ffi,i

zd raví
Vyšetření irig řycenid ů je
celkem běžné.Víte ale,
proč várn ho lékař dělá?
Jaké zd ravctní problérny
vánr hrozí? většina |idí tc
nevl i když vysoká hladina
triglycerid ů signalizuje
docela vážnénebezpečí.
Pojdrne si říci, v čem
spočívá.
Ttigtyceridy jsou drohné nůovéčástice,
které puf,{í krví do nrkových buněk Pfie se
o nich také jako o triarylglycerolech nebo

triacylglyceridech. "Jsou pro Ělo jedním

z nejdůleáĚjšíchzdrojů energie,"' říká
doc. MUDr. Jan Piťha" CSc." vedoucí labo-

raíoře

po

wýilrr!fr aterosklerózy

ském IKENí-

v

praž-

Lékaíise zajímajío hladinu triglyceri-

úů(ťAG) nejčasĚji v souvislosti § at€ft>
sklerózoq tedy kornatěním tepen" -Vysoké TAG jsou spolu s vysokým cholestero-

Pnoč je třeba
lem jedním z nňkových faktorů, které
vyvoiívajíve sĚnách tepen uklráúání nrkových řástic,' řiká drent Piťha -SĚny
se

zesiluií zuícejiprlfuast, a nakonec

se

zíňí,cú, vede k horšímr průtoku krve_

né," říká docent Pitha.,,Výraznému a rychvzesaqxr cuku v krvi bníní do značné

lfuu

frííyiálíab ala zatn

platíme úm" že sc do
krve uvolňují nebezpečnétukové částice.
Jaigmí bllňka vezme zje&oólšarě íe&no
chgrnickoú koslru z gíukózy ó *uttóay
a obalíii mastn'ymi kyselinami- T"m vznik-

(Ďčas nnůžedojít i kjejún§ úplnémeúza*
vření a vzniku srdďně-cévnípříhody, kteáněkdy koná smrtí_ S postupujícíarero- nor triglyccridy-"
sklerózou írfoto ío§t§ riňka" že nás postihne lnfarkt, mrfvice, zhoŇí se nám
nohor1 budeme mít poškozÉíý
příIišná konzumace culrrů vede často
zrak" ledviny atd" Triglyceridy mohoubýt
k c€nřální abffiiě- Tuky" kteé z tffi to cukjedním z hlal.ních viníků.*
rů vznikají se hromadíhlavně v oblasti bři-

Na zvyšování TAG nemají největší vliv

ruky v potravi ale kopodivnjcdnoduché
ekry, přesněji řečeno jcjict přemíra_
,§odně rizikové jsou například velmi sladkénfooje ryprkoly, fantynebo toffi,L kt§é iidépijívevelkÉrrr rmožsnd a pravidel-
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$ryožary

ďn_ -rředstavujijedrro z největšíďr karrdiovaskrlámích rizíq* říká docent Pi{ha_
U žen je hranicí rizika 80cm v pí§e - pohd majívíc než 88cín" býví skmo jisná" že

je

zmínénánebezpečíhrdou ohrožovat,
zvlášf pokud se jejich triglyceridy pohybují
lú 13 mmoťl- I} muži jde o míry 9a102cm a sejnm hodnffi tr{ryceíidil Kom-

binaci těcltto zlověstných paramenů řftají
odbomíci -hypertrigtyc€íid§mický p6§"Pro vzestup TA,G js nzikavá takéďemíra
alkoholu. Lékafi se domnívaj( že provokuie v játrech profukci TAG a dlouhodnbě sri-

.,i::-i:]r:ž+iař::

i]|l:_]Paíll

žuje aktivitu enzymu,

kerý TAG odbou!ává. Roli jisĚ hraje

i clbecně šparnížvr>
lidí, kteří pijí
nadměrně alkoholtosprráva

Kjedincům §

!/y§0-

klm TAG paří obvykle
ob§zní rcbo hdé s na&
váhoru diabetici, ale také

alkobolici Hodně vysoké bladiny TAG (nad 11

k

l{eizfl udněišimi po zv7ir&í
tliglreddů ťrAc} jou ďq6éculay.

řóa

v hodně sladrých

nóo w
i

litttotlídíclt

rJýó lmrcdr Bbikoúie

dkď,ol, lft íý brdí odbouni,átíTAc.

.l

.g

e

opakovaným

a

někdy

i vetrni řžkým záněnrmďinívky bÉšní
Zv,ýšenéTAG mohur úgnalizovat nebo
doprovlázet různéporuchy látkové výměny
tukrl a na uě navamjící potfie- Ale také

E špatně
d

mmol/l) často vedou

léčenorcukovku a míženoufunkci

žláz s vniřní sekrecí. Někdy stoupnou kvůti přílišnémuprruřrvrfoú kutftoidfu příp&

ně jsou důsledkem užíyáníurčitých léků

píoti HIv.

Hl*rrina TAG rlím obvykle klesne, když
zaheme pravidetně cvičit nebo §e yěnorlat
akrivnímu pohybu- A také pokud se nám

daí shazovat nadbytďná kira

Stejně

&re-

žió je orrrczk alkohol neho ho přestat pít vůbec, přejít na racionátúíjídelníč€k a zreórkovar sladké niápoje i další sladkosti- PomůžE tAké ro, když přestaneme kouřit a do
kážeme kompenzovat §ne§y" kteíézažíyáme. Když to nestačí,musíme ttžívatléky-.
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