
197

www.solen.sk | 2012; 9(5) | Via practica

Prehľadové články

Podpora prevencie a liečby srdcovocievnych 
ochorení výživovými doplnkami
doc. MUDr. Štefan Farský, CSc., FESC

Slovenská liga proti hypertenzii, Dom srdca, Martin

Práca poskytuje prehľad o mechanizmoch účinku a prospešnosti výživových doplnkov obsahujúcich koenzým Q10 a omega-3 mastné ky-

seliny v kardiológii. Pri Q10 sa zdôrazňuje jeho ubikvitárny výskyt a úloha pri tvorbe energie. Z toho vyplýva aj jeho indikácia pri srdcovom 

zlyhávaní, kde sú hladiny Q10 znížené. Okrem toho má aj antioxidačný účinok a zlepšuje endotelovú dysfunkciu, vrátane dostupnosti oxidu 

dusíka, čo sa môže využiť pri doplnkovej liečbe hypertenzie a aterosklerózy. Z klinického hľadiska možno najzaujímavejšia je skutočnosť, že 

statíny redukujú nielen tvorbu LDL cholesterolu, ale aj koenzýmu Q10. S tým môžu súvisieť pomerne časté subjektívne príznaky myopatie 

u pacientov užívajúcich statíny. Suplementácia Q10 pomáha redukovať tieto symptómy a pacienti tak môžu dlhšie zotrvať na účinnej statí-

novej liečbe. Omega-3 mastné kyseliny sa zabudovávajú do bunkových membrán a tým ovplyvňujú bunkovú elektrickú stabilitu. Znižujú tak 

riziko niektorých porúch srdcového rytmu a hlavne riziko vzniku náhlej smrti. Preventívne pôsobia proti vzniku krvných zrazenín a mierne 

znižujú krvný tlak. Vyššie dávky omega-3 kyselín dokážu výrazne znížiť zvýšené hladiny triacylglycerolov a tento postup je aj zahrnutý 

v Odporúčaniach Európskej kardiologickej spoločnosti pre rok 2012 ako postup overený medicínou založenou na dôkazoch. 
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Promoting prevention and treatment of cardiovascular disease through nutrition supplements

The article provides an overview of the mechanisms of action and benefits of supplements containing coenzyme Q10 and omega-3 fatty acids in 

cardiology. Author highlights Q10 and its ubiquitary presence and the role in energy production, its indication in heart failure, where Q10 levels 

reduced. In addition, it also has antioxidant effect and improves endothelial dysfunction, including the availability of nitrogen oxide, which 

can be used in the adjunctive treatment of hypertension and atherosclerosis. From a clinical point of view perhaps the most interesting is the 

fact that statins not only reduce LDL cholesterol as well as coenzyme Q10. With this may be related relatively frequent subjective symptoms 

of myopathy in patients receiving statins. Q10 supplementation helps to reduce these symptoms and patients may thus stay longer on the 

active statin therapy. Omega-3 fatty acids are incorporated into cell membranes and thus affect the cellular electrical stability. They reduce 

the risk of certain heart rhythm disorders, and particularly the risk of sudden death. They act preventively against the formation of blood clots 

and slightly reduce blood pressure. Higher dosages of omega-3 acids may significantly reduce the elevated triglycerides and this procedure 

is also included in the recommendations of the European Society of Cardiology for 2012 as a practice proven by evidence-based medicine.

Key words: coenzyme Q10, omega-3 fatty acids, cardiovascular prevention, nutritional supplements.
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www.generica.sk

CoOmega Generica

KOENZÝM A RYBÍ TUK, 
SRDCE ZDRAVÉ 
AKO BUK.

CoOmega Generica obsahuje 
60 mg koenzýmu Q10 a vysoko 
koncentrovaný rybí tuk, ktorý 
prispieva k správnej funkcii srdca.

  Priaznivo ovplyvňuje krvný tlak.

  Znižuje hladinu triglyceridov.

  Preventívne pôsobí proti vzniku krvných 
zrazenín.

  Znižuje riziko náhlej srdcovej smrti.

  Vhodný doplnok liečby pre pacientov 
s ischemickou chorobou srdca.

  Vhodný doplnok pri liečbe statínmi. 
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