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Summary 
The main aim of the study was exploration of the influence of the traditional treatment in 
combination with simvastatin and iodine-containing pumpkin oil “Fortuna vita” on the values 
of lipid metabolism in cardiac ischemia patients residing in the setting of iodine deficit. The 
patients were divided into 2 groups: group 1– patients underwent conventional treatment with 
application of simvastatin of 20mg/day during the whole course of observation; group 2 – 
same treatment in combination with iodine-containing pumpkin oil “Fortuna vita” of 
10ml/day, which contains 200μg of organically combined iodine form. The level of total 
cholesterol, triglycerides, high-density lipoprotein cholesterol (HDL cholesterol) and low-
density lipoprotein cholesterol (LDL cholesterol) in serum, and aspartate aminotransferase 
and alanine aminotrasferase in patients before treatment, after 10 days, and after 1 month of 
treatment was measured. It was determined, that simvastatin is an effective and safe 
cholesterol-reducing preparation for cardiac ischemia patients which results in reduction of 
cholesterol level by 18% and LDL by 23% in one month. A combination of simvastatin and 
iodine-containing pumpkin oil appears more effective, probably because of potentiation of 
their effects, which also facilitate growth of antiatherogenic HDL and consequently decrease 
the atherogenicity coefficient. The general clinical state of both groups improved as a result of 
the treatment, though more so for the patients treated in combination with iodine-containing 
pumpkin oil.  
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ÚVOD 
 

Kardiovaskulárna patológia zostáva hlavnou príčinou chorobnosti a úmrtnosti na 
celom svete. Podľa údajov Svetovej zdravotníckej organizácie zomiera na kardiovaskulárne 
ochorenia okolo 17 miliónov ľudí. V štruktúre úmrtnosti od srdcovo-cievnej patológie, 
ischemická choroba srdca (ICHS) zaberá viac ako 60 % (Kovalenko, 2007). Výsledky 
mnohých experimentálnych, epidemiologických a klinických štúdií, uskutočnených 
v priebehu posledných rokov, jednoznačne potvrdzujú vplyv porúch lipidového metabolizmu 
na rozvoj aterosklerózy a jej komplikácií. V prvom rade sa to týka chorobnosti a úmrtnosti 
v dôsledku ICHS. Napríklad na Ukrajine viac ako 15 % dospelej populácie trpí na ICHS. 
Dyslipidémie, najmä zvýšená hladina celkového cholesterolu (TCH – total cholesterol), sa 
konštatujú u 48,5 % mužov vo veku od 40 do 60 rokov a u 56,3 % žien a rozšírenosť 
aj úmrtnosť na ICHS zostáva jednou z najvyšších v Európe (Lutaj, Lysenko, 2007). Na 
základe toho sa do popredia dostávajú rôzne profylaktické zákroky zamerané na korekciu 
hypercholesterolémie ako hlavného rizikového faktora aterosklerózy a ICHS (Lutaj, Lysenko, 
2007).  
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Hypercholesterolémia je považovaná za hlavný rizikový faktor pre rozvoj 
aterosklerózy a jej komplikácií. Obzvlášť hyperlipidémia znižuje biodostupnosť oxidu dusíka, 
dôležitého vazodilatačného faktora, čím sa narúša prietok  a dilatácia cievy. Z hľadiska 
súčasných predstáv, dysfunkcia endotelu je hlavnou príčinou, ktorá spôsobuje zvýšený prienik 
LDL (low density lipoprotein) do intimy koronárnych artérií, čo spúšťa kaskádu porúch 
normálnej homeostázy. V dôsledku dysfunkcie endotelu začína počiatočná etapa zmien, kedy 
dochádza k formovaniu aterosklerotického plaku. Boj s rizikovými faktormi aterosklerózy má 
principiálny význam pre zníženie rizika kardiovaskulárnych ochorení. Najefektívnejším 
spôsobom pre stabilizáciu aterosklerotického plaku je uskutočnenie prvotnej a druhotnej 
profylaxie aterosklerózy, najmä korekciou zvýšenej hladiny celkového cholesterolu a LDL-
cholesterolu (Kovalenko, 2007).  To opodstatňuje potrebu podstúpiť terapiu znižujúcu 
cholesterol a dosiahnuť tak optimálne hladiny cholesterolu v krvi.  

Prvotnou úlohou hypercholesterolemickej terapie je zníženie zvýšenej hladiny 
celkového cholesterolu a jeho frakcií LDL-cholesterolu, nakoľko sú opodstatnené dôkazy 
o ich úzkej prepojenosti s rozvojom a progresiou aterosklerózy a jej komplikácii (Metelica, 
2002; Gotto, 2003). V súčasnosti sú za normálne hodnoty považované hladina celkového 
cholesterolu menej ako 5 mmol.l-1 a hladina LDL-cholesterolu menej ako 3 mmol.l-1. Pre 
pacientov s prítomnými kardiovaskulárnymi ochoreniami, v prvom rade s ICHS, ale aj inými 
prejavmi aterosklerózy, je pre dosiahnutie zmiernenia srdcovo-cievnych komplikácii 
a zlepšenie prognózy dôležité znížiť hladiny týchto ukazovateľov na menej ako 4,5 mmol.l-1 
pre celkový cholesterol a menej ako 2,5 mmol.l-1 pre LDL-cholesterol.  

V súčasnosti sú hlavnými farmakologickými prostriedkami na odstránenie 
dyslipidémie statíny (inhibítory GMG-CoA-reduktáza: hydroxymetyl-glutaryl-CoA-
reduktáza). Nielenže znižujú hladinu celkového cholesterolu a LDL-cholesterolu, ale aj 
priaznivo vplývajú na subfrakcie LDL-cholesterolu, znižujúc podiel najviac aterogénnych 
malých a hustejších čiastočiek a triglycerolov (Gotto et al., 2003). Je potrebné zdôrazniť, že 
hypertriglyceridémia a nízka hladina HDL-cholesterolu sú tiež rizikovými faktormi 
aterosklerózy a ICHS, s čím je potrebné rátať pri výbere terapie. Je známe, že riziko 
kardiovaskulárnych ochorení narastá so zvýšenou hladinou triglyceridov v krvi pri viac ako 
1,7 mmol.l-1 a znížením hladiny HDL-cholesterolu na menej ako 1,0 mmol.l-1 u mužov 
a menej ako 1,2 mmol.l-1 u žien.  

Využívanie statínov pre prvotnú profylaxiu chorých na arteriálnu hypertenziu 
nevyvoláva pochybnosti. Rozsiahly výskum posledných rokov poukazuje na možnosť 
zníženia všeobecnej úmrtnosti od 9 do 30 %, ako aj rizika rozvoja mozgovej mŕtvice od 19 do 
31 % na základe terapie s pomocou statínov (Sirenko et al., 2008; Moron et al., 2000; 
Cholesterol treatment....., 2005). Mechanizmus znižujúci hladinu lipidov statínmi súvisí so 
spätnou blokádou fermentu GMG-CoA-reduktázy, čo zabezpečuje vnútrobunkovú syntézu 
cholesterolu. V krvnej plazme sa znižuje hladina celkového cholesterolu, ako aj jeho frakcií, 
najmä LDL-cholesterolu v priemere od 25 do 40 %, ako aj triglyceridov. Terapia statínmi je 
charakterizovaná miernym nárastom hladiny HDL-cholesterolu (o 5 – 15 %) a znížením 
hladiny triglyceridov (o 15 – 30 %). Statíny znižujú riziko aterosklerotických 
kardiovaskulárnych komplikácií v priemere o 30 % (Gotto, 2003). Rozsiahle výskumy príjmu 
simvastatínu v priebehu 5 a pol roka demonštrovali jeho efektívnosť voči predbežným 
hlavným cievnym ochoreniam (náhla mozgová príhoda, infarkt myokardu, potreba uskutočniť 
revaskularizáciu a iné). V dôsledku toho sa frekvencia výskytu srdcovo-cievnych komplikácií 
znížila o 24 %, pričom pozitívne výsledky boli pozorované v rôznych podskupinách, u mužov 
a žien, u pacientov rôzneho veku, a taktiež, čo je veľmi dôležité, nezávisle od začiatočných 
hodnôt ukazovateľov cholesterolu a LDL-cholesterolu. Na základe príjmu simvastatínu sa 
riziko rozvoja ischemických zmien znižovalo o 27 % (Aronov, 2001). Našimi 
predchádzajúcimi výskumami sme zistili účinok jód obsahujúcich olejov, ako zdroj pre 
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profylaxiu jódového deficitu, ktorý prejavuje antiaterogénne vlastnosti a zvyšuje odolnosť 
organizmu voči vplyvu nepriaznivých faktorov okolitého nepriaznivého prostredia (Turianica, 
2002a). Cieľom výskumu bolo sledovanie vplyvu odporúčanej liečby v kombinácii so 
simvastatínom, a taktiež jód obsahujúcim tekvicovým olejom Fortuna Vita na ukazovatele 
lipidového metabolizmu u chorých na ICHS žijúcich v podmienkach ekologicky 
podmieneného jódového deficitu v oblasti Karpatskej kotliny.  
 
MATERIÁL A METÓDY 
 

Výskum sa uskutočnil v súlade s požiadavkami pre uskutočnenie klinických 
výskumov. Štúdie sa zúčastnilo 25 pacientov s diagnózou ICHS, stenokardia napätia, funkčná 
trieda II-III, aterosklerotická kardioskleróza, hypertonická choroba II.-III. stupňa, srdcová 
nedostatočnosť II A, ktorí sa nachádzali na stacionárnej liečbe na všeobecnom 
kardiologickom oddelení (Užhorod) a boli obyvateľmi regiónov s jódovým deficitom 
(Turianica et al., 2007). Priemerný vek chorých bol 56,3 ± 5,8 rokov. 

Pacienti boli rozdelení do dvoch skupín. V 1. skupine dostávali chorí všeobecne 
schválenú liečbu v súlade s odporúčaniami Ministerstva zdravotníctva s použitím 
simvastatínu v dávke 20 mg/deň v priebehu sledovania a v 2. skupine rovnakú liečbu 
v kombinácii s jód obsahujúcim tekvicovým olejom Fortuna Vita v dávke 10 ml/deň, ktorý 
obsahoval 200 µg organicky viazanej formy jódu. 

Podľa protokolu výskumu boli biochemické analýzy uskutočnené pred liečbou, po 10 
dňoch a po mesiaci od začiatku liečby. Stanovovali sme hladiny celkového cholesterolu, 
triglyceridov, HDL-cholesterolu a LDL-cholesterolu z krvného séra  a taktiež  AST a ALT 
s pomocou testovacích kitov (PLIVA-Lachema a.s., Česká republika). Koeficient aterogenity 
sa vypočítal podľa vzorca: celkový cholesterol - HDL-cholesterol / HDL-cholesterol. 

Štatistické spracovanie sa uskutočnilo po vytvorení počítačovej databázy v programe 
Microsoft Excel s pomocou personálneho počítača vyrátaním kritéria studenta s porovnaním 
priemerných hodnôt. 
 
VÝSLEDKY A DISKUSIA 
 

Je potrebné upozorniť, že všetci chorí dobre a uspokojivo znášali terapiu 
simvastatínom. Zistili sme, že po 10 dňoch všeobecne schválenej liečby s použitím 
simvastatínu neboli u chorých pozorované dôveryhodné zmeny lipidového spektra krvi, avšak 
hladina ALT a AST boli dôveryhodne zvýšené (graf 1). Po mesiaci liečby sa u týchto chorých 
pozoroval dôveryhodný pokles hladiny cholesterolu o 18  % v porovnaní s ukazovateľom na 
začiatku sledovania a taktiež pokles obsahu najviac aterogénnej frakcie LDL-cholesterolu 
o 23 %, a tendencia ku zníženiu hladiny triglyceridov (P>0,05). Je potrebné poukázať, že bez 
ohľadu na to, že hladina HDL-cholesterolu sa dôveryhodne nemenila, výstražnou je ale 
negatívna tendencia k jeho poklesu ((P>0,3). V súvislosti s nízkou hladinou HDL-
cholesterolu sa dôveryhodne nemenil koeficient aterogenity, ktorý zostal vyše normy (norma 
< 3). Nemôžeme neakcentovať na to, že monitoring aktivity enzýmov AST a ALT poukazoval 
na ich nežiaduce dôveryhodné zvýšenie ako v porovnaní ku kontrole, tak aj v dynamike 
sledovania, hoci neprekročil hladinu bezpečnosti (Armitage, 2003). V tom prípade sa môže 
liečba simvastatínom hodnotiť ako bezpečná a dostatočne efektívna. Ďalšie sledovanie 
pacientov umožní získať ďalšie výsledky a dôsledky liečby.  

Je dôležité poukázať na to, že kombinácia všeobecnej liečby, simvastatínu a jód 
obsahujúceho tekvicového oleja s antiradikálovou aktivitou 60 % viedla u sledovaných 
chorých už po 10 dňoch k dôveryhodnému poklesu hladiny celkového cholesterolu o 15 %, 
k tendencii zníženia aterogénneho LDL-cholesterolu (P>0,05) a nárast antiaterogénneho 
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HDL-cholesterolu (P>0,05), v dôsledku čoho sa dôveryhodne znižuje aj koeficient 
aterogenity, hoci nedosahuje normu. Hladiny enzýmov krvi a triglyceridov zostávajú bezo 
zmien. Po 1 mesiaci poukázaného komplexu liečby bol pozorovaný dôveryhodný pokles 
hladiny celkového cholesterolu o 19 %, LDL-cholesterolu o 27 %, koeficientu aterogenity 
o 38 % a taktiež zvýšenie HDL-cholesterolu o 20 %. Toto je veľmi pozitívnym faktorom, 
nakoľko je známe, že pokles hladiny LDL-cholesterolu o 1 % znižuje srdcovo-cievne riziká 
a nárast HDL-cholesterolu o 1 % znižuje tie isté riziká o 3 %. Okrem toho je dôležité, že 
srvátkové transaminázy sa pri tom dôveryhodne nemenili a ich hladiny napriek tomu mali 
tendenciu ku zníženiu. Tieto objavené priaznivé efekty sú naklonené ako dôsledok vplyvu jód 
obsahujúceho oleja (vrátane omega-mastných kyselín), ktoré sú súčasťou tekvicového oleja 
(Fortuna Vita). Hladina triglyceridov sa popritom dôveryhodne nemenila, čo spájame 
s konzumáciou samotného oleja.  

Z vyššie uvedeného vyplýva, že simvastatín je efektívnym a bezpečným, cholesterol 
znižujúcim preparátom pre chorých na ICHS, ktorý už po 1 mesiaci užívania vedie k poklesu 
hladiny celkového cholesterolu o 18 % a LDL-cholesterolu o 23 %. Kombinácia simvastatínu 
s jód obsahujúcim tekvicovým olejom vykazujúcim významnú antiradikálovú aktivitu (60 %), 
je očividne viac efektívnou v dôsledku sumarizácie efektov, čo priaznivo pôsobí na zvýšenie 
hladiny antiaterogénneho HLD-cholesterolu, ktoré sa ťažšie koriguje v porovnaní s LDL-
cholesterolom, a ako dôsledok sa znižuje koeficient aterogenity. Popritom je veľmi pozitívne 
aj to, že v dôsledku konzumácie jód obsahujúceho tekvicového oleja u chorých sa 
dôveryhodne nemenila hladina srvátkových transamináz v porovnaní s ich nárastom v 1. 
skupine chorých nekonzumujúcich olej (Fortuna vita), čo poukazuje na jeho 
hepatoprotektívny efekt a zníženie vedľajších nežiadúcich účinkov simvastatínu.  
 

Obr. 1   Lipidový profil u chorých na ICHS v dynamike všeobecne schválenej liečby 
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V oboch skupinách chorých sa v dôsledku liečby zlepšoval všeobecný klinický stav, 
zmenšovalo sa množstvo a trvanlivosť anginóznych príhod, znižovala sa potreba 
nitropreparátov, zvyšovala sa tolerancia ku fyzickej záťaži, pozorovala sa pozitívna dynamika 
po EKG vo forme zníženia množstva epizódov depresie segmentu ST, čo bolo výraznejšie 
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u pacientov s kombináciou liečby  a jód obsahujúcim tekvicovým olejom. Tento fakt spájame 
s normalizáciou jódovo-tyreoidného statusu, a ako dôsledok aj všeobecného metabolizmu 
u chorých v podmienkach ekologicky podmieneného jódového deficitu vďaka príjmu jód 
obsahujúceho tekvicového oleja s antiradikálovou aktivitou 60 %, ako aj zdroja nenasýtených 
mastných kyselín vrátane omega-3 mastných kyselín (Turianica, 2007). 
 

Obr. 2   Lipidový profil u chorých na ICHS v dynamike všeobecne schválenej liečby 
v kombinácii s jód obsahujúcim tekvicovým olejom 
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