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TRENDY  ❘ VITAMINY PRO MOZEK

Vitamin B12, čili kobalamin, je 
třeba pro tvorbu nukleových 
kyselin – nositelek genetic-
ké informace, která kóduje 

i právě krvetvorbu a také správnou funk-
ci nervového systému.  Nedostatek vita-
minu se projevuje chudokrevností, tře-
sem nebo mravenčením v končetinách, 
ale hlavně zhoršováním paměti a celkové 
výkonnosti. Ve světě teď „frčí“ využívá-
ní injekcí vitaminu B12 jako prostředku 
pro načerpání životní energie. A prý se 
po nich i hubne. Na injekce do soukro-
mých klinik docházejí fi lmové hvězdy 
i znavení špičkoví manažeři. K mání už 
jsou i v Česku. Opravdu pomáha jí?

ELIXÍR ŽIVOTA
„Vitamin B12 doporučujeme podávat 
tehdy, když při běžném vyšetření krve 
prokážeme jeho nedostatek,“ potvrzu-
je Michaela Pavlová, praktická lékařka 
z EUC Kliniky Plzeň. U některých lidí 
bylo sice popsáno, že injekce vitaminu 
B12 jim zmírnily nespavost či jim 
dodaly energii, mohl to ale podle 
lékařky způsobit i takzvaný pla-
cebo efekt. Prostě věděli, že dostá-
vají něco léčivého, to změnilo je-
jich psychiku a začali se cítit lépe. 
„Tento placebo efekt může posílit 
i atraktivní podoba léčiva – vita-
min B12 se podává ve formě ma-
lých ampulek karmínově červené 
tekutiny, která vypadá jako elixír ži-
vota z alchymistické dílny,“ usmívá 
se doktorka Pavlová.
A co informace, že injekce vitaminu 
B12 zajišťují rychlejší hubnutí, jak si 

to pochvalují některé americké zpěvač-
ky či modelky? Lékařka je přesvědčena, 
že redukce hmotnosti není při aplika-
cích vitaminu B12 pravděpodobná. Urči-
tý efekt by podle ní mohl mít jen fakt, že 
se lidé, kterým B12 chyběl, cítí po podání 
vitaminu lépe a začnou žít aktivněji. Tím 
pádem vydají víc energie a hubnou. 

Vitamin B12 je obsažený především v mase, mlé-
ce a vejcích, proto často chybí veganům, ale také 
těhotným ženám, které mají vyšší potřebu vita-
minu, ale nezvládnou ji pokrýt stravou. 
Druhou skupinou jsou lidé, jejichž organismus si vi-
tamin B12 neumí ze stravy vzít. Poruchou vstřebá-
vání trpí například pacienti po operacích žaludku 
a tenkého střeva. Jenže se množí názory odborní-
ků, kteří tvrdí, že ani zdravý člověk nemá vitaminu 
B12 dostatek. Potraviny jsou prý příliš nekvalitní, 
k tomu se přidávají nezdravé ovzduší a stres. 

Komu chybí nejvíc?
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Prášky
na mozek?

Deprese, ale také Alzheimerova choroba. 
Za obojím může být něco tak zdánlivě 

nevinného, jako je nedostatek vitaminu 
B12 a hořčíku. 

Béčkem, které 
mozku tolik 
chybí, se nedá 

předávkovat, jeho 
polykání je bezpečné.
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OLEJ DO MOTORU
Vitaminy skupiny B patří mezi mozko-
vé nutrienty, neboli nootropika. To jsou 
látky, které ovlivňují výživu mozkových 
buněk nebo pozitivně působí na jejich 
činnost. Tím dochází ke zlepšení ner-
vové činnosti. Jejich doslova principiál-
ní vlastností je to, že jsou nenávykové. 
Králem mezi nootropiky je vitamin B6. 
Zároveň je to vitamin, kterému se říká 
„kritický“ – běžná populace ho má ne-
dostatek. Včetně dětí. Pomáhá mimo jiné 
při vzniku „veselého hormonu“ serotoni-
nu, hormonu spánku melatoninu a hor-
monu dobré nálady dopaminu. Pozitivně 
tak ovlivňuje náladu. V lékárně se ptejte 
po přípravku Pyridoxin. Sice se má uží-
vat pouze jeden denně (viz příbalový le-
ták), ale není to potřebná, tzv. terapeutic-
ká dávka, která by byla skutečně účinná. 
Ta začíná minimálně na dvakrát 
dvou tabletách na den. 
Bezpečné jsou i mno-
hem vyšší dávky, 
takže se není če-
ho obávat. Vi-
taminem B6, 
stejně jako 
„céčkem“, se 
nelze pře-
dávkovat. 
Pozornost 
a koncen-
traci zlepší 
i hořčík, což 
je další nezbyt-
ný pomocník pro 
zdravé a efektivní 
fungování mozku. Hoř-
čík, neboli magnezium, uvol-
ňuje psychické napětí, proto se mu taky 
někdy říká protistresový minerál. Záro-
veň reguluje přenos vzruchů v mozku. 
Také on patří mezi „kritické živiny“. Od-
haduje se, že skrytý defi cit hořčíku má 
až 80 % lidí, protože se špatně vstřebává 
z běžné stravy. 
Nedostatek hořčíku si asi nejvíc spojuje-
me s nepříjemnými svalovými křečemi, 
které vznikají například po větší náma-
ze. „Hořčík spolu s vápníkem snižuje po-
hotovost vůči křečím. A je pravdou, že 
nám hrozí spíše nedostatek hořčíku než 
vápníku,“ říká profesor Jaroslav Racek, 
vedoucí Ústavu klinické biochemie a he-
matologie Fakultní nemocnice v Plzni. 
Hořčík se podle něj vyskytuje ve stravě 
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živočišného i rost-
linného původu, 

je například sou-
částí chlorofy-
lu, tedy zele-
ného barviva, 
a dodat do or-
ganismu ho 
lze i popíjením 

minerální vody 
Magnesia. Kdy-

by si někdo myslel, 
že ho svalové křeče 

trápí, protože má má-
lo hořčíku, může si ho sám 

nechat v laboratoři změřit. Za-
platí jen několik desítek korun. Jenže vy-

volávající příčina křečí může být i úplně 
jiná. 

OD MIGRÉN PO MRAVENČENÍ
Pokud chybí hořčík, může se to projevit 
řadou dalších zdravotních obtíží. Trápí 
vás bolesti hlavy, únava, závratě a migré-
ny? Nebo vám nedají spát nepravidelný 
srdeční rytmus a potíže s dýcháním? Pří-
padně vás sem tam postihne mravenčení 

v končetinách? Možná je čas doplnit 
magnezium. „Magneziový nedostatek 
postihuje dvě třetiny pacientů jednotek 
intenzivní péče a také 13 % pacientů lé-
čených pro interní a gynekologická one-
mocnění,“ upřesňuje profesor Pavel Cal-
da z Gynekologicko-porodnické kliniky 
Všeobecné fakultní nemocnice v Praze.
Nedostatečné množství hořčíku má ně-
kolik příčin. Jednou z nich je snížení jeho 
obsahu v půdě, to je způsobeno hnoje-
ním umělými hnojivy. Dalším faktorem 
je skladba našeho jídelníčku. Zdrojem 
hořčíku jsou brambory, obiloviny či luš-
těniny, jejichž spotřeba ale klesá. Naopak 
se zvyšuje konzumace potravin bohatých 
na tuky a bílkoviny. „A příjem více tuků 

vstřebávání hořčíku tlumí. Jeho využití 
v organismu současně snižuje i potrava 
bohatá na bílkoviny a vápník, jako jsou 
maso a mléko,“ vysvětluje pan profesor. 
V neposlední řadě je to také chronický 
stres, který narušuje zpracování magne-
zia v náš prospěch. ■■

Lidé, jimž hrozí nedostatečný přísun vitaminu B12 ve stravě, by ho 
měli užívat preventivně v tabletách. U lidí s poruchou vstřebává-
ní v žaludku a střevech je nutná doživotní injekční léčba, protože 

z tablet by se jim do těla vitamin nevstřebal.  „Injekce se dávají do hýž-
ďového svalu. Krátkodobě je nutné podávat je denně či obden, udržo-
vací dávka se pak podává jednou měsíčně,“ vysvětluje lékařka Michaela 
Pavlová. Účinek léčby se pak stanovuje podle ústupu chudokrevnosti, 
která nedostatek vitaminu B12 doprovází.

Mírný nedostatek vyřešíte úpravou jídel-
níčku, do kterého přidáte celozrnné po-
traviny, luštěniny a zeleninu, zejména 

tmavozelenou listovou, jako je špenát. Velký ne-
dostatek se řeší formou léčivých přípravků nebo 
doplňků stravy. O způsobu podání musí vždy roz-
hodnout lékař. Účinnost léku či potravinového 
doplňku je závislá na množství přirozeného mag-

nezia ve sloučenině a na tom, jak je pro organi-
smus využitelné.

Více informací najdete 
na www.laboratornitesty.cz.

Neurologové pro zdravě fungující 
mozek doporučují pyridoxin, 

magnezium, neboli hořčík, a lecitin. 
Udržují pozornost, navíc je to naprosto 
bezpečná kombinace doplňků stravy. 

Lecitin kromě zlepšení pozornosti 
zkvalitňuje i spánek. A zapomínat by se 

nemělo na starý dobrý rybí tuk, 
tedy přísun omega-3 

nenasycených mastných 
kyselin.
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Jak doplnit hořčík

Tuky jsou nebezpečné pro linii, ale 
způsobují bohužel i nedostatek hořčíku. 
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