky komplementového systému. Tyto molekuly jsou buď součástí 
buněčné membrány, nebo jsou různými typy buněk sekretovány.  
 
Tab. 4: Poměrné zastoupení jednotlivých druhů bílých krvinek v krvi zdravého 

dospělého člověka 
 

Druh buněk Poměrné zastoupení (%) 
Neutrofilní granulocyty 60-70 
Eozinofilní granulocyty 1-3 
Bazofilní granulocyty < 2 
Monocyty 5-10 
Lymfocyty 20-40 
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V-2. VLIV MASTNÝCH KYSELIN NA IMUNITNÍ SYSTÉM 
 
     Mastné kyseliny, fungující jako intracelulární i intercelulární mediátory, mají na imunitní a 
zánětlivé procesy různé efekty. VNMK ω-3 rodiny mají zcela inhibiční efekt, potlačujíce 
proliferaci lymfocytů, produkci protilátek i cytokinů, expresi adhezivních molekul, aktivitu 
přirozených zabíječů (natural killers) a programovanou buněčnou smrt. ω-6 VNMK mají 
naproti tomu na procesy týkající se imunitního systému inhibiční i stimulační efekt. Nejvíce 
prostudována je zatím kyselina arachidonová, která může být oxidována na eicosanoidy, jako 
jsou prostaglandiny, leukotrieny či tromboxany, což jsou všechno potenciální mediátory 
zánětu. Podstatná část účinků VNMK přesto není závislá na tvorbě eicosanoidů. 
     Bylo zjištěno, že MK také ovlivňují fagocytózu, tvorbu cytokinů a reaktivních kyslíkových 
radikálů, migraci leukocytů, ale také interferují s antigenní prezentací makrofágů.  
     Byly už navrženy mechanismy vysvětlující, jak MK ovlivňují imunitní odpověď, jako jsou 
změny ve fluiditě membrány a změny signálních transdukčních drah, regulace genové 
transkripce, acylace proteinů a uvolňování vápníkových iontů. Roli ve funkci leukocytů hrají 
také změny buněčného metabolismu, zejména regulace glukózového a glutaminového 
metabolismu a mitochondriální depolarizace, způsobené MK (Pompéia et al., 2000). 
 
 

V-2.1. ÚČINKY MASTNÝCH KYSELIN NA ZÁNĚT 
 
     Zánět zahrnuje řadu dějů spjatých s poškozením tkání, způsobené nespecifickými činiteli 
nebo imunitně řízenými reakcemi. Typická definice zánětu zahrnuje čtyři části: otok, 
bolestivost, zvýšení teploty a zarudnutí. MK mohou nejen způsobit zánět, jako je tomu u 
kyseliny arachidonové, ale také regulují řadu zánětlivých procesů. 
 
 

V-2.2. REGULACE BOLESTI A HOREČKY 
 
     Kyselina arachidonová napomáhá překročení prahu bolesti, přestože sama o sobě bolest 
nezpůsobuje. Tato zvýšená bolestivost může být reprodukována také experimentálně, i když 
méně efektivně, kyselinou linolovou, α-linolenovou a γ-linolenovou. Přestože inhibice 
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cyklooxygenázy je pro efekt způsobený kyselinou arachidonovou důležitá, pro bolestivost 
způsobenou ostatními právě zmíněnými VNMK nemá žádný význam (Pompéia et al., 2000).  
     Prostaglandiny patří díky svému účinku na centrální nervový systém mezi důležité 
mediátory indukující zvýšení teploty. Bylo ale také zjištěno, že diety bohaté na ω-3 VNMK 
fungují jako prevence při horečce způsobené lipopolysacharidy (Kozak et al., 1997). 
 
 

V-2.3. CHEMOTAXE, ADHEZE A DIAPEDÉZA 
 
     Mnoho eicosanoidů, jako tromboxany (TX) a leukotrien B4 (LTB4), má chemotaktický 
efekt. Naopak prostaglandin E2 (PGE2) může inhibovat migraci i aktivitu leukocytů. MK a od 
MK odvozené mediátory mohou také regulovat expresi adhezivních proteinů, jako jsou 
integriny a selektiny, u leukocytárních a endoteliálních buněk (Seljeflot et al., 1998). Tento 
typ regulace je důležitý zejména pro tzv. rolování, migraci, diapedézu a aktivaci. 
     VNMK ω-3 rodiny mohou potlačit chemotaktickou odpověď neutrofilů na LTB4  a FMLP 
(formylmethyonylleucylalanin). Tento efekt má vztah s inhibicí signálních transdukčních drah 
mezi receptorem a fosfolipázou C a se sníženou tvorbou IP3 (inositol 1,4,5-trisfosfát) (Calder, 
1998). Diety bohaté na ω-3 VNMK zvyšují akumulaci polymorfonukleárních leukocytů 
v zánětu, tedy děj způsobený jejich zvýšenou migrací, zatímco MK s krátkým řetězcem 
inhibují migraci těchto leukocytů v lidském organismu (Mancuso et al., 1997). 
     Bylo zjištěno, že u diet bohatých na MNMK je snížená adheze monocytů (Yaqoob, 1998), 
ale nasycené MK na rozdíl od VNMK adhezi makrofágů zvyšují (Calder, 1998). Prokazatelný 
je také vliv EPA na monocyty, vedoucí ke snížené expresi ICAM-1 (intercellular adhesion 
molecule-1), DHA má vliv opačný. Po prvotní stimulaci monocytů obě tyto VNMK expresi 
ICAM-1 snižují (Hughes & Pinder, 1997). Kyselina linolová, další VNMK, naproti tomu 
zvyšuje expresi ICAM-1 (Young et al., 1998). Povrchová afinita neutrofilů  a adhezivních 
molekul, jako jsou β-2 integrin, CD11b, či CD18, je zvyšována působením kyseliny olejové 
(Sherrington et al., 1995). Takto ovlivněné neutrofily mohou stejně tak snadněji agregovat a 
vykazují i větší schopnost adheze na endoteliální buňky (Mastrangelo et al., 1998). 
     Co se týká působení ω-3 VNMK na expresi například E-selektinu či VCAM-1 (vascular 
cell adhesion molecule) na buňkách endotelia, jsou zatím výsledky studií nejasné až 
rozporuplné. Endoteliální buňky, které jsou vystaveny působení kyseliny arachidonové nebo 
některého z jejích mediátorů, mají sníženou schopnost adherovat k neutrofilům a monocytům. 
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To je pravděpodobně způsobeno doprovodným snížením exprese ICAM-1, E-selektinu a 
VCAM-1, ději ovlivněném na proteinové i mRNA úrovni (Calder, 1998). 
 
 

V-2.4. AKTIVACE MAKROFÁGŮ, FAGOCYTÓZA, RESPIRAČNÍ VZPLANUTÍ 
(REAKTIVNÍ KYSLÍKOVÉ A DUSÍKOVÉ RADIKÁLY) A MIKROBICIDNÍ 
PŮSOBENÍ 

 
     Neutrofily a makrofágy jsou aktivovány fagocytovanými částicemi, uvolněnými proteiny a 
lipidovými mediátory a produkcí reaktivních kyslíkových a dusíkových radikálů. MK jsou 
s těmito ději spojeny. Neutrofily obsahují enzymatický komplex NADPH oxidázy, který 
vytváří superoxid. NADPH oxidáza může být přímo stimulována kyselinou arachidonovou, 
což vede k produkci volných radikálů a může pravděpodobně stimulovat mikrobicidní aktivitu 
a tak, pokud systém není dostatečně kontrolován, může způsobit poškození tkání (Lu & 
Grindstein, 1990). 
     Superoxid může být spontánně nebo enzymaticky (superoxid dismutázou) přeměněn na 
hydrogenperoxid, další reaktivní kyslíkový metabolit. Diety bohaté na ω-6 VNMK nebo 
nasycené MK jsou spjaty s nižší produkcí superoxidu a hydrogenperoxidu stimulovanými 
neutrofily, což má souvislost se sníženou aktivitou glukosa-6-fosfát dehydrogenázy. Tento 
enzym je jedním z hlavních producentů NADPH uvnitř buněk a zároveň je NADPH 
esenciálním substrátem pro tvorbu superoxidu NADPH oxidázou (Lopes et al., 1999). U 
pacientů, kterým byl podáván rybí olej, tedy zdroj ω-3 VNMK, byla zjištěna snížená 
produkce reaktivních kyslíkových radikálů stimulovanými neutrofily (Robinson & Field, 
1998). 
     Další důležitá molekula produkovaná fagocyty je oxid dusnatý (NO). Produkce tohoto 
oxidu je ve fagocytech katalyzována inducibilní NO-syntázou (iNOS) při aktivaci buněk. 
Transkripce  iNOS a produkce NO makrofágy je inhibována VNMK. Tento efekt je 
výraznější  u ω-3 VNMK, zejména u DHA. Větší vliv mají 22-uhlíkaté než 20-uhlíkaté MK 
(Khair-El-Din et al., 1996).  
     Jak už bylo zmíněno, produkce reaktivních radikálů dusíku a kyslíku při fagocytóze je pro 
buňky z hlediska jejich mikrobicidního účinku velice důležitá. Nicméně při hyperstimulaci 
buněk, jako třeba při chronickém zánětu  a mnoha dalších imunitních poruchách, mohou být 
reaktivní radikály pro organismus škodlivé. Obecné mechanismy ochrany buněk zahrnují 
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produkci enzymatických (jako je kataláza, superoxid dismutáza a glutathion peroxidáza) i 
neenzymatických (jako je tokoferol, kyselina askorbová a glutathion) antioxidantů (Pompéia 
et al., 2000). U diet bohatých na ω-3 VNMK byla pozorována zvýšená peroxidace lipidů 
spjatá se zvýšením aktivity glutathion peroxidázy. Tento enzym je důležitý zvláště při ochraně 
buněk před oxidativním stresem (Guimaraes & Curi, 1999).  
     Mikrobicidní aktivita neutrofilů je také závislá na enzymech a dalších toxických látkách 
obsažených v jejich a granulích uvolňujících se při jejich aktivaci. Myeloperoxidáza a 
transferin (na rozdíl od β-glukuronidázy), uvolněné z aktivovaných neutrofilů, jsou 
inhibovány působením nenasycených MK s lichým počtem uhlíků, jako jsou například 13:1, 
17:1 a 19:1. Některé z těchto MK zvyšují, jiné snižují, produkci superoxidu (Ishida-Okawara 
et al., 1996). 
     VNMK dodávané v dietě mají ve většině případů na fagocytózu a mikrobicidní aktivitu 
fagocytů v organismu inhibiční efekt. Ale, jak ukázaly některé studie, mohou tyto děje 
stimulovat, pokud jsou přidávány do buněčných kultur (ovšem některá experimentální data 
jsou zde protichůdná). Makrofágy, kultivované na médiu obohaceném o kyselinu myristovou 
či palmitovou nebo některou nasycenou MK s dlouhým řetězcem, vykazují úbytek fagocytózy 
na zymosanu, přestože buňky ovlivňované VNMK, zejména kyselinou arachidonovou a 
DHA, vykazují zvýšenou kapacitu fagocytózy i zvýšenou mikrobicidní schopnost. Makrofágy 
z potkanů krmených potravou obohacenou o VNMK mají, ve srovnáním s makrofágy ze 
zvířat krmených potravou obsahující pouze nasycené MK, sníženou kapacitu fagocytózy, 
stejně jako sníženou migraci fagocytujících buněk (Pompéia et al., 2000).  
 

 
V-2.5. PRODUKCE CYTOKINŮ A DALŠÍCH BUNĚČNÝCH MEDIÁTORŮ, 
ANTIGENNÍ PREZENTACE A AKTIVACE LYMFOCYTŮ 

 
     Cytokiny jsou základní regulátory imunitního systému, tkáňové hormony - proteiny 
sekretované leukocyty i jinými buňkami, které působí prostřednictvím specifických receptorů 
na různé buňky imunitního systému i mimo něj. Kromě sekretované formy existuje u 
některých cytokinů i membránová forma zakotvená v cytoplazmatické membráně buněk.                     
Aktivované leukocytické zánětlivé buňky produkují mnoho cytokinů důležitých pro zánětlivé 
i imunitní reakce.  
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     Kyselina γ-linolenová redukuje sekreci IL-1β (=interleukin-1β, kostimulace T-lymfocytů, 
indukce TNF a IL-8) monocyty (DeLuca et al., 1999).  ω-6 VNMK zřejmě zvyšují celkovou 
produkci IL-1, zatímco ω-3 VNMK mají opačný efekt (Kelley et al., 1999; Purasiri et al., 
1997).  
     Poznatky týkající se účinku VNMK na produkci TNF-α (tumor necrosis factor-α = faktor 
nekrotizující nádory, funkce při indukci místního zánětu a aktivaci endotelií) jsou 
rozporuplné. Kyselina arachidonová a γ-linolenová (ω-6 VNMK) vykazují in vivo i in vitro 
sníženou produkci TNF-α monocyty a makrofágy. Co se ale týká účinku ω-3 VNMK na 
hladiny TNF-α, jsou studie protichůdné. Bylo pozorováno zvýšení hladiny TNF-α po přidání 
ω-3 VNMK (Chavali et al., 1998) i snížení jeho produkce u neutrofilů zvířat, kterým byla 
podávána DHA (Kelley et al., 1999).   
U lidských neutrofilů, na které bylo působeno VNMK ω-3 rodiny, byla pozorována snížená 
produkce IFN-γ (interferon-γ, funkce při aktivaci makrofágů) (Purasiri et al., 1997).  
     Kyselina linolová (ω-6 VNMK) zvyšuje expresi IL-8, prozánětlivého chemokinu 
produkovaného monocyty, fibroblasty a endoteliálními buňkami (Young et al., 1998). ω-6 
VNMK a zejména kyselina arachidonová také zvyšuje koncentraci IL-6 (stimulace T- i B-
lymfocytů, stimulace sekrece Ig aj.). Na rozdíl od toho je exprese IL-8 , IL-6 a IL-10 (inhibice 
makrofágů a TH1, indukce diferenciace na plazmocyty) vlivem ω-3 VNMK a kyseliny olejové  
u endoteliálních buněk a monocytů snížena. Tento jev je spjat se sníženou expresí 
adhezivních molekul a sníženou kapacitou adheze u monocytů (Chavali et al., 1998). 
     Monocyty zvířat krmených potravou obohacenou o ω-3 VNMK (rybí olej) mají menší 
schopnost prezentace antigenu (Ag) (Hughes & Pinder, 1997). To je spjato se sníženou 
expresí MHC II (=major histocompatibility complex II, hlavní histokompatibilní komplex, 
prezentace peptidových fragmentů T-lymfocytům) molekul makrofágy. VNMK, zejména 
DHA, může inhibovat expresi těchto molekul v INF-γ stimulovaných buňkách. Bylo zjištěno, 
že tento efekt na expresi MHC II je nezbytný pro Ag prezentaci makrofágy. Děj je korigován 
na mRNA úrovni (Khair-El-Din et al., 1995).  
     Diety bohaté na ω-3 VNMK snižují hladiny PGE2, 5-keto-PGF1α a TXB2 ve srovnání 
s těmi bohatými na ω-6. Na ω-3 VNMK bohaté diety mohou také snižovat LTB4 (leukotrien 
B4) produkci, která má souvislost se sníženou schopností chemotaxe neutrofilů. Na druhou 
stranu na ω-6 VNMK bohaté diety zvyšují hladiny PGE2, LTB4, LTC4 , LTD4, 6-keto-PGF1α 
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a TXB2 , což vede k větší produkci kyseliny arachidonové, prekurzoru eicosanoidů (Chavali et 
al., 1998). 
     Další lipidový mediátor produkovaný makrofágy, který je důležitý při zánětlivých a 
imunitních dějích, je PAF (platelet-activating factor = faktor aktivující krevní destičky). 
Produkce tohoto mediátoru  u stimulovaných neutrofilů je při dietách bohatých na kyselinu  
α-linolenovou (ω-3 VNMK) snížená ve srovnání s kyselinou linolovou (ω-6 VNMK), což je 
způsobeno sníženou schopností aktivace prekurzoru PAF (Oh-hashi et al., 1997). 
     Obohacení stravy o VNMK, zejména ω-3 rodiny, je často spojeno se snížením 
hypersenzitivních reakcí. Částečně může být tento efekt způsoben sníženou produkcí 
histaminu. Tudíž ω-3 VNMK snižují obsah histaminu, zatímco kyselina arachidonová (ω-6 
VNMK) a MK s krátkým řetězcem mají opačný efekt (Ishihara et al., 1998).  
 

 
V-2.6. PŮSOBENÍ MASTNÝCH KYSELIN NA LYMFOCYTY 

 
V-2.6.1. AKTIVACE BUNĚK 

 
     Aktivace lymfocytů je MK inhibována zejména VNMK a těkavými MK. Z toho důvodu 
byla pozorována snížená proliferace T-lymfocytů (u zvířat, vystavených účinku kyseliny 
máselné) k imobilizovaným anti-CD3 monoklonálním protilátkám (Bohming et al., 1997).  
     Diety bohaté na ω-3 VNMK jsou spjaty s nižším procentem aktivovaných T- i B-buněk po 
stimulaci, ale také se zvýšenou proliferační odpovědí k T-buněčným mitogenům (Fernandes 
et al., 1994). 
 
V-2.6.2. KONTROLA BUNĚČNÉ PROLIFERACE A BUNĚČNÁ SMRT 
 
     Účinnost imunitního systému nezávisí jen na schopnosti specificky rozpoznávat antigen, 
ale také na amplifikaci odpovědi rychlou indukcí proliferace lymfocytů. Mnoho experimentů, 
prováděných s konkavalinem A (=ConA, rozpustný lektin získávaný ze semen bobovité 
rostliny Canavalia ensiformis, slouží jako mitogen) nebo lipopolysacharidem-aktivovanými 
lymfocyty, prokazuje, že MK, zejména VNMK a těkavé MK, mohou inhibovat buněčnou 
proliferaci eicosanoidy-nezávislou cestou (Curi et al., 1993; Egami et al., 1993). Je také 
známo, že vyšší dávky těchto kyselin mohou zapřičinit buněčnou smrt v závislosti na jejich 
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koncentraci apoptózou nebo nekrózou. Díky tomuto efektu byla pacientům s autoimunitními 
onemocněními nebo chronickým zánětem doporučena zvýšená konzumace VNMK kyselin. 
Navzdory tomu je ale alespoň minimální množství těchto kyselin, konzumovaných v běžné 
stravě, nutné pro optimální proliferaci lymfocytů. Při absenci MK mají buňky poruchy růstu 
(Spieker-Polet & Polet, 1981; Anel et al., 1990). Bylo také prokázáno, že syntéza 
lymfocytární DNA je stimulována nízkými a inhibována vysokými koncentracemi volných 
MK (Karsten et al., 1994).  
     Cytotoxický efekt VNMK na lymfocyty a linie leukemických buněk je znám už dlouho. 
Buněčná smrt apoptózou při koncentracích blízkých fyziologickým koncentracím je 
způsobena indukcí štěpení internukleozomální DNA, kondenzací chromozomů a rozpadem 
jader (Finstad et al., 1998; Koller et al., 1997). Vyšší dávky MK způsobují většinou nekrózu a 
to díky rapidní ztrátě integrity membrán a úniku lysozomálních enzymů. Apoptóza i nekróza 
jsou pravděpodobně spjaty s oxidativním stresem, jemuž jde předcházet antioxidanty, jako je 
například tokoferol (Finstad et al., 1998). Ty hrají v procesech apoptózy stejně důležitou roli 
jako například eicosanoidy (záleží to ale na typu buněk). Některé cyklooxygenázové a 
lipooxygenázové inhibitory mohou buňky chránit před cytotoxicitou indukovanou VNMK 
(Koller et al., 1997).  
     Další skupinou MK, známých svými cytotoxickými a inhibičními efekty na proliferaci 
lymfocytů, jsou těkavé MK, například  kyselina máselná. Tato kyselina způsobuje potlačení 
T-buněčné proliferace imibilizací anti-CD3 monoklonálních protilátek (Bohming et al., 1997) 
a jí indukovaná cytotoxicita většinou zapřičiňuje indukci apoptózy, tedy efekt spjatý 
s acetylací histonů (Dangond & Gullans, 1998). Nádorové buňky jsou nejspíše více citlivé na 
kyselinu máselnou, než normální buňky. Tento efekt má potenciální využití při použití této 
MK při léčbě rakoviny (Vecchia et al., 1997). 
 
V-2.6.3. PRODUKCE PROTILÁTEK 
 
     Lymfocyty B-linie produkují jako odpověď na antigenní stimulaci specifické protilátky. 
Produkce těchto protilátek, jejich spojování a sekrece může být MK regulována. Tak mohou 
ω-3 VNMK inhibovat produkci IgA, IgM a IgG u krysích lymfocytů (Calder, 1998). Diety se 
sníženým příjmem tuků, deficiencí esenciálních MK, nebo bohaté na VNMK ω-3 rodiny jsou 
spojeny s lepší prognózou u autoimunitních onemocnění, způsobených poruchami tvorby a 
funkcí těchto protilátek, ale také s nižší produkcí IgE, který je hlavní příčinou alergických 
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(atopických) reakcí. ω-3 VNMK podávané orálně také regulují hypersenzitivní reakce 
(Myiasaka et al., 1999). Při experimentu měly myši krmené přídavkem kyseliny γ-linolenové 
(ω-6) nižší produkci IgE než ty, kterým byla přidávána kyselina α-linolenová (ω-3). Nicméně 
myši, které byly krmené kyselinou α-linolenovou, podrobené antigenně-indukovanému 
anafylaktickému šoku, vykazovaly větší schopnost přežití než ty krmené kyselinou γ-
linolenovou, pravděpodobně díky potlačení syntézy eicosanoidů (Oh-hashi et al., 1997). 
Celkově byla u myší s VNMK dietami pozorována snížená hypersenzitivní reakce na stimul a 
snížené přechodné párování IgM protilátek (Crevel et al., 1992). 

 
 
V-2.7. PRODUKCE CYTOKINŮ LYMFOCYTY A EXPRESE POVRCHOVÝCH 
MOLEKUL 

 
     Jako v případě makrofágů a neutrofilů, MK mohou regulovat také produkci cytokinů 
lymfocyty. Kyselina γ-linolenová a arachidonová inhibují produkci IL-2 (růstový faktor T- i 
B-lymfocytů a NK) lymfocyty, na tento její efekt nepůsobí cyklooxygenázové inhibitory. 
Většina VNMK snižuje produkci tohoto interleukinu a to zejména ω-3 skupiny, přičemž EPA 
má tuto schopnost nejsilnější. Tento děj je spjat s jejich inhibičními účinky na proliferaci 
lymfocytů a se sníženou expresí receptoru IL-2 (Calder, 1998; Purasiri et al., 1997). Produkce 
IL-4 (stimulace B-lymfocytů, indukce TH2, inhibice TH1 a makrofágů) lymfocyty v kultuře je 
negativně regulována PGE2. Byla zjištěna snížená koncentrace IL-4 u zvířat krmených 
dietami bohatými na ω-3 VNMK (Fernandes et al., 1994).  
     Kyselina palmitová zvyšuje uvolňování INF-γ lidskými lymfocyty, zatímco snižuje 
produkci TNF-α. Bylo prokázáno, že nasycené MK mají na regulaci produkce cytokinů, 
zejména IFN-γ, větší vliv než nenasycené MK. Působení ω-3 MK nebo kyselinou máselnou 
na lymfocyty vykazuje snížení produkce IFN-γ (Anel et al., 1990). 
     Interakce lymfocytů s jinými buňkami imunitního systému i mimo něj, důležitá pro 
regulaci imunitní odpovědi a migraci buněk, záleží na expresi mnoha povrchových proteinů, 
která může být regulována MK. U zvířat krmených ω-3 (rybí olej) i ω-6 (olivový olej) MK 
byla prokázána snížená exprese LFA-1 (adhezivní molekula leukocytů), ICAM-1 
(mezibuněčná adhezivní molekula) a CD2 molekul (Calder, 1998; Fernandes et al., 1994). 
Působení DHA a EPA (ω-3 VNMK) na lymfocyty má za následek snížení exprese 
adhezivních molekul LFA-1, L-selektinu a VCAM-1 (Khalfoun et al., 1996). 
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     MK mají také vliv na regulaci exprese CD44 a CD45 (ovlivňují adhezivitu) a to zejména 
kyselina olejová. Kyselina stearová má vliv na expresi CD45 (Peck et al., 1996). 
     Diety bohaté na ω-3 VNMK způsobují zvýšení exprese TGF-β1 (transformující růstový 
faktor) v T-buňkách (Fernandes et al., 1994). 
 

 
V-2.8. AKTIVITA PŘIROZENÝCH ZABÍJEČŮ A LYMFOKINY-AKTIVOVANÝCH 
ZABÍJEČSKÝCH BUNĚK 

 
     Velmi důležitým buněčným typem v přirozené imunitě jsou přirození zabíječi (natural 
killers=NK), kteří mohou identifikovat a zabíjet virem nebo mikrobem infikované buňky, 
stejně jako nádorové buňky. Co se týče přirozené imunity proti nádorovým buňkám, 
lymfokiny-aktivované zabíječské buňky (LAK), které mohou efektivně rozpoznávat a zabíjet 
transformované buňky, jsou také velice důležité (Pompéia et al., 2000). Je pravidlem, že ω - 3 
VNMK mohou inhibovat aktivitu NK buněk. Například diety bohaté na tuk, zejména na ω - 3 
VNMK, způsobují nižší NK a LAK buněčnou aktivitu, stejně jako nižší počet cirkulujících 
buněk (Robinson & Field, 1998; Kelley et al., 1999). Tento inhibiční efekt byl prokázán také 
na dalších experimentálních modelech, např. na zvířatech podrobených intravenózní infuzi s 
ω-3 VNMK a u lidských buněk, na které bylo působeno těmito MK. Kyselina olejová a 
palmitová také inhibují aktivitu NK buněk (Yaqoob, 1998), zatímco MK s krátkým řetězcem 
cytotoxickou aktivitu těchto buněk zvyšují (Pratt et al., 1996). 
     Imunitní odpověď na tumory závisí na poměru pomocných (TH=helper) a supresorových 
(TS=suppressor) T-lymfocytů. Bylo zjištěno, že tento poměr je u pacientů s vážnými nádory 
podrobených dietám obsahujícím ω-3 VNMK zvýšený, což je způsobeno sníženým počtem 
supresorových T-buněk, což indikuje, že tyto MK inhibují nádorový růst (Gogos et al., 1995).  
 

 
V-2.9. MECHANISMY BUNĚČNÉ MODULACE INDUKOVANÉ MASTNÝMI 
KYSELINAMI 

 
     Byly také zkoumány změny způsobené mastnými kyselinami na funkci buněčných 
membrán, transdukčních drah, proteinovou acylaci a únik vápníku v leukocytech.  
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     Fungování buněk nicméně závisí na účinné aktivaci metabolických drah v závislosti na 
zisku ATP (=adenosintrifosfát, univerzální přenašeč energie) a strukturálních molekul, jako 
jsou nukleotidy, fosfolipidy a NADPH pro syntézu makromolekul (Curi et al., 1999). VNMK 
zapřičiňují změny v aktivitě klíčových enzymů glukózového a glutaminového metabolismu. 
Při absenci glukózy a glutaminů nemohou leukocyty syntetizovat makromolekuly, migrovat, 
ani proliferovat, je narušena produkce hydrogenperoxidu a fagocytární schopnost makrofágů. 
Tento efekt je částečně způsoben regulací genové exprese (Pompéia et al., 2000). 
     VNMK zvyšují a nenasycené MK snižují fluiditu buněčné membrány. Tyto změny 
ovlivňují aktivitu transmembránových proteinů, jako jsou například buněčné receptory a 
iontové kanály (Calder, 1998; Yaqoob, 1998). 
     Studium buněčné metabolické regulace je tudíž základní otázkou v imunologii i studiu 
zánětlivých reakcí. MK jsou spjaty se sérií metabolických drah. Jsou syntetizovány 
z aminokyselin a glukózy, esterifikovány na glycerol do formy fosfolipidů a triacylglycerolů, 
nebo štěpeny na acetyl CoA nebo CO2, generujíce energii. Pravděpodobně díky této klíčové 
pozici v buněčných metabolických drahách mohou mastné kyseliny regulovat svou vlastní 
syntézu a rozpad, stejně jako spolupracovat se sousedními metabolickými drahami (Pompéia 
et al., 2000).  
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VI. VÝZNAM PRO ZDRAVÍ LIDSKÉ POPULACE 
 
     V Evropě i jinde na světě narůstá podíl některých chronických onemocnění. Mnoho 
z těchto chorob má přímou spojitost mimo jiné i s nevhodnou stravou a nízkou tělesnou 
aktivitou. Jedná se například o srdeční choroby, obezitu, osteoporózu a některé typy 
nádorových onemocnění. Nejvíce prozkoumaný je zatím vliv těchto faktorů na 
kardiovaskulární choroby a nádorová onemocnění. Další skupinou chorob, které můžeme 
ovlivnit pomocí vhodných potravinových diet jsou onemocnění spjatá s poruchami imunitního 
systému. 
 
 
VI-1. VLIV MASTNÝCH KYSELIN NA VZNIK KARDIOVASKULÁRNÍCH 
ONEMOCNĚNÍ 
 
     Ve většině evropských zemí je zhruba 40% úmrtí způsobeno kardiovaskulárními 
chorobami (CVD = cardiovascular diseases). Mezi CVD patří všechny choroby srdce a cév, 
nejčastěji se však jedná o poškození koronárních tepen (50% ze všech případů CVD) nebo o 
mozkovou mrtvici (25% ze všech případů CVD) (Kromhout, 2001). Některé rizikové faktory 
vzniku CVD jsou dané a nedá se jim předejít, např. stárnutí a genetická dispozice, zatímco 
jiné je možno odbourat či alespoň snížit změnou životního stylu (kouření, obezita, nedostatek 
pohybu, vysoký krevní tlak, vysoký cholesterol, cukrovka) (Kelly, 2001). 
   
     Některé z těchto rizikových faktorů však můžeme ovlivnit. Řada studií z posledních let 
prokázala, že je možné správnou výživou snížit hladinu sérového cholesterolu a tím např. 
zabránit nebo zpomalit vzniku ischemické choroby (poruchy prokrvení srdce v důsledku 
zužování srdečních tepen, akutní i chronické formy) (URL1). 
     Již dlouho je obecně známo, že zvýšená hladina cholesterolu v krvi patří k rizikovým 
faktorům vzniku CVD. Je ovšem důležité znát poměr LDL (low density lipoproteins, 
lipoproteiny o nízké hustotě, tzv. „zlý cholesterol“) a HDL (high density lipoproteins, 
lipoproteiny o vysoké hustotě, tzv. „hodný cholesterol“) cholesterolu, protože vysoká hladina 
HDL riziko vzniku aterosklerózy (ztluštění a ztráta pružnosti tepen, způsobená ukládáním 
cholesterolu do jejich stěn) a srdečních chorob snižuje, zatímco vysoká hladina LDL je 
zvyšuje. Cholesterol je totiž transportován z tkáňových buněk zpět do jater ve formě HDL 
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(odstraňování cholesterolu z krve), do tkání se naopak dostává v LDL formě (zvyšuje se 
hladina cholesterolu v krvi) (Kelly, 2001). 
     Zvýšený příjem tuků, zvláště nasycených MK, je spojován se zvýšením hladiny 
cholesterolu v krvi. Proto je nutno omezit hlavně konzumaci potravin, které obsahují převážně 
tyto kyseliny. Nasycené MK zvyšují ze všech výživových faktorů krevní cholesterol a tím i 
aterogenní LDL nejvýrazněji. Snižují aktivitu LDL-receptorů na buněčných membránách a 
zpomalují tím přísun LDL do buněk. Koncentrace cirkulujících LDL se tak zvyšuje. 
Negativní vliv na krevní tuky mají pouze nasycené MK s dlouhým řetězcem, kyselina 
laurinová, kyselina myristová  a kyselina palmitová. Nejvýraznější účinek má kyselina 
myristová, nejpočetněji je v tucích zastoupena kyselina palmitová. Kyselina stearová a 
kyseliny s krátkým řetězcem nemají na krevní cholesterol žádný vliv. Nasycené mastné 
kyseliny s dlouhým řetězcem zvyšují LDL dvakrát silněji, než jej mohou polynenasycené 
mastné kyseliny snížit. Vysoký přísun těchto kyselin zvyšuje i koncentraci VLDL, dalšího 
rizikového faktoru pro arterosklerózu, v krvi. Proto může vzájemný poměr nasycených a 
polynenasycených MK ovlivnit stejně intenzivně krevní tuky, jako snížení celkového přísunu 
tuků potravou. Přísun nasycených MK je proto žádoucí omezit na 7-10 % energetického 
přísunu (URL1). 
     Po dlouhou dobu byly pro snížení hladiny krevních tuků doporučovány polynenasycené 
mastné kyseliny, zatímco mononenasycené MK platily za neutrální. Hlavní zástupce MNMK, 
kyselina olejová, obsažená hlavně v řepkovém a olivovém oleji, snižuje nejen LDL, ale 
zvyšuje mírně – na rozdíl od VNMK – i protektivní HDL. Tím se snižuje index poměru 
celkového cholesterolu v krvi k HDL, který nemá přesáhnout hodnotu 5. Kromě toho 
podléhají MNMK méně oxidativním změnám a z nich vznikajícím cytotoxickým látkám než 
VNMK. Schopnost oxidace MNMK je řádově 100x nižší než VNMK. Výživa, bohatá na 
kyselinu olejovou, může tedy snížit přeměnu LDL v její oxidovanou formu a tím snížit jejich 
aterogenitu. Na celkovém energetickém přísunu by se měly MNMK podílet nejlépe více než 
10% (URL1). 
     VNMK typu ω-6 snižují LDL-cholesterol. Účinky jejich hlavního zástupce, kyseliny 
linolové, se však v současné době posuzují diferencovaně. Tato kyselina podléhá snadno 
oxidativním změnám, na druhé straně však vzniká prodloužením řetězce kyselina 
arachidonová, výchozí látka pro tvorbu tkáňových hormonů, které plní řadu důležitých funkcí. 
Dříve byla  kyselina linolová považována za jedinou MK, která znatelně snižuje celkový a 
LDL cholesterol v plazmě (resp. séru), nicméně nedávné dietní studie zjistily, že kyselina α-
linolenová má na obsah celkového i LDL cholesterolu téměř stejný účinek jako kyselina 
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linolová (Li et al., 1999; McDonald et al., 1989). α-linolenová kyselina je esenciální 
kyselinou řady ω-3. Prodloužením řetězce vznikají eikosapentaenová  a docosahexaenová 
kyselina, které mají 10-15x výraznější positivní účinky než výchozí α-linolenová kyselina. 
Tromboxany zvyšují srážlivost krve, prostacykliny naopak srážlivost snižují. Vysoká 
produkce některých z těchto látek je spoluodpovědná za zvýšenou incidenci srdečního 
infarktu, mozkové mrtvice (uzávěr některé z mozkových tepen spojený s odumřením části 
mozkové tkáně), bronchiálního astmatu a artritid (zánět kloubů). Kromě toho konkurují ω-6 
kyseliny protektivním ω-3 mastným kyselinám, protože k prodloužení řetězce, které je u typu 
ω-3 žádoucí, dochází stejným enzymovým systémem (URL1). 
     Proto se doporučuje přísun VNMK typu ω-6 omezit a neměly by se dnes doporučovat 
oleje s vysokým podílem těchto kyselin (kupř. slunečnicový olej) a naopak dávat přednost 
olejům s vyváženým poměrem ω-9, ω-6 a ω-3 mastných kyselin, např. řepkovému, 
olivovému nebo sojovému oleji (URL1). Ukazuje se, že ω-3 VNMK, zejména ty obsažené 
v rybím oleji, inhibují sekreci VLDL (very low density lipoproteins) a snižují koncentraci 
triglyceridů v plazmě (Svaneborg et al., 1994; Zampelas et al., 1994). Tento jev je důležitý 
zejména díky tomu, že sérová hladina triglyceridů je v současnosti považována za rizikový 
faktor při koronárních srdečních onemocněních (Frontini, 2001). 
     Co se týká trans MK, ukázalo se, že příjem těchto kyselin nepříznivě ovlivňuje poměr LDL 
a HDL (Mensink a Katan, 1990). Faktem ovšem je, že příjem trans MK (přírodních i uměle 
připravených) je u většiny západoevropské populace zanedbatelný (Hulshof et al., 1999). 
     Význam ryb v prevenci srdečních chorob spočívá v obsahu mastných kyselin typu ω-3, 
které mají řadu pozitivních účinků na kardiovaskulární systém. V této souvislosti nutno 
zdůraznit jejich účinek na aterogenní VLDL, kde může dojít ke snížení jejich hladiny v krvi 
až o 45%. ω-3 mastné kyseliny prodlužují dobu krvácivosti, ovlivňují viskositu krve, rozšiřují 
lumen cév a kapilár. Dochází tak k lepšímu prokrvení orgánů a jejich saturaci kyslíkem. 
Snížená viskosita krve a syntéza eikosanoidů, které dilatují cévy, přispívá ke snížení krevního 
tlaku. Arytmie má velmi často za následek náhlou srdeční smrt. ω-3 nenasycené kyseliny 
mohou ve srovnání s ω-6 kyselinami nebo nízkotučnou stravou výrazně snížit incidenci 
náhlých srdečních úmrtí. U pacientů, kteří konzumovali 2-3x týdně ryby, se podstatně snížil 
počet reinfarktů, které proběhly smrtelně (URL1). 
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VI-2. VLIV MASTNÝCH KYSELIN NA KANCEROGENEZI 
      
     Rakovina je závažné onemocnění, které vedle infekčních chorob, podvýživy, a chorob 
srdce představuje hlavní příčinu smrti v lidské populaci. V organismu se projevuje jako nádor, 
jehož buňky nepodléhají při dělení žádnému regulačnímu mechanismu. Proces vzniku a 
vývoje nádorů se označuje jako kancerogeneze. Kancerogeneze je vícestupňový proces 
postupného hromadění několika mutací. Mutace, které vedou k vývoji nádorů, postiženým 
buňkám neškodí, naopak je zvýhodňují oproti normálním buňkám v organismu (URL4). 
       
     Stejně jako u ostatních onemocnění se na vzniku  a vývoji nádorů podílí vedle genetických 
faktorů i celá řada faktorů zevního prostředí – například pohybová aktivita, kouření nebo 
výživa. Právě vztah výživy a nádorových onemocnění je od 30. let minulého století velmi 
diskutovaným tématem. Především v posledních letech byla provedena celá řada 
experimentálních, ale i epidemiologických studií, jejichž výsledky přinesly nové důkazy o 
pozitivním nebo naopak negativním vlivu jednotlivých nutričních faktorů na proces 
kancerogeneze (URL5). Ze studií je patrný zejména fakt, že dieta obsahující nasycené tuky 
zvyšuje riziko nádorů prsu, tlustého střeva a prostaty, kdežto dieta bohatá na ω-3 VNMK a 
kyselinu olejovou toto riziko nejen nezvyšuje, ale může mít dokonce pozitivní účinky 
(Bartsch et al., 1999). 
     Proces vzniku a vývoje nádorových onemocnění je tvořen několika stadii, jejichž ovlivnění 
má bezprostřední dopad na nádorový proces. Jednotlivé nutriční faktory mohou zřejmě do 
tohoto procesu zasahovat ve všech jeho stadiích, takže ovlivněna může být iniciace, promoce i 
progrese nádorového procesu. 
     Přestože vliv jednotlivých nutričních faktorů není u všech nádorů stejný, u většiny 
nádorových onemocnění platí, že jejich riziko výrazně snižuje příjem antioxidačních vitamínů 
ve stravě. Na negativní vliv nutričních faktorů ale názory nejsou zcela jednoznačné, což platí 
především pro příjem tuků. Obecně je nadměrný příjem tuků považován za výrazný rizikový 
faktor nádorového procesu. Vysoká korelace byla nalezena zejména pro nádory prsu, střev, 
prostaty nebo dělohy. Objevují se však stále nové práce poukazující na fakt, že škodlivost 
tuků je více než jejich nadměrným příjmem dána jejich nevhodnou skladbou (URL5). 
     Byly prokázány antiproliferační a apoptické účinky VNMK na řadu nádorových 
buněčných linií in vitro (Noding et al., 1998) i protinádorové účinky rybího oleje, který 
obsahuje ve vysokém množství zejména EPA a DHA, v experimentech in vivo. Celá řada 
studií zkoumala účinky jednotlivých kyselin z potravy na vznik a rozvoj nádorových 
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onemocnění různých druhů. Ze shrnutí současných poznatků vyplývá, že vysoký příjem ω-6 
VNMK podporuje vznik nádorů, zatímco ekvivalentní množství ω-3 VNMK zamezuje vzniku 
a tlumí rozvoj nádorů a riziko tvorby metastáz (Barber et al., 1998; Diggle, 2002; Larsson et 
al., 2004; Man-Fan Wan et al., 1991). 
     Z hlediska rizika nádorového onemocnění jsou za nevhodné považovány trans-mastné 
kyseliny přirozeně se vyskytující v zažívacím traktu přežvýkavců a vznikající při 
technologické úpravě tuků, mastné kyseliny neobsahující dvojnou vazbu (nasycené MK) a 
nově i jedna z řady ω-6 polynenasycených mastných kyselin, tedy kyselin se dvěma a více 
dvojnými vazbami (kyselina arachidonová). Naproti tomu u polynenasycených mastných 
kyselin řady ω-3, kyselin eikosapentaenové a dokosahexaenové, byl prokázán pozitivní efekt 
snižující riziko výskytu nádorového procesu (URL5). 
     Mechanismů, kterými ω-3 VNMK mohou ovlivňovat procesy kancerogeneze je celá řada. 
Mezi hlavní patří změny vlastností membrán, suprese syntézy eicosanoidů odvozených od 
kyseliny arachidonové, ovlivnění aktivity transkripčních faktorů, exprese genů a drah 
signálové transdukce, mechanismy spojené s citlivostí k inzulinu a mnohé další (Larsson et 
al., 2004).  
     Zřejmě nejlépe byl mechanismus, kterým MK ovlivňují procesy kancerogeneze, popsán u 
nádoru střev (kolorektálního karcinomu). Vztah tohoto zhoubného nádoru a příjmu ω-6 a ω-3 
polynenasycených mastných kyselin byl sledován v mnoha experimentálních studiích na 
zvířecích modelech, ale především na studiích případů a kontrol (case-control study). Do 
studií byly zařazeny osoby obou pohlaví, a to bez nebo naopak s již prokázaným 
kolorektálním karcinomem. U sledovaných osob byly z dietních záznamů získány informace 
o koncentraci ω-6 a ω-3 polynenasycených mastných kyselin ve stravě. Tato data byla 
porovnána s nálezy koncentrací ω-6 a ω-3 mastných kyselin v plazmě a v odebraných 
vzorcích tukové tkáně. Z výsledků vyplynulo, že osoby s prokázaným kolorektálním 
karcinomem měly v porovnání s osobami bez tohoto zhoubného nádoru až šestkrát nižší 
příjem ω-3 mastných kyselin. Obdobné nálezy byly získány ze vzorků krevní plazmy a 
odebrané tukové tkáně. V porovnání s kontrolní skupinou měly osobu s kolorektálním 
karcinomem vyšší poměr ω-6/ω-3 mastných kyselin ve vyšetřovaných vzorcích. Zvýšený 
příjem ω-3 a naopak snížený příjem ω-6 polynenasycených mastných kyselin tak výrazně 
snižuje riziko kolorektálního karcinomu (URL5). 
     Obecně lze zvýšený poměr ω-6/ω-3 mastných kyselin v plazmě považovat za odhad rizika 
rozvoje nejen nádorových onemocnění. Detailní popis tohoto mechanismu byl získán až 
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z výsledků experimentálních studií. Zásadní role v procesu kancerogeneze je připisována 
enzymu cyklooxygenáza-2. Je známo, že cyklooxygenáza-2 je klíčovým enzymem v syntéze 
prostacyklinu (prostaglandinu 12) ovlivňujícího působení nukleárního receptoru PPARπ 
(peroxisomeproliferator-activated receptor). Aktivace tohoto receptoru má významný vliv na 
proliferaci hladkých svalových buněk cév a nádorovou transformaci. Zatímco u 
polynenasycených mastných kyselin řady ω-6 byla prokázána schopnost zvyšovat aktivitu 
cyklooxygenázy-2, a tím stimulovat PPARπ receptor, u polynenasycených mastných kyselin 
řady ω-3 byl prokázán zcela opačný efekt. Tyto mastné kyseliny snižují aktivitu 
cyklooxygenázy-2, ale také přímo ovlivňují aktivitu PPARπ a rychlost programované 
buněčné smrti (apoptózy) (URL5). 
     Objasnění mechanismu, kterým jednotlivé kyseliny ovlivňují vznik a vývoj nádorů, 
podpořilo předchozí nálezy dokládající, že poměr ω-6/ω-3 MK v plazmě ovlivňuje tvorbu 
kolorektálního karcinomu. 
     Odlišný lipidový metabolismu normálních a nádorových buněk vede k úvahám o 
selektivním působení VNMK. Nádorové buňky mají totiž nižší obsah VNMK v buněčné 
membráně, sníženou aktivitu desaturáz, a jsou také poměrně rezistentní k lipidové peroxidaci 
(díky zvýšenému obsahu antioxidant, např. kyselina olejová), oproti normálním buňkám. 
Snížený obsah produktů lipidové peroxidace má souvislost  s poruchami regulace buněčného 
dělení, jehož intenzita je nepřímo úměrná peroxidaci. Rozdíly v lipidovém metabolismu 
normálních a nádorových buněk předpokládají selektivitu v odpovědi na dodání lipidových 
složek. Experimentálně in vitro byly skutečně dokázány cytotoxické účinky VNMK na 
nádorové buňky a absence těchto účinků u buněk normálních (Grammatikos et al., 1994). 
      
     Ze současných poznatků tedy vyplývá, že zvýšený příjem ω-3 mastných kyselin stravou 
snižuje riziko kancerogeneze. Z hlediska prevence nádorových onemocnění by se tak na 
základě těchto tvrzení měla stát zvýšená konzumace ω-3 mastných kyselin důležitou 
preventivní složkou v boji s nádorovým onemocněním. 
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VI-3. VLIV MASTNÝCH KYSELIN NA CHOROBY SPJATÉ S PORUCHAMI 
IMUNITNÍHO SYSTÉMU 
 
     Účinek diet obsahujících VNMK na složky imunitního systému je významný zejména v 
souvislosti s jejich vlivem na osoby s autoimunitními onemocněními (autoimunitní reakce u 
těchto onemocnění vede k poškození tkání) a imunosupresované pacienty. 
     V současnosti už byl při mnoha studiích prokázán pozitivní účinek diet s uměle 
dodávaným rybím olejem u pacientů s alergiemi a chronickým zánětem. 
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VII. SHRNUTÍ 
 
     Důležitost role MK na imunitní a zánětlivé procesy již potvrdilo mnoho experimentů. 
Většina z nich byla zaměřena na účinky VNMK, zejména ω-3 MK získaných z rybího oleje. 
VNMK ω-3 rodiny obecně inhibují imunitní a zánětlivé procesy, a to snižováním proliferace 
lymfocytů, produkce cytokinů, cytotoxicity NK, produkce protilátek i řadou dalších efektů. 
Mnoho z těchto studií bylo zaměřeno na vliv VNMK na organismus skrze podávání diet 
bohatých na tyto látky. MK, které nejvíce ovlivnily imunitní systém, jsou ty z rodiny ω-3, 
které mají zejména inhibiční efekt, zatímco ω-6 VNMK mají méně výrazný efekt. 
 
Tab. 5: Účinky mastných kyselin na buňky imunitního systému (Pompéia et al., 2000) 
 
Makrofágy a neutrofily 

� u zvířat, kterým byly v potravě podávány VNMK bylo zjištěna snížená aktivace 
buněk, produkce reaktivních kyslíkových radikálů, fagocytóza a antigenní prezentace 
makrofágů 

� při přidání MK do buněčného média zvýšená fagocytóza a tvorba reaktivních 
kyslíkových radikálů 

� ω-3 MK snižují tvorbu IL-1β, IL-6 a IL-8, zatímco ω-6 VNMK zvyšují produkci 
těchto cytokinů 

Lymfocyty 
� VNMK v nízkých koncentracích jsou pro proliferaci lymfocytů potřebné, ale 

při vysokých koncentracích proliferaci inhibují 
� VNMK inhibují syntézu protilátek a produkci IL-2 
� ω-3 VNMK snižují aktivitu NK a LAK buněk 
� ω-3 VNMK snižují expresi adhezivních molekul i adhezi lymfocytů na endotelium 

Obecné účinky 
� VNMK a těkavé MK ve vysokých koncentracích zapříčiňují buněčnou smrt skrze 

apoptózu či nekrózu 
� ω-3 VNMK inhibují produkci eicosanoidů (prostaglandiny, leukotrieny, tromboxany), 

zatímco ω-6 VNMK mají opačný efekt 
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     Řada studií, zkoumajících vliv výživy na lidské zdraví sice doporučuje snížení příjmu tuků 
ve stravě, ale naopak vyzdvihuje VNMK pro jejich pozitivní vliv na prevenci i průběh 
kardiovaskulárních a nádorových onemocnění, stejně jako na onemocnění spjatá s imunitním 
systémem a mnohá další. 
      
      V převážné většině byla ale v doposud provedených experimentech použita směs VNMK, 
v současnosti je tedy tendence zaměřit se na jednotlivé MK, jejichž podávání v dietách by 
mělo větší potenciál. 
     Co se týká MK s dlouhým a středně-dlouhým řetězcem, bylo zjištěno, že nemají na činnost 
imunitního systému takový vliv jako ty s krátkým řetězcem. 
      
     VNMK jsou důležitou komponentou stravy. Fungují jako intracelulární i extracelulární 
mediátory, pozitivně i negativně regulují fyziologické i patologické procesy.  Zejména ω-3 
VNMK jsou však v naprosté většině pro lidský organismus velice prospěšné a měly by se 
proto stát nedílnou a hojně zastoupenou složkou výživy.  
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VIII. SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK: 
 
Ag = antigen 
ALA = kyselina α-linolenová 
APC = antigen prezentující buňka (antigen-presenting cell) 
ATP = adenosintrifosfát 
BCR = receptor B-lymfocytů pro antigeny (B-cell receptor) 
CD = diferenciační antigen (cluster of differentiation) 
ConA = konkavalin A 
CVD = kardiovaskulární choroby (cardiovascular diseases) 
DHA = kyselina docosahexaenová 
DNA = kyselina deoxyribonukleová (deoxyribonukleic acid) 
EPA = kyselina eicosapentaenová 
Fc = fragment molekuly imunoglobulinu 
GLA = kyselina γ-linolenová 
HDL = lipoproteiny o vysoké hustotě (high density lipoproteins) 
HLA = hlavní lidský histokompatibilní antigen (human leukocyte antigen) 
ICAM = mezibuněčná adhezivní molekula (intercellular adhesion molecule) 
IL = interleukin 
IFN = interferon 
iNOS = inducibilní NO-syntáza (inducible nitric oxide synthase) 
IP3 = inositol 1,4,5-trifosfát 
LAK = lymfokiny-aktivovaná zabíječská buňka (lymphokine-activated killer cell) 
LDL = lipoproteiny o nízké hustotě (low density lipoproteins) 
LFA = adhezivní molekula leukocytů (leukocyte-function-associated antigen) 
LT = leukotrien 
MHC = hlavní histokompatibilní komplex (major histocompatibility complex) 
MK = mastné kyseliny 
MNMK = mononenasycené mastné kyseliny 
mRNA = informační kyselina ribonukleová (messenger ribonucleic acid) 
NADPH = redukovaná forma nikotinamidadenindinukleotidfosfátu 
NK = „přirozený zabíječ“ (natural killer) 
NO = oxid dusnatý 
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PAF = faktor aktivující krevní destičky (platelet-activating factor) 
PG = prostaglandin 
PPAR = nukleární receptor (peroxisomeproliferator-activated receptor) 
SAFA = nasycené mastné kyseliny (saturated fatty acids) 
TC = cytotoxický T-lymfocyt  
TCR = receptor T-lymfocytů pro antigeny (T-cell receptor) 
TGF = transformující růstový faktor (transforming growth factor) 
TH = pomocný (helper) T-lymfocyt 
TNF = faktor nekrotizující nádory (tumor necrosis factor) 
TS = supresorový T-lymfocyt 
TX = tromboxan 
VCAM = cévní adhezivní molekula (vascular cell adhesion molecule) 
VLDL = lipoproteiny o velice nízké hustotě (very low density lipoproteins) 
VNMK = vysoce nenasycené mastné kyseliny 
WHO = Světová Zdravotnická Organizace (World Health Organization) 
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