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Omega
3a6

mastné kyseliny
Text Ing. Hana Střítecká, PhD., Zdravá potravina

ozdělujeme je na nasycené (bez dvojných
vazeb, tuhé) a nenasycené (alespoň jedna dvojná vazba, tekuté). Za zdraví prospěšné se považují hlavně ty nenasycené. Nicméně neplatí to 100%, jde i o vzájemný poměr
jednotlivých typů, hlavně tzv. omega 3 a 6.
Z médií, reklam často slýcháváme, jezte nenasycené MK,
jsou prospěšné pro vaše zdraví, hlavně pro vaše srdce.
Jenže které z těchto nenasycených MK jsou ty zdraví
prospěšné? Obecně se říká omega 6 a 3 MK, ale aby
byly prospěšné, je potřeba zachovat jejich vzájemný poměr do 5:1. Bohužel v naší stravě převažují spíše zdroje
omega 6 MK, které pak místo aby pomáhaly, se stávají
prozánětlivé a proaterogenní. Omega-6 MK obsahují slunečnicová semena, sója, kukuřice (a tedy i oleje z nich),
pšeničné klíčky, sezam, některé druhy margarínů. Zatímco omega 3 MK jsou hlavně v mořských rybách, ale
i v některých semenech (lněné, chia).
Ze současných výzkumů je patrné, že ty nejdůležitější pro
náš kardiovaskulární aparát, ale i imunitu jsou omega 3
MK. První ucelené výsledky omega 3 MK na snížení vý-
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skytu a zmírnění průběhu kardiovaskulárních onemocnění byly publikovány už v roce 1956. Od roku 2002 jsou
v Rakousku a od roku 2004 v USA používány jako léčebný
prostředek k léčbě dyslipidémie. Indikací je dietou neuspokojivě kontrolovaná hypertriglyceridémie a smíšená
hyperlipoproteinémie v kombinaci se statiny. Produkt
speciálně vyvinutý do kombinace se statiny je www.procard.cz ProCard, v ČR registrovaný jako doplněk stravy.
Dietní aplikace omega-3 MK vede ke zlepšení glukózové
tolerance, zlepšení stavu inzulinové rezistence, k poklesu glykémie, lipémie apod. I zde je důležitý správný poměr omega 6 a 3 MK. Zvýšený podíl omega-6 MK vede
mimo jiné ke snížení citlivosti na inzulin. PUFA omega-3
naopak pozitivně ovlivňují expresi transportních mechanizmů na membránách pro glukózu.
Někdy jsou omega 3 MK označovány zkratkami názvů
tzv. esenciálních MK. Esenciální znamená, že jsou pro
lidské tělo nezbytné, přitom si je však nedokáže vytvořit
a jediným zdrojem je potrava nebo potravní doplněk.
Jsou to: DHA – dokosahexaenová kyselina, EPA – eikosapentaenová kyselina a ALA – alfa-linolenová kyselina.
Jsou důležité zejména pro řízení a souhru životních pro-
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Co to vlastně mastné kyseliny (MK) jsou? Společně s glycerolem jsou základními stavebními jednotkami tuků. A právě na základě různých typů těchto MK, se tuky rozdělují do několika skupin, lišící se svými účinky na lidský organismus. Mastné kyseliny se od
sebe liší délkou řetězce a především různým stupněm nasycení svého řetězce.
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cesů v organismu, správnou funkci buněčných stěn, nervů,
oka, imunity a srdečně-cévního systému. Hrají významnou
roli v procesu zapamatovávání. Zejména v dětství jsou potřebné pro správný mentální vývoj. Mají rovněž příznivý
účinek na zmírňování některých depresivních poruch.
EPA a DHA jsou výhradně součástí rybího oleje, z jiných
zdrojů je nemáme jak získat. ALA pak najdeme nejen
v rybách, ale i v semenech a tedy i olejích z nich vyrobených (řepka, olivy, chia, len). Ryby jsou tedy důležitým
zdrojem omega-3 MK. Doporučená konzumace ryb je
alespoň 2x týdně. Obecně platí, že tučné druhy ryb, jako
je losos, sardinka, tuňák sleď, makrela a pstruh, obsahují
přibližně 1,0 – 1,8 g omega-3 mastných kyselin ve 100
g vařeného masa, v ostatních druzích ryb, v mušlích a
korýších, je obsah nižší, kolem 0,5 g na 100 g.
Ryby by měly být nejlépe čerstvé (chlazené) z volných
chovů (ne farmy v případě mořských). Samozřejmě je
možné používat i mražené, ale zde si dávejte pozor na tzv.
glazování a přídatnou vodu. Znamená to, že do ryby se
přidá voda (5-15%) aby výrobek vypadal čerstvěji a nevysušeně a na povrchu se vtvoří vrstva zabraňující vytékání
této vody (fosforečná glazura). Přídatná voda je označena
na obale, takže pokud výrobek obsahuje více jak 5% takto
dodané vody, nekupujte ho a kupte si výrobek kvalitnější. Co se týká ryb v konzervách, zde je nejlepší kupovat
takové, kde je po otevření vidět struktura masa (ne tedy
drť) a jsou ve vlastní šťávě anebo nějakém kvalitním oleji,
bohužel dost často bývají v oleji slunečnicovém, čímž se
výrazně změní poměr omega 6 a 3 MK v celém výrobku.
Pokud je zdrojem omega 3 MK běžná strava, negativní
účinky nebo předávkování nehrozí, pokud je ale den-

ní potřeba omega 3 MK kryta potravními doplňky, je
nutné si dát pozor. EPA i DHA snižují srážlivost krve, je
nezbytné při současném užívání jiných přípravků s protisrážlivým účinkem konzultovat dávkování s lékařem.
U citlivých lidí by mohla vyvolat alergickou reakci.
Ale vraťme se k ostatním zdrojům pro ty, co ryby z jakéhokoli důvodu nejí. Jak už bylo napsáno, zdrojem omega
3 MK mohou být i semena, ořechy a oleje z nich vyráběné. Zde ale vždy budou přítomny i omega 6 MK. Je tedy
potřeba zvolit ty zdroje, kde poměr omega 6:3 MK bude
co nejvýhodnější pro omega 3. Mezi takové to zdroje
patří řepkový olej, lněná semínky, chia semínka, vlašské ořechy. Malé množství omega 3 MK má ale i mléko
(poměr omega 6:3 MK je 5,14:1) nebo vaječný žloutek,
zde ale bohužel je poměr hodně překročen (12:1). Proto
je dobré všechny tyto zdroje kombinovat. Níže uvedená
tabulka by neměla vést k okamžitému vyhazování olejů
doma používaných, ale k tomu abyste začali vhodně
kombinovat. Např. pokud užiji olivový olej, měl by se
doplnit rybou nebo v případě salátu semínky.
Takže co závěrem? Na běžné vaření používejte olej řepkový, do salátů klidně olivový, ale saláty dozdobte semínky a ořechy nebo přidejte rybu. Lněná a chia semínka
se dají používat i samostatně nejen jako zdroj omega 3
MK, ale i jako dobrý zdroj vlákniny. Stačí lžička denně.
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