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2. ABSTRAKT 

Univerzita Karlova v Praze, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové 

Katedra biologických a lékařských věd 

Studijní obor: Zdravotní laborant 

Autor: Lenka Vrbová 

Vedoucí bakalářské práce: prof. PharmDr. Petr Nachtigal, Ph.D.  

Název bakalářské práce: Familiární hypercholesterolémie a biomarkery její úspěšné terapie  

 

Cíl práce: Cílem této bakalářské práce je přiblížit problematiku samotné familiární 

hypercholesterolémie a věnovat se biomarkerům její úspěšné terapie. Familiární 

hypercholesterolémie je závažné onemocnění, které je úzce spjato s cholesterolem, lipoproteiny 

a metabolismem lipidů obecně. Pro diagnostiku tohoto onemocnění v současné době existuje 

pouze několik biomarkerů, které jsou vyšetřovány spolu s  klinickými manifestacemi familiární 

hypercholesterolémie.  

Hlavní poznatky: Familiární hypercholesterolémie je dědičným monogenním autozomálně 

dominantním onemocněním, které postihuje několik různých genů. V důsledku vedou všechny 

tyto mutace k celoživotně zvýšeným hladinám LDL-cholesterolu. Proto je familiární 

hypercholesterolémie kategorizována jako závažné onemocnění, neboť vede ke vzniku 

aterosklerózy, která se manifestuje jako ICHS již v mladém věku jedince. Je velice důležité odhalit 

toto onemocnění včas. V současné době k tomu slouží několik biomarkerů, které ve spojitosti 

s klinickými manifestacemi tohoto onemocnění vedou k diagnóze a úspěšné terapii. Vzhledem 

k závažnosti by však toto onemocnění mělo být diagnostikováno ještě před jakoukoli klinickou 

manifestací. Proto je v současné době věnována pozornost objevování nových biomarkerů, 

které by jednoznačně poukázaly na familiární hypercholesterolémii. Tyto nové biomarkery 

souvisejí především s poškozením endotelových buněk a s rozvojem kardiovaskulárních 

komplikací v důsledku vysokých hladin cholesterolu.  

Závěry: Familiární hypercholesterolémie stále zůstává poddiagnostikovaným onemocněním 

s nedostatkem biomarkerů, které by jednoznačně poukázaly na toto onemocnění ještě před 

jakýmikoli klinickými manifestacemi. 

Klíčová slova: lipidy, cholesterol, lipoproteiny, dyslipidémie, familiární hypercholesterolémie, 

biomarkery, klinické manifestace, nové biomarkery, terapie  
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3. ABSTRACT 

Charles University, Faculty of Pharmacy in Hradec Králové  

Department of Biological and Medical Sciences 

Study program: Medical Laboratory Technician  

Author: Lenka Vrbová 

Supervisor: prof. PharmDr. Petr Nachtigal, Ph.D. 

Title of bachelor thesis: Familiar hypercholesterolemia and biomarkers of the treatment  

 

Background: The aim of this bachelor thesis is to discuss the topic of familiar 

hypercholesterolemia and focus on the the biomarkers related to its successful treatment. 

Familiar hypercholesterolemia is a serious disease that is closely related to cholesterol, 

lipoproteins and lipid metabolism in general. There are currently only a few biomarkers for the 

diagnostics of this disease that are examined together with clinical manifestations of familiar 

hypercholesterolemia.   

Main findings: Familiar hypercholesterolemia is a hereditary monogenic autosomal dominant 

disease that affects several different genes. As a result, all of these mutations lead to lifelong 

elevated LDL-cholesterol levels. Therefore, Familiar hypercholesterolemia is categorized as a 

serious disease because it leads to the development of atherosclerosis, which manifests as 

coronary ischemic heart disease at a young age. It is very important to detect this disease in 

early age in order to provide successful treatment strategy. Currently, several biomarkers are 

used for together with the clinical manifestations of the disease that lead to diagnosis and 

successful therapy. However, due to its severity, the disease should be diagnosed before any 

clinical manifestation. Therefore, attention is currently being devoted to the discovery of new 

biomarkers that would clearly indicate familiar hypercholesterolemia as soon as possible. These 

new biomarkers are mainly related to endothelial cell damage and the development of 

cardiovascular complications due to high cholesterol levels.  

Conclusions: Familiar hypercholesterolemia still remains underdiagnosed disease with lack of 

biomarkers that would clearly indicate the disease before any clinical manifestation.  

Keywords: lipids, cholesterol, lipoproteins, dyslipidemia, familiar hypercholesterolemia, 

biomarkers, clinical manifestations, new biomarkers, treatment  
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4. ÚVOD 

 Familiární hypercholesterolémie úzce souvisí s lipidy a lipoproteiny, neboť se jedná o 

dědičné onemocnění metabolismu lipidů. První část této práce je tak věnována samotným 

lipidům v čele s cholesterolem a lipoproteiny.  

 Metabolismus lipidů a lipoproteinů může být různými způsoby narušen. Tyto poruchy 

způsobují nerovnováhu v zastoupení jednotlivých lipidů a lipoproteinů v plazmě a dochází tak k 

rozvoji dyslipidémií. Nejčastěji jsou dyslipidémie spojovány se zvýšenými hladinami příslušných 

lipidů a lipoproteinů. Důsledkem dyslipidémií je vystavění organismu abnormálním hladinám 

lipidů a lipoproteinů, což významně přispívá k rozvoji kardiovaskulárních onemocnění. 

Nejzávažnější komplikací je ateroskleróza, která se může v pozdních stádiích manifestovat jako 

ICHS nebo v horším případě, jako akutní infarkt myokardu.  

 Familiární hypercholesterolémie je dyslipidémií vrozenou a může být způsobena 

mutacemi různých genů. Všechny tyto mutace způsobují celoživotně zvýšené hladiny 

LDL-cholesterolu. Familiární hypercholesterolémie je v tomto ohledu závažným onemocněním, 

neboť se manifestuje jako ICHS již ve velmi mladém věku. A protože se jedná o časté 

onemocnění, s frekvencí výskytu 1:200-1:250, je velice důležitá včasná diagnostika. 

 V současné době je využíváno několika biomarkerů, které jsou v souvislosti s familiární 

hypercholesterolémií vyšetřovány. Zpravidla prvním biomarkerem je plazmatická koncentrace 

celkového cholesterolu a LDL-cholesterolu. Nejedná se však o charakteristický biomarker 

primárně pro diagnostiku familiární hypercholesterolémie. Nejčastěji jsou biomarkery dávány 

ještě do kontextu s klinickými manifestacemi familiární hypercholesterolémie. Ideální by však 

byl biomarker, který by toto onemocnění odhalil ještě dříve, před jakoukoli klinickou 

manifestací. Nadějí mohou být nové biomarkery, které by zabezpečily včasnou detekci, započetí 

úspěšné terapie a vyřadily familiární hypercholesterolémii ze škatulky „poddiagnostikovaná“.   
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5. ZADÁNÍ – CÍL PRÁCE 

 Cílem této bakalářské práce je přiblížit problematiku samotného onemocnění familiární 

hypercholesterolémie v kontextu s lipidy, cholesterolem a lipoproteiny, které mají v tomto 

onemocnění klíčový význam a věnovat se biomarkerům úspěšné terapie familiární 

hypercholesterolémie. V současné době existuje několik základních biomarkerů, které jsou 

v souvislosti s familiární hypercholesterolémií vyšetřovány. I přes to se jedná o výrazný 

nedostatek mezi biomarkery jak pro včasnou diagnostiku, tak i pro úspěšnou terapii tohoto 

závažného onemocnění.  
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6. LIPIDY 

 Lipidy jsou obsáhlou a heterogenní skupinou organických sloučenin. Vyznačují se širokou 

rozmanitostí ve struktuře i v biologických funkcích. [1] Přesto právě ze struktury plyne základní 

společná charakteristika všech lipidů. Jedná se o hydrofobní nebo amfipatické sloučeniny. [2] 

Tato relativně malá rozpustnost ve vodě je determinována velkým množstvím nepolárních 

skupin ve struktuře lipidů. Přestože jsou molekuly lipidů pouze omezeně hydratovány, podléhají 

ochotně hydrogenaci neboli redukci. Proto se jedná o nejlepší možnou formu zásobní 

energie. [3]  

 Amfipatický charakter lipidů vykazuje jedinečné chování ve vodném prostředí 

organismu. Spontánně se vytvářejí uspořádané molekulové agregáty, jejichž hydrofilní části jsou 

v kontaktu s vodným prostředím. Naopak hydrofobní části formují střed agregátů, který je před 

tímto prostředím chráněn. [4] Tato vlastnost je klíčová především pro strukturu biomembrán. 

Buňky díky nim mohou zachovat veškeré své biologické pochody v intracelulárním prostředí a 

současně reagovat na změny a podněty z extracelulárního prostředí. [2] 

 Hydrofobní charakter lipidů je velkou nevýhodou při jejich transportu v organismu, 

respektive ve vodném prostředí krve. Z toho důvodu jsou lipidy po těle transportovány v podobě 

lipoproteinových částic. [3] 

6.1 Klasifikace lipidů 

 Na základě usnesení IUBMB a IUPAC jsou lipidy v současné době klasifikovány do osmi 

kategorií. [5] Toto klasifikační schéma je založeno na odlišných hydrofobních a hydrofilních 

vlastnostech jednotlivých složek molekul lipidů. [6]  

 Glycerolipidy a glycerofosfolipidy obsahují molekulu glycerolu, přesto představují dvě 

odlišné kategorie. Zatímco mezi glycerolipidy se řadí acylglyceroly a alkylglyceroly, 

glycerofosfolipidy jsou definovány především přítomností fosfátu. Kategorie mastných kyselin 

tvoří s glyceroly estery. Kategorie sterolových a prenolových lipidů spolu sdílí biosyntetickou 

cestu, přesto mají rozdílné struktury i funkce. Kategorie sfingolipidů je charakteristická svou 

základní strukturou, která je tvořena dlouhými řetězci sfingosinových bází. Předposlední 

kategorie sacharolipidů vzniká spojením mastných kyselin přímo se sacharidy. Poslední kategorií 

jsou polyketidy, jenž představují rozmanitou skupinu metabolitů z rostlinných a mikrobiálních 

zdrojů. [6] 
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 Lipidy jsou dále nejčastěji rozdělovány na jednoduché a složené. Jednoduché lipidy 

představují estery mastných kyselin a různých alkoholů. Řadí se mezi ně tuky a vosky. Tuky ve 

své molekule nesou trojsytný alkohol, glycerol. Jejich tekutá forma je nazývána olej. Vosky 

obsahují vyšší jednosytný alkohol. [7] 

 Složené lipidy mají ke svému základu připojené další skupiny, které jim propůjčují 

hydrofilní charakter. Jedná se o fosfolipidy, sfingolipidy, glykolipidy či lipoproteiny. [7] 

 Lipidy mohou být rovněž klasifikovány podle jejich funkcí. Těmi nejdůležitějšími lipidy, 

které zastávají ústřední funkce v lidském organismu, jsou mastné kyseliny, triacylglyceroly, 

fosfolipidy a cholesterol. [8] 

6.2 Mastné kyseliny 

 Mastné kyseliny jsou významným zdrojem energie pro lidský organismus. Vyskytují se 

nejčastěji ve formě esterů a jsou tak součástí většiny lipidů. Získávání energie je zprostředkováno 

oxidačním degradačním procesem, β-oxidací. Jde o opakující se sled reakcí, při němž je 

uhlovodíkový řetězec mastných kyselin opakovaně zkracován o dva uhlíky. Konečným 

produktem je acetyl-CoA. [9] Volná forma mastných kyselin je označována za formu 

transportní. [7]  

 Mastné kyseliny jsou z hlediska chemické struktury alifatickými karboxylovými 

kyselinami s různým počtem atomových uhlíků. Nejčastěji se jedná o nevětvený řetězec se 

sudým počtem uhlíků, což je následkem biochemické syntézy. [9] 

 Řetězec mastných kyselin může také obsahovat násobné vazby. Nasycené mastné 

kyseliny násobnou vazbu nemají a zaujímají v prostoru pravidelně lomený tvar. Důležitější je 

prostorové uspořádání v případě nenasycených mastných kyselin, které mohou nést až několik 

násobných vazeb. Orientace okolo této násobné vazby je klíčová. U cis izomerie jsou oba řetězce 

orientovány na stejnou stranu násobné vazby. U trans izomerie je tomu naopak, řetězce z každé 

strany násobné vazby směřují na opačnou stranu (viz Obrázek č. 1). Tento jev je velmi důležitý, 

protože cis nenasycené mastné kyseliny narušují pravidelné uspořádání lipidů ve strukturách. [7] 
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Obrázek č. 1 Cis a trans izomerie kyseliny α-linolenové. 

U cis izomerie jsou orientovány oba řetězce mastných kyselin vždy na stejnou stranu násobné, 

v tomto případě dvojné, vazby. V případě trans izomerie směřují uhlovodíkové řetězce mastných 

kyselin v místě dvojné vazby každý na opačnou stranu.  

Převzato a upraveno z: BROUWER, I. A., et al., 2010. Effect of animal and industrial trans fatty 

acids on HDL and LDL cholesterol levels in humans--a quantitative review. [10] 

6.3 Triacylglyceroly 

 Triacylglyceroly jsou estery glycerolu a mastných kyselin. Základ tvoří trojsytný alkohol, 

glycerol, ke kterému jsou prostřednictvím esterové vazby navázány mastné kyseliny (viz Obrázek 

č. 2). [4] 

 Triacylglyceroly jsou skladovány v buňkách, adipocytech, a vytváří tak hlavní zásobní 

formu mastných kyselin. [4] 

 

Obrázek č. 2 Molekula triacylglycerolu. 

Tento konkrétní triacylglycerol vznikl esterifikací glycerolu dvěma molekulami kyseliny stearové, 

na prvním a třetím uhlíku, a jednou molekulou kyseliny palmitové, na druhém uhlíku. 

Převzato a upraveno z: https://www.webchemie.cz/triacylglyceroly.html (Citováno 11. 3. 2020) 

[11] 

https://www.webchemie.cz/triacylglyceroly.html
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6.4 Glycerofosfolipidy 

 Glycerofosfolipidy, označované také jako fosfolipidy, jsou deriváty glycerol-3-fosforečné 

kyseliny. Hydroxylové skupiny na prvním a druhém uhlíku podléhají esterifikaci a vzniká tak 

1,2-diacylglycerol-3-fosforečná neboli fosfatidová kyselina (viz Obrázek č. 3). Podle povahy 

substituentu, který je esterově navázán na glycerol-3-fosforečnou kyselinu, dělíme 

glycerofosfolipidy na fosfatidylcholiny, fosfatidylethanolaminy a od nich odvozené plasmogeny, 

fosfatidylseriny, fosfatidylinositoly a kardiolipiny. [12,13] 

 

Obrázek č. 3 Kyselina fosfatidová. 

Kyselina fosfatidová vznikla z molekuly glycerol-3-fosforečné kyseliny esterifikací hydroxylových 

skupin na prvním a druhém uhlíku. 

Převzato z: MATOUŠ, B., 2010. Základy lékařské chemie a biochemie. [12] 

6.5 Cholesterol 

 Cholesterol je důležitou molekulou sterolových lipidů. [6] Zastává ústřední a 

všudypřítomnou roli v buněčné biologii, neboť syntéza cholesterolu je aktivní ve všech jaderných 

buňkách. [14] 

 Cholesterol tvoří základní strukturní složku buněčných membrán. [15] Jeho molekulové 

uspořádání propůjčuje membránám tuhost, ovlivňuje permeabilitu, podílí se na funkci 

membránových proteinů a na buněčné signalizaci. [14,16] 

 Kromě své úlohy ve struktuře membrán je cholesterol nepostradatelným prekurzorem 

všech steroidních hormonů, vitaminu D a žlučových kyselin. [17] 

 Žlučové kyseliny jsou jedním ze způsobů eliminace cholesterolu. Vznikají v játrech a po 

vyloučení do tenkého střeva část podléhá enterohepatální cirkulaci a je absorbována zpět do 

jater. Pouze neabsorbovaná část prochází střevem a je vyloučena stolicí. Druhým způsobem 
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eliminace cholesterolu je jeho vylučování do žluči. Obecně je eliminace cholesterolu velmi 

omezená. [17] 

 Cholesterol se v organismu vyskytuje ve dvou formách. Volný je součástí membrán 

buněk. Estery cholesterolu s mastnými kyselinami kolují v plazmě nebo formují intracelulární 

zásoby. Plazmatické estery cholesterolu jsou tvořeny kyselinou linolovou a linolenovou, 

intracelulární zásobní estery obsahují kyselinu olejovou a palmitovou. [8] 

 I přes nepostradatelnou roli cholesterolu v homeostáze je jeho přebytek doslova 

toxický. [18] S tím souvisí patogeneze vaskulárních onemocnění. Dále se nadbytek cholesterolu 

podílí například na rozvoji demence, diabetu, rakoviny nebo i na několika monogenních 

chorobách jako je familiární hypercholesterolémie. [16] Z toho důvodu je nezbytné kontrolování 

hladin cholesterolu pravidelnou analýzou krve. [18] 

6.5.1 Struktura cholesterolu 

 Cholesterol, neboli cholest-5-en-3β-ol, je stabilní a téměř planární molekula, jejíž kostru 

tvoří čtyři kondenzované kruhy. Tři 6uhlíkaté a jeden 5uhlíkatý kruh jsou označovány písmeny 

A-D (viz Obrázek č. 4). Pro přesnější představu je kostra cholesterolu nazývána také jako 

1,2-cyklopentanoperhydrofenanthrenový systém, zjednodušeně steran. [15] 

 

Obrázek č. 4 Cholesterol. 

Cholesterol je tvořen čtyřmi kondenzovanými kruhy, označovanými písmeny A-D. Všechny 

uhlíkové atomy molekuly cholesterolu jsou očíslovány. Číslování celé sloučeniny je vždy stejné.  

Převzato a upraveno z: ALBUQUERQUE, H. M. T., et al., 2018. 

Cholesterol-Based Compounds: Recent Advances in Synthesis and Applications. [19] 
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 Molekula cholesterolu obsahuje čtyři základní domény, které jsou označovány římskými 

číslicemi I-IV (viz Obrázek č. 5). Doména I, hydroxylová skupina na uhlíku číslo tři, představuje 

aktivní místo pro tvorbu vodíkových vazeb a také místo esterifikace volného cholesterolu. [15] 

Absence methylových skupin na uhlíku číslo čtyři a čtrnáct domény II přímo ovlivňuje planaritu 

celé molekuly. V doméně III přirozená konfigurace na uhlíku číslo dvacet determinuje 

pravotočivou konformaci postranního řetězce. Doména IV, uspořádání a délka postranního 

řetězce, má zásadní význam pro interakci mezi molekulami. [20]  

 Kombinace hydrofilní hydroxylové skupiny na kruhu A společně s hydrofobním 

uhlovodíkovým tělem dává molekule amfoterní charakter. [15] 

 

Obrázek č. 5 Domény molekuly cholesterolu. 

Molekula cholesterolu je členěna do čtyř domén, které jsou označovány římskými číslicemi I-IV. 

Každá z domén propůjčuje cholesterolu charakteristické vlastnosti. 

Převzato a upraveno z: ALBUQUERQUE, H. M. T., et al., 2018. 

Cholesterol-Based Compounds: Recent Advances in Synthesis and Applications. [19] 

6.5.2 Syntéza cholesterolu  

 S ohledem na současnou potřebu vývoje léčiv, schopných regulovat hladiny 

cholesterolu, je důležité podrobně znát syntézu cholesterolu a klíčové regulační enzymy. [21] 

 Kompletní syntéza je dělena celkem do pěti kroků. V prvním je z molekuly acetyl-CoA 

tvořen mevalonát, z něhož se v druhém kroku syntetizují 5uhlíkaté izoprenové jednotky. Třetím 

krokem vzniká skvalen, čtvrtým lanosterol a pátým konečným krokem je přeměněn lanosterol 

na cholesterol. [12] 
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 Výchozí sloučeninou pro syntézu cholesterolu je acetyl-CoA. V cytosolu buňky jsou dvě 

tyto molekuly kondenzovány thiolázou a vzniká acetoacetyl-CoA. K němu je připojena další 

molekula acetylu-CoA. Tuto reakci katalyzuje β-hydroxy-β-methylglutaryl-CoA-syntáza 

(HMG-CoA-syntáza) za vzniku HMG-CoA. [9] 

 V dalším kroku je syntetizován mevalonát. Tuto reakci katalyzuje klíčový enzym 

HMG-CoA-reduktáza, nejdůležitější regulační a kontrolní uzel celé syntézy cholesterolu. 

HMG-CoA-reduktáza je regulována konečným produktem syntézy, cholesterolem. Při jeho 

dostatečném množství je celá syntetická dráha v tomto místě inhibována. Naopak při 

nedostatku cholesterolu je syntéza prostřednictvím HMG-CoA-reduktázy zesílena. Regulace 

syntézy cholesterolu může probíhat i na úrovni hormonální. Glukagon inhibuje 

HMG-CoA-reduktázu, insulin má účinek opačný. [9] Enzym HMG-CoA-reduktáza je také cílem 

terapie statiny, které inhibují syntézu cholesterolu. [12] 

 Další kroky syntézy zahrnují postupný vznik skvalenu, lineární sloučeniny, která je dále 

cyklizována. Lanosterol je prvním zachytitelným cyklickým meziproduktem, který je následně 

v devatenácti na sebe navazujících reakcích přeměňován na výsledný cholesterol. [9,12] 

6.6 Lipoproteiny 

 Lipoproteiny jsou komplexní plazmatické částice, jejichž hlavní funkcí je transportovat 

ve vodě nerozpustné lipidy z místa jejich absorpce nebo syntézy k cílovým tkáním. [22] 

Triacylglyceroly a estery cholesterolu formují hydrofobní jádro lipoproteinové částice. To je na 

svém povrchu kryto hydrofilní membránou z fosfolipidů, volného cholesterolu a proteinů, 

nazývaných apolipoproteiny, zkráceně apo (viz Obrázek č. 6). [23] 
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Obrázek č. 6 Struktura lipoproteinu. 

Povrch lipoproteinů formují fosfolipidy, volný cholesterol a apolipoproteiny. Jádro je vyplněno 

triacylglyceroly a estery cholesterolu.  

Převzato z: https://www.sciencesource.com/archive/Lipoproteins-and-Chylomicrons-

SS2307079.html (Citováno 31. 3. 2020) [24] 

6.6.1 Třídy lipoproteinů 

 Každá lipoproteinová částice je unikátní svou velikostí, hustotou, obsahem lipidů a 

apolipoproteinů, metabolismem nebo místem vzniku. [25] Nejčastější klasifikace lipoproteinů se 

opírá o jejich fyzikální a chemické vlastnosti, které jsou prokazovány především rozdílnou 

pohyblivostí při elektroforéze nebo odlišným chováním při preparativní ultracentrifugaci. [8] 

 Na základě odlišného chování lipoproteinů při preparativní ultracentrifugaci lze rozlišit 

pět tříd lipoproteinů. [8] Jsou jimi chylomikrony (CH), lipoproteiny o velmi nízké hustotě (VLDL), 

lipoproteiny o střední hustotě (IDL), lipoproteiny o nízké hustotě (LDL) a lipoproteiny o vysoké 

hustotě (HDL). [23] 

 Podle migrace lipoproteinů při elektroforéze lze rozlišit chylomikrony, které zůstávají 

ihned na startu, následuje frakce β, pre β a poslední je frakce α lipoproteinů. [8] 

https://www.sciencesource.com/archive/Lipoproteins-and-Chylomicrons-SS2307079.html
https://www.sciencesource.com/archive/Lipoproteins-and-Chylomicrons-SS2307079.html
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 Porovnáním dat preparativní ultracentrifugace a elektroforézy lze získat mnohem 

podrobnější informace o fyzikálních a chemických vlastnostech jednotlivých tříd lipoproteinů 

(viz Tabulka č. 1). [8] 

Tabulka č. 1 Vlastnosti jednotlivých tříd lipoproteinů. 

 CH VLDL IDL LDL HDL 

Elektroforéza: na startu Pre β β β α 

Hustota pod: (g/ml)  0,94 1,006 1,019 1,063 Nad 1,21 

Velikost: (nm) 75-1200 28-75 31 22 7-10 

Cholesterol: (%) 3 17 41 59 38-43 

Triacylglyceroly: (%) 88 56 32 7 6-7 

Fosfolipidy: (%) 9 19 27 28 41-42 

Proteiny: (%) 1-2 10 18 25 40-55 

Zdroj: Střevo Játra, střevo VLDL VLDL, IDL Játra, střevo 

 

Převzato a upraveno z: ČEŠKA, R., 2012. Cholesterol a ateroskleróza, léčba dyslipidémií. [8] 

 Chylomikrony jsou největší lipoproteinové částice bohaté na triacylglyceroly, naopak 

chudé na cholesterol, a proto disponují nejnižší hustotou. Široké rozpětí velikosti chylomikronů 

je podmíněno množstvím přijatých lipidů potravou. VLDL lipoproteiny se velmi podobají 

chylomikronům, liší se především místem své syntézy. V porovnání s VLDL, u IDL, LDL a HDL 

lipoproteinů klesá velikost a zastoupení triacylglycerolů. Naopak roste množství cholesterolu, 

fosfolipidů, proteinů a v souvislosti s tím vzrůstá i hustota těchto částic. LDL částice jsou z více 

než 50 % tvořeny cholesterolem, jsou označovány jako denzní. HDL částice obsahují nejvíce 

proteinů. [23] 
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6.6.2 Apolipoproteiny  

 Apolipoproteiny jsou bílkovinnou složkou lipoproteinových částic, která na sebe váže 

lipidy. Apolipoproteiny zastávají mnohé funkce v metabolismu lipoproteinů i lipidů. [8] Řídí 

samotné formování lipoproteinové částice a její následný transport, fungují jako kofaktory pro 

enzymy lipoproteinového metabolismu, zabezpečují vazbu lipoproteinů na specifické receptory, 

zprostředkovávají přenos nebo výměnu lipidů mezi jednotlivými lipoproteinovými 

částicemi. [22] 

 Apo A-I je hlavním strukturním proteinem HDL částic. Aktivuje LCAT a tím zabezpečuje 

přeměnu volného cholesterolu na estery. [23]  

 Apo B-100 je majoritní strukturální složkou VLDL, IDL a LDL lipoproteinů, díky které jsou 

vychytávány z plazmy navázáním na LDL-receptor. Polypeptidový řetězec apo B-100 je 

syntetizován v játrech. [23] 

 Apo B-48 se apolipoproteinem chylomikronů s místem syntézy ve střevě a sestává se 

z prvních 48 % aminokyselin apo B-100, jaterního polypeptidového řetězce. [26]  

 Apo C jsou vyměňovány navzájem mezi chylomikrony, VLDL a HDL lipoproteiny. Apo C-I 

aktivuje LCAT, apo C-II je kofaktorem LPL, apo C-III naopak inhibuje interakci lipoproteinových 

částic s LPL. [23] 

 Díky přítomnosti apo E mohou být lipoproteiny také vychytávány prostřednictvím 

LDL-receptoru. Apo E je vyměňován mezi chylomikrony, VLDL, IDL a HDL částicemi. [23] 

6.6.3 Receptory 

 Zásadní funkcí LDL-receptoru je zabezpečit buňce dostatek cholesterolu. Poruchy těchto 

receptorů jsou úzce spjaty s různými poruchami metabolismu lipoproteinů včetně familiární 

hypercholesterolémie. LDL-receptory rozpoznávají apo B-100 a apo E lipoproteinů. [8] 

 To je zásadním rozdílem oproti jaterním receptorům pro zbytky chylomikronů, které 

rozpoznávají pouze apo E, nikoli apo B. Receptory pro chylomikronové zbytky jsou tedy funkční 

i u nemocných s familiární hypercholesterolémií. [8] 

 Acetyl-LDL receptory, také tzv. scavenger receptory, se prokazatelně vyskytují na 

povrchu makrofágů, hladkých svalových buněk a endotelií. Interagují s modifikovanými, 

acetylovanými, oxidovanými nebo vysoce denzními LDL částicemi a přispívají tak významnou 

měrou k rozvoji aterosklerózy. Jejich význam narůstá při nedostatečném počtu funkčních 

LDL-receptorů. V tento okamžik přebírají acetyl-LDL receptory metabolismus převážné části 

LDL částic. K tomuto jevu dochází konkrétně u familiární hypercholesterolémie. [8] 
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6.6.4 Enzymy 

 Lipoproteinová lipáza (LPL) je zodpovědná za katabolismus lipoproteinů bohatých na 

triacylglyceroly, především tedy za katabolismus VLDL částic a chylomikronů. LPL štěpí 

triacylglyceroly na glycerol a volné mastné kyseliny, které ve tkáních podléhají oxidaci, nebo jsou 

znovu esterifikovány. Pro správnou funkci LPL je nezbytný apo C-II. [8] 

 Jaterní lipáza je enzymem, který rovněž získává triacylglyceroly z lipoproteinů. Její 

působení je specifické pouze pro jaterní tkáň. [8] 

 Enzym lecithin-cholesterol acyltransferáza (LCAT) je přítomný v plazmě v komplexu 

s HDL lipoproteiny. Umožňuje tím přenos mastné kyseliny z lecithinu na cholesterol, umožňuje 

tedy esterifikaci volného cholesterolu. [8] 

 Proprotein convertáza subtilisin/kexin typ 9 (PCSK9) je důležitým regulátorem 

metabolismu LDL částic. Zamezuje recyklaci LDL-receptorů, čímž snižuje vychytávání LDL částic 

a zvyšuje jejich plazmatické koncentrace. [27] 

 Cholesteryl ester transfer protein (CETP) zabezpečuje transport esterů cholesterolu 

z HDL částic do lipoproteinům s apo B na povrchu, konkrétně do LDL a VLDL lipoproteinů. Ty jsou 

následně vychytávány v játrech. [23] 

6.6.5 Metabolismus lipoproteinů  

 Metabolismus lipoproteinů představuje složitý systém dějů, který je popisován pomocí 

tzv. metabolických cest. [8] 

 Exogenní metabolická cesta pracuje s lipidy přijatými potravou. [8] Ve střevě dochází 

nejprve ke štěpení lipidů pankreatickou lipázou a následuje absorpce lipidů enterocyty. [26] 

Z takto přijatých triacylglycerolů a cholesterolu je tvořen základ chylomikronů, které jsou na 

svém povrchu vybaveny strukturním apo B-48. [28] Chylomikrony se dostávají do krevní 

cirkulace, kde jsou na povrchu endotelu štěpeny LPL za vzniku tzv. chylomikronových zbytků. Ty 

nadále podléhají dalším metabolickým pochodům, při nichž si vyměňují některé své části 

s ostatními lipoproteiny, např. s HDL. [8] Výsledkem jsou chylomikronové zbytky obohacené o 

estery cholesterolu, apo C-III a apo E. Díky získanému apo E mohou být chylomikronové zbytky 

vychytávány specifickými jaterními receptory. Exogenní cesta metabolismu lipoproteinů 

zabezpečuje prostřednictvím chylomikronů přísun lipidů ke tkáním, kde slouží jako zdroj 

okamžité energie z potravy nebo jsou ukládány pro pozdější využití. Současně je pomocí 

chylomikronových zbytků dopravován cholesterol z periferních tkání do jater. [28] 
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 Endogenní metabolická cesta zabezpečuje transport triacylglycerolů a cholesterolu 

k periferním tkáním i po dobu lačnění. Zároveň také zajišťuje přenos nevyužitého cholesterolu 

zpět do jater. Endogenní cesta začíná syntézou VLDL částic v játrech. [8] Po vyplavení do 

cirkulace interagují tyto nově syntetizované částice s HDL částicemi, od kterých získávají apo C a 

apo E. Takto obohacené VLDL jsou plně funkční a podléhají LPL na povrchu endotelu. [29] 

Postupným vyčerpáváním triacylglycerolů se VLDL částice zmenšují, mění se poměrné 

zastoupení lipidů a zvyšuje se jejich hustota. Se zvyšující se hustotou se z VLDL1 stávají nejprve 

VLDL2 a nakonec IDL. Část IDL je vychytávána z krevní cirkulace LDL-receptory. Z větší části IDL 

vznikají LDL částice. [30] 

 Při reverzním transportu cholesterolu HDL částice zachycují cholesterol z periferních 

tkání a transportují jej do jater, kde je odbouráván. [8] Nově syntetizované, tzv. diskoidní HDL 

částice, obsahují převážně fosfolipidy a volný cholesterol. Apo A-I zde funguje jako akceptor 

buněčného cholesterolu a jako kofaktor pro LCAT, která esterifikuje volný cholesterol. Ten se 

dostává z povrchu částice do jejího středu a vzniká zralý HDL. Prostřednictvím CETP může být 

cholesterol dodáván i do ostatních lipoproteinů. [28] 
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Obrázek č. 7 Metabolismus lipoproteinů. 

Lipidy z potravy jsou vstřebávány ve střevě, kde jsou z nich ihned syntetizovány chylomikrony 

s apo B-48. Játra syntetizují VLDL1 i VLDL2, k čemuž vyžívají volné mastné kyseliny (MK) 

z krevního oběhu, játry nově syntetizované lipidy (DNL) a zachycené chylomikronové zbytky. Na 

svém povrch obsahují apo B-100. VLDL1, VLDL2 a chylomikrony podléhají LPL. Z chylomikronů 

vznikají chylomikronové zbytky, z VLDL1 vznikají VLDL2 a ty se dále metabolizují na IDL částice. 

IDL podléhají jaterní lipáze (HL) a stávají se z nich částice LDL. Chylomikronové zbytky, IDL a LDL 

jsou vychytávány LDL-receptorem (LDLR). Z fosfolipidů a volného cholesterolu jsou 

syntetizovány diskoidní HDL částice s apo A-I, které dále vyzrávají a jsou vychytávány játry.  

Převzato a upraveno z: VISSERS, M. N., et al., 2010. Evidence-based Management of Lipid 

Disorders. [31] 
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6.6.6 Patologické působení lipoproteinů 

 Jednotlivé třídy lipoproteinů netvoří ve skutečnosti tak striktně ohraničenou homogenní 

skupinu jak uvádí Tabulka č. 1. Konkrétním příkladem jsou LDL lipoproteiny, malé denzní částice, 

které vytváří další podskupiny LDL-I, II a III. Jejich společná vlastnost, aterogenní působení, 

představuje pro každou z podskupin různý stupeň nebezpečí. LDL-III je tím nejmenším 

zástupcem, proto nejsnadněji proniká intimou arterií. Současně, s výrazným zmenšením této 

částice, dochází k modifikaci apo B a tudíž jsou LDL-III obtížně rozpoznatelné a zachytitelné pro 

LDL-receptor. Dále se tyto částice velmi snadno oxidují, čímž se stupňuje jejich aterogenita. [8] 

Takto pozměněné částice jsou vázány ke scavenger receptorům makrofágů, kteří se postupně 

přeměňují na pěnové buňky plné esterů cholesterolu. V této podobě již makrofágy nejsou 

schopni pohybu a jejich kumulace v intimě cévy přispívá ke vzniku aterosklerotické léze. [9] 

Ateroskleróza je pak komplexním onemocněním, byť se aterosklerotické léze tvoří vždy na 

určitém místě. [8] Nejčastěji dochází k postižení velkých a středně velkých arterií, 

např. koronární arterie nebo břišní aorty. [9] Zpočátku stabilní rostoucí aterosklerotické léze 

zužují lumen cév, což se může u koronárních arterií projevit jako angina pectoris, forma 

ischemické choroby srdeční (ICHS), u arterií dolních končetin jako ischemická choroba dolních 

končetin a u renální arterie jako sekundární arteriální hypertenze. Nestabilní aterosklerotické 

léze jsou doprovázeny jejich rupturou a trombotickými stavy. Nejzávažnějšími komplikacemi 

aterosklerózy jsou akutní infarkt myokardu a cévní mozková příhoda, zasaženy mohou být také 

cévy sítnice, ledvin nebo arterie dolních končetin. [8] 

 HDL jsou také heterogenní populací lipoproteinových částic. Mají však, vzhledem ke své 

úloze v reverzním transportu cholesterolu, účinek antiaterogenní. [8]  

 Lipoprotein (a), zkráceně Lp (a), je specifickým lipoproteinem krevní plazmy. Je složen 

z apolipoproteinu (a) a LDL částice, resp. jejího apo B-100. Tyto dvě bílkovinné složky jsou 

spojeny disulfidickými můstky. Lokalizace genu pro Lp (a) na 6. chromozomu je klíčová, protože 

v jeho blízkosti je přítomen také gen pro plazminogen. Apo (a) je glykoprotein tvořený 

doménami, tzv. kringly, které jsou součástí také struktury plazminogenu. Určité typy kringlů 

apo (a) interferují s molekulami plazminogenu, váží se na jeho vazebná místa, čímž snižuje 

fibrinolytickou aktivitu plazminogenu. Zvýšené hladiny Lp (a) jsou nezávislým a samostatným 

rizikovým faktorem pro rozvoj aterosklerózy, nesouvisí s ostatními parametry lipoproteinového 

a lipidového metabolismu. [32] Fyziologická funkce Lp (a) není doposud přesně známa, 

pravděpodobně se podílí na urychlení hojení ran a podporuje tkáňové reparace. [33] Proces 

hojení spočívá v afinitě Lp (a) ke složkám subendotelu poraněné tkáně. V průběhu reparace jsou 

do tkáně dodávány lipidy prostřednictvím LDL, neboť tvoří součást Lp (a). [34] Lp (a) během 
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těchto procesů zprostředkovává také přísun zánětlivých buněk a prostřednictvím kringlů také 

přísun oxidovaných lipidů a fosfolipidů. Lp (a) se kumuluje v aterosklerotických lézích, nikoli ve 

stěně zdravých cév, a je jejich prokazatelnou složkou. [32] 

 

Obrázek č. 8 Postupná kumulace cholesterolu v intimě cévy. 

Ilustrace znázorňuje progresi zužování cévy. První obrázek cévy, vlevo nahoře, zobrazuje průsvit 

normální zdravé cévy s normálním průtokem krve. V cévě dochází kumulací cholesterolu ke 

vzniku aterosklerotické léze, která nakonec zcela zamezuje průtoku krve, obrázek vpravo dole.  

Převzato z: https://www.sciencesource.com/Detail/2OPEBM2E0U5C (Citováno 31. 3. 2020) [35] 

  

https://www.sciencesource.com/Detail/2OPEBM2E0U5C
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7. DYSLIPIDÉMIE 

 Metabolismus lipoproteinů a lipidů může být různými způsoby narušen. V důsledku tyto 

poruchy vedou ke změnám plazmatických hladin jednotlivých lipoproteinů a lipidů, mohou vést 

i ke změnám funkčním. [36] Dyslipidémie (DLP), dyslipoproteinémie (DLP) a 

hyperlipoproteinémie (HLP) jsou považovány za synonyma. [8] 

 DLP jsou definovány jako metabolická onemocnění se širokým spektrem abnormalit. 

Nejčastěji je pojmem DLP popisováno nesprávné složení lipoproteinů a lipidů v plazmě, a to 

nejen ve smyslu zvýšení, nýbrž obecně jejich nerovnováha. Pojem HLP je pak často používán ve 

spojení konkrétně se zvýšenými hladinami plazmatických lipoproteinů, tedy s jejich zvýšenou 

syntézou nebo se sníženým odbouráváním. [37] 

 Notná důležitost DLP tkví v problému, že k manifestaci klinických příznaků nedochází i 

řadu let. Přesto jsou DLP rizikovým faktorem celé řady onemocnění. Těmi nejzávažnějšími jsou 

kardiovaskulární (KV) onemocnění v čele s aterosklerózou, která se manifestuje až v pokročilém 

stádiu jako ICHS. [37]  

 EAS stanovila biomarkery, měřitelné indikátory stavu jedince, a současně hodnoty 

těchto jednotlivých biomarkerů z řad krevních lipoproteinů a lipidů, které mají být v souvislosti 

s včasným odhalením DLP vyšetřovány (viz Tabulka č. 2). [38]   
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Tabulka č. 2 Doporučené hodnoty krevních lipidů a lipoproteinů. 

Celkový cholesterol < 5 mmol/l 

LDL-cholesterol < 3 mmol/l 

Triacylglyceroly < 2 mmol/l 

HDL-cholesterol > 1 mmol/l 

Apolipoprotein B < 1 g/l 

non-HDL-cholesterol < 3,9 mmol/l 

Remnantní cholesterol < 0,9 mmol/l 

Lipoprotein (a) < 0,5 g/l 

 

Převzato a upraveno z: SOŠKA, V., et al., 2017. Společné stanovisko českých odborných 

společností ke konsenzu European Atherosclerosis Society a European Federation of Clinical 

Chemistry and Laboratory Medicine k vyšetřování krevních lipidů a k interpretaci jejich hodnot. 

[38] 

 Standardně jsou vyšetřovány hladiny celkového cholesterolu, LDL-cholesterolu, 

triacylglycerolů a HDL-cholesterolu. [39] Hlavním biomarkerem pro stanovení KV rizika je celkový 

cholesterol. Jedinci, jejichž hodnoty celkového cholesterolu přesahující 8 mmol/l, jsou 

automaticky považováni za potenciální nositele familiární hypercholesterolémie. [40] 

 LDL-cholesterol je cílem léčby a provádí se jeho pravidelný screening. Stanovení hladin 

pro apo B je nově doporučovaným vyšetřením v případě nízkých hladin LDL-cholesterolu, 

hypertriacylglycerolémie, diabetu mellitu II. typu nebo metabolického syndromu.  Dokonce je 

tento biomarker volen jako primární pro diagnostiku a screening DLP, je upřednostňován před 

LDL-cholesterolem. [40] 

 Nízké hladiny HDL-cholesterolu zvyšují riziko KV onemocnění. Vyšší hladiny 

HDL-cholesterolu, u mužů nad 2,1 mmol/l a u žen nad 2,3 mmol/l, KV riziko nesnižují, naopak, 

mohou jej také zvyšovat. [40]  

 Ve spojitosti s aterosklerotickým KV onemocněním je vyšetřován také 

non-HDL-cholesterol. [40] Nejčastěji je vypočten jako rozdíl celkového a HDL-cholesterolu. [38] 
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 Remnantní cholesterol je cholesterol lipoproteinů bohatých na triacylglyceroly a spolu 

s non-HDL-cholesterolem predikují riziko KV problémů. [40] 

 Vyšetřit Lp (a) je povinné nejméně jednou za život. Koncentrace jsou podmíněny 

geneticky, tudíž během života kolísají pouze minimálně. Hodnoty přesahující 1,8 g/l jsou 

považovány za stejně rizikové, jako onemocnění familiární hypercholesterolémie, které zmíním 

níže. [40] 

7.1 Primární dyslipidémie 

 DLP jsou klasifikovány na primární a sekundární. Podkladem pro vznik primárních DLP 

jsou genetické predispozice jedince. Sekundární DLP doprovázejí jiné základní onemocnění 

např. diabetes mellitus. Nejčastěji však dochází ke kombinaci genetické predispozice jedince 

s vlivy vnějšího prostředí. [22]  

 Následující přehled primárních DLP, konkrétně HLP, je založen na etiopatogenezi dané 

poruchy a na rozpoznání základních genetických defektů. A protože mezi primární DLP patří také 

familiární hypercholesterolémie, které bude věnována celá následující kapitola, byl tento 

přehled zvolen pro přesnější vymezení tohoto onemocnění v kontextu s ostatními primárními 

DLP. [8] 

 Polygenní hypercholesterolémie vzniká kombinací genetické predispozice jedince 

s vnějšími faktory. Doprovází ji mírná forma hypercholesterolémie s hodnotami do 8 mmol/l a 

se sklonem k ICHS. [37] 

 Familiární kombinovaná hyperlipidémie je nejčastější primární DLP s frekvencí výskytu 

1:50-1:100. Nemoc doprovází zvýšené hladiny LDL-cholesterolu (> 3 mmol/l), triacylglycerolů 

(> 1,5 mmol/l) a apolipoproteinu B-100 (> 3 mmol/l). [41] Vyšší produkce apo B-100 podněcuje 

syntézu VLDL částic. Koncentrace VLDL a z nich vznikajících LDL částic vzrůstá. Familiární 

kombinovaná hyperlipidémie je častou příčinou ICHS a infarktu myokardu. [8] 

 Familiární dysbetalipoproteinémie, také familiární HLP typ III, je vzácným onemocněním 

postihující 0,12-0,40 % populace. Toto onemocnění způsobuje porucha genu, který zodpovídá 

za syntézu apo E. Důsledkem je zvýšená hladina triacylglycerolů a cholesterolu, oba v rozmezí 

7-10 mmol/l. Toto onemocnění se nejčastěji manifestuje předčasnou aterosklerózou periferních 

a koronárních tepen. Typickým projevem je také výskyt xantomů. [37,42] 

 Familiární HLP typ I není příliš častým onemocněním. Doposud uváděnou hodnotou 

frekvence výskytu bylo 1:1 000 000, nedávné studie však odhadují frekvenci na 1:300 000. [42] 

Familiární HLP typ I vzniká kvůli deficitu LPL nebo apo C-II, kofaktoru, který je pro správnou funkci 

LPL nezbytný. Také může být toto onemocnění způsobeno přítomností inhibitoru LPL. Zmíněné 
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defekty se projeví zvýšeným množstvím chylomikronů a triacylglycerolů (> 12 mmol/l) v plazmě. 

Familiární HLP typ I se může projevit jako abdominální kolika nebo pankreatitida. [37] 

 Familiární HLP typ V, s frekvencí výskytu 1:5000, se vyznačuje markantní 

hypercholesterolémií, hypertriacylglycerolémií a zmnožením chylomikronů. Typickými projevy 

jsou kožní xantomy a opakované akutní pankreatitidy. Dále je toto onemocnění velmi často 

doprovázeno diabetem mellitem II. typu, hepatomegalií a obezitou. Naopak není provázeno 

ICHS. [8,42] 

 Familiární hypertriglyceridémie je autozomálně dominantním onemocněním, které 

postihuje 1 % populace a které zvyšuje riziko akutního infarktu myokardu až dvakrát. V plazmě 

dominuje zvýšená hladina triacylglycerolů (> 12 mmol/l), cholesterol je v normě. V souvislosti 

s tím jsou zvýšené hladiny VLDL částic a nižší hladiny HDL. Dále toto onemocnění způsobuje 

aterosklerózu tepen dolních končetin a ischemickou chorobu dolních končetin. [8,42] 
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8. FAMILIÁRNÍ HYPERCHOLESTEROLÉMIE 

 Familiární hypercholesterolémie (FH) náleží mezi DLP primární. Jedná o jedno 

z nejčastějších genetických onemocnění metabolismu lipidů s frekvencí výskytu 

1:200-1:250. [43]  

8.1 Etiopatogeneze familiární hypercholesterolémie 

 FH je monogenním autozomálně dominantním onemocněním, které postihuje více 

různých genů. Nejčastěji je postižen gen pro LDL-receptor, apolipoprotein B a gen pro PCSK9. 

Byly popsány také případy FH s poruchami genů pro STAP1, LDLRAP1 nebo apolipoprotein E. 

Všechny tyto mutace vedou k výrazně zvýšeným plazmatickým hladinám LDL-cholesterolu. 

Proto je FH striktně kategorizována jako závažné onemocnění, neboť celoživotní expozice 

organismu vysokým koncentracím LDL-cholesterolu v plazmě vede k předčasnému rozvoji 

aterosklerózy a k předčasným klinickým manifestacím ICHS. [44] 

8.1.1 LDL-receptor 

 Mutace genu pro LDL-receptor může způsobit přímý defekt syntézy těchto receptorů, 

porušení intracelulárního transportu receptorů na povrch buňky, poruchu navázání LDL částice 

na receptor nebo problém při přenosu signálu do buňky. [8] Celkem existuje více než 1200 

možných mutací genu pro LDL-receptor. [45] 

 Porucha správného fungování LDL-receptoru má za následek snížené vychytávání LDL 

částic. Konečným důsledkem jsou dlouhodobě zvýšené hladiny LDL-cholesterolu, jeho 

hromadění v cévních stěnách a jiných tkáních a orgánech (viz Obrázek č. 9.) [37] 

 Pro LDL-receptor jsou rozlišovány dva základní druhy mutací. Nulová mutace způsobuje 

pokles aktivity LDL-receptoru pod 2 %, doprovází ji závažnější průběh onemocnění. Při druhé, 

defektní, mutaci klesá aktivita LDL-receptoru na 2-25 %. [37] Obě tyto mutace jsou typické pro 

homozygotní formu FH. [43] 

 Homozygotní forma FH vzniká mutací genu v obou jeho alelách. V důsledku nejsou 

LDL-receptory syntetizovány vůbec nebo jsou zcela nefunkční, případně je jejich funkce výrazně 

snížena. [37] Tento typ FH je vzácný, frekvence výskytu je přibližně 1:1 000 000. Homozygotní 

FH doprovází těžší průběh onemocnění, hladiny LDL-cholesterolu jsou výšeny až 10krát 

(> 13 mmol/l). K manifestaci ICHS dochází již v prvních dvou dekádách života neléčeného 

jedince. [43] 
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 U heterozygotní formy FH je aktivita LDL-receptoru zachována alespoň na 50 %. 

Heterozygotní FH zapříčiňuje defekt jedné alely genu, postihuje jednoho jedince z 200-250 a 

způsobuje zvýšení hladiny LDL-cholesterolu 2-3krát (> 5 mmol/l). [46] Manifestace ICHS se 

v tomto případě rozvíjí u neléčených jedinců od třetí dekády jejich života, ve věku 50 let je 

postižena již více než polovina mužů s FH. [43] 

 Studie molekulárně genetické diagnosticky však poukázaly na konkrétní případy 

pacientů s heterozygotní formou FH, jejichž hladiny LDL-cholesterolu přesahovaly 13 mmol/l, 

tedy hodnoty charakteristické pro homozygotní formu FH. Naopak u jedinců s mutacemi obou 

alel byla koncentrace LDL-cholesterolu nanejvýš 5-10 mmol/l. Tento fakt upozornil na 

skutečnost, že i při onemocnění FH hrají důležitou roli také vnější faktory, potažmo i další mutace 

jiných genů. Zároveň je výrazně ovlivněno a ztíženo včasné zachycení a včasná diagnostika toho 

onemocnění. [44] 

 

Obrázek č. 9 Metabolismus LDL částic při poruše LDL-receptoru. 

Při snížené aktivitě, funkční poruše nebo nejsou-li LDL-receptory přítomny vůbec, nedochází 

k dostatečnému vychytávání VLDL remnantů. Důsledkem je jejich zvýšená přeměna na LDL 

částice, které se dostávají do periferní cirkulace a roste jejich koncentrace v plazmě. 

Převzato a upraveno z: ČEŠKA, R., 2015. Familiární hypercholesterolemie. [37] 
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8.1.2 Apolipoprotein B-100 

 Jediným apolipoproteinem LDL lipoproteinů je apo B-100. Mutace genu této bílkoviny je 

nazývána jako familiárně defektní apolipoprotein B-100 (FDB) a zapříčiňuje záměnu 

aminokyseliny argininu za glutamin přesně v místě, které zodpovídá za navázání apo B-100 

k LDL-receptoru. Velmi vzácně se vyskytují i jiné typy mutací genů pro apolipoprotein B-100. 

Funkce LDL-receptorů přitom zůstává zachována. [37] 

 FDB a mutace LDL-receptoru od sebe nelze klinicky rozlišit i přes to, že u heterozygotní 

formy FDB jsou hladiny LDL-cholesterolu nižší, oproti heterozygotní formě mutace 

LDL-receptoru, zároveň je také nižší výskyt šlachových xantomů a pozdější manifestace ICHS. 

Tyto rozdíly jsou pravděpodobně způsobeny tím, že v případě FDB dochází ke snížení syntézy 

LDL částic, neboť je zvýšeno vychytávání částic přes neporušený LDL-receptor prostřednictvím 

apolipoproteinu E, nikoli přes porušený apolipoprotein B-100. [37] Frekvence výskytu FDB je 

1:800. [43] 

 

Obrázek č. 10 Metabolismus LDL částic u FDB. 

VLDL remnanty jsou vychytávány prostřednictvím funkčního LDL-receptoru a apo E. Vznikající 

LDL částice s defektním apo B se na LDL-receptor neváží.  

Převzato a upraveno z: ČEŠKA, R., 2015. Familiární hypercholesterolemie. [37] 
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8.1.3 PCSK9 

 Gen PCSK9 kóduje stejnojmenný protein. Protein PCSK9 má vysokou afinitu 

k LDL-receptoru, váže se na něj, čímž znemožňuje jeho recyklaci a přesun z endozomu buňky 

zpět na buněčný povrch. Namísto toho je LDL-receptor s navázaným PCSK9 degradován 

v lysozomu buňky. Tento děj je fyziologický. [37] 

 Jestli-že dojde ke zvýšené expresi genu pro PCSK9, jsou hladiny proteinu zvýšeny a počet 

LDL-receptorů je snížen. Konečným důsledkem jsou zvýšené plazmatické koncentrace 

LDL-cholesterolu, hypercholesterolémie. [37] Tento typ mutace objasňuje 2 % případů FH. [43] 

Pokud mutace genu způsobí pokles hladin PCSK9, LDL-receptory nejsou degradovány a 

následkem může být až stav hypocholesterolémie. [37] 

 PCSK9 je v dnešní době novým cílem úspěšné farmakoterapie hypercholesterolémií. [37] 

8.1.4 LDLRAP1 

 Mutace genu LDLRAP1, LDL receptor adaptorový protein 1, způsobuje autozomálně 

recesivní hypercholesterolémii. Postižený musí zdědit obě defektní alely od rodičů, kteří jsou 

zdravými přenašeči defektních alel. LDLRAP1 protein zodpovídá za endocytózu LDL-receptorů. 

Pokud se stane následkem mutace nefunkční, dochází k poruše internalizace LDL-receptoru 

s navázaným LDL lipoproteinem. [37] Autosomálně recesivní hypercholesterolémie klinicky 

odpovídá homozygotní formě autozomálně dominantní hypercholesterolémie. [43] 

8.1.5 STAP1 

 Gen STAP1, signal transducing adaptor family member 1, kóduje stejnojmenný protein, 

jehož funkce v homeostáze cholesterolu není doposud známa. Mutace genu STAP1 byla však 

prokázána u nizozemských pacientů s FH, u nichž nebyla prokázána ani jedna z již zmíněných 

mutací. [37] 
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8.2 Epidemiologie familiární hypercholesterolémie  

 Obrázek č. 11 poukazuje na problémy, které jsou s FH neodmyslitelně spjaty, problémy 

s nedostatečnou diagnostikou a včasným záchytem nemocných jedinců. Konkrétně Holandsko 

dosáhlo nejvyššího procenta identifikovaných pacientů s FH. Hodnota 71 % byla vztažena 

k frekvenci výskytu onemocnění 1:500. [47] 

 Výsledky posledních studií, které byly provedeny v Holandsku a Dánsku a opíraly se o 

populační screening tamních obyvatel, však prokázaly, že frekvence výskytu FH dosahuje 

v těchto zemích hodnoty až 1:200, což je více než dvojnásobek oproti původním předpokladům. 

Tyto výsledky diametrálně změnily pohled na dosavadní úspěchy při identifikaci pacientů s FH. 

Vztaženo k nově zjištěné frekvenci 1:200, zachytilo Holandsko, země na prvním místě v počtu 

diagnostikovaných jedinců s FH, celkem 35 % nemocných. Odhadovaný počet nemocných s FH 

v české republice je 40 000, přičemž diagnostikováno je pouhých 6000, což činí 

přibližně 15 %. [47] 

  

Obrázek č. 11 Procentuální vyjádření identifikovaných pacientů s FH vztažené 

k původně odhadované frekvenci výskytu 1:500. 

Převzato z: VRABLÍK, M., et al., 2015. Souhrn konsenzu panelu expertů European Atherosclerosis 

Society k otázce diagnostiky a klinickému vedení nemocných s familiární 

hypercholesterolemií. [47]  
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8.3 Biomarkery úspěšné terapie familiární 

hypercholesterolémie 

8.3.1 Laboratorní biomarkery 

8.3.1.1 LDL-cholesterol 

 Obvykle prvním zachyceným biomarkerem pro diagnostiku FH je celkový cholesterol a 

jeho zvýšené hladiny nad 8 mmol/l. S ním úzce souvisí vysoké koncentrace dalšího 

nejdůležitějšího biomarkeru, LDL-cholesterolu, přesahující u FH hodnotu 5 mmol/l. [44] Tyto 

biomarkery jsou pro komplexnost doplňovány hladinami dalšího biomarkeru v podobě 

triacylglycerolů, které u FH nepřekračují hodnotu 3 mmol/l. [48] Výsledky minimálně dvou 

vyšetření zmíněných biomarkerů, dosahující uvedených hladin, poukazují na možnou FH a mělo 

by být provedeno komplexnější vyšetření jedince. [44]  

 Pokud jsou prokázány vyšší hladiny LDL-cholesterolu, je další vyšetření tohoto 

biomarkeru doprovázeno i dalšími vyšetřeními, které slouží k vyloučení sekundárních HLP. 

Stanovují se hladiny TSH pro vyloučení hypotyreózy, vyšetřují se renální funkce a hladiny 

albuminu z důvodu vyloučení renálního syndromu, stanovuje se glykemie pacienta z důvodu 

odhalení diabetu mellitu, vyšetřují se jaterní enzymy, kreatinkináza a také parametry, které 

zabezpečují bezpečné započetí farmakologické léčby FH. [37] 

 Těžká FH je definována zvýšenými hladinami LDL-cholesterolu nad 10 mmol/l, nebo 

zvýšenými hladinami LDL-cholesterolu nad 8 mmol/l a to ve spojitosti s jedním vysoce rizikovým 

faktorem, nebo zvýšenými hladinami LDL-cholesterolu nad 5 mmol/l ve spojitosti alespoň se 

dvěma vysoce rizikovými faktory. Za vysoce rizikové faktory FH jsou považovány započetí 

hypolipidemické léčby až po 40. roku života jedince s FH, Lp (a) > 0,5 g/l, 

HDL-cholesterol < 1,0 mmol/l, hypertenze, diabetes mellitus, pozitivní rodinná anamnéza 

s předčasnou manifestací ICHS, chronická renální insuficience a BMI > 30 kg/m2. [44] 

8.3.1.2 Genotyp familiární hypercholesterolémie 

 Průkaz konkrétní mutace genu slouží pouze k potvrzení či zpřesnění diagnózy FH. 

Využívá se v situacích, kdy není možné určit diagnózu žádným jiným způsobem, pokud není 

k dispozici rodinná anamnéza a pokud jsou výsledky lipidových biomarkerů nejasné a 

netypické. [37] 
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 Průkaz mutace genu jinak není rutinním postupem pro prokázání FH. Důvodem je, že 

vztah mezi genotypem a fenotypem FH není vypovídající, protože zde hraje důležitou roli řada 

dalších faktorů, které genetická vyšetření nezohledňují. Pro klinickou praxi je nejdůležitější co 

nejrychleji zachytit a co nejpřesněji určit fenotyp dané FH. [44] 

 Velmi užitečné a využívané jsou preventivní vyšetření genotypu v rodinách, kde byla FH 

prokázána. Jedná se o tzv. reverzní kaskádový screening, při kterém jsou vyhledáváni nositelé 

mezi příbuznými jedince s identifikovanou mutací. Díky těmto postupům mohou být zachyceni 

další případy FH již v dětském věku. [44] 

 Dále je vyšetření genotypu přínosné pro zachycení jedinců, kteří nesou mutaci genu, ale 

hladiny LDL-cholesterolu nejsou zvýšené a celkový průběh onemocnění je lehký a netypický pro 

FH. [44] 

8.3.1.3 Lp (a) 

 V souvislosti s predikcí aterosklerotických KV onemocnění u pacientů s FH byly 

studovány také hladiny Lp (a). Průřezové analytické studie populace 2 917 pacientů, z nichž bylo 

1 960 pacientů s FH, prokázaly, že Lp (a) je nezávislým predikujícím biomarkerem 

aterosklerotických KV onemocnění u mužů i u žen s FH. Navíc v další publikaci téže studie po 

pětiletém průběžném sledování pacientů s FH byly konkrétně hladiny Lp (a) vyšší než 0,5 g/l 

shledány jako nezávislý predikující biomarker aterosklerotického KV onemocnění. [49] 

8.3.2 Klinické manifestace familiární hypercholesterolémie nezbytné pro 

doplnění biomarkerů  

8.3.2.1 Předčasná manifestace ICHS  

 Stěžejní klinickou manifestací FH je manifestace ICHS a to u mužů mladších 55 let a u žen 

mladších 60 let. [40] Dojde-li k manifestaci ICHS ještě dříve, konkrétně u mužů do 45 let a u žen 

do 55 let, pravděpodobnost výskytu FH se mnohonásobně zvyšuje. [37] 

 S ohledem na včasný záchyt FH je kromě osobní anamnézy důležitá, ne-li důležitější, 

anamnéza rodinná, tedy předčasná manifestace ICHS nebo i jiného KV onemocnění u přímých 

příbuzných. [37] 
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8.3.2.2 Šlachové xantomy 

 Šlachové xantomy patří mezi patognomické manifestace FH, neobjevují se totiž u 

jedinců, kteří mají zvýšenou hladinu LDL-cholesterolu z jiných příčin. Jejich výskyt signalizuje 

dlouhodobé zvýšení LDL-cholesterolu, neboť se jedná o depozita nahromaděného cholesterolu. 

Nalézají se především na rukou v oblasti extenzorů (viz Obrázek č. 12), také na Achillových 

šlachách, kde jsou často doprovázeny záněty až rupturou Achillovy šlachy. Přítomnost 

šlachových xantomů může být výrazně ovlivněna již indikovanou léčbou statiny. [37] 

 

Obrázek č. 12 Šlachové xantomy rukou. 

Převzato z: https://www.sciencesource.com/archive/Hyperlipidemia-SS2867010.html 

(Citováno 31. 3. 2020) [50] 

8.3.2.3 Arcus lipoides corneae 

 Výskyt arcus lipoides corneae je typický pro oblast oka. Okolo rohovky je viditelný 

šedobílý prstenec, který je tvořen depozity lipidů (viz Obrázek č. 13). Běžně se arcus lipoides 

corneae objevuje u starších osob, proto je jeho přítomnost ve věku do 45 let považována za 

významnou klinickou manifestaci FH. [37] 

https://www.sciencesource.com/archive/Hyperlipidemia-SS2867010.html
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Obrázek č. 13 Arcus lipoides corneae. 

Převzato z: https://www.sciencephoto.com/media/414467/view/arcus-senilis-disorder-of-the-

eye (Citováno 31. 3. 2020) [51] 

8.3.2.4 Xantelesma palpebrarum 

 Xantelesma palpebrarum je kožní nažloutlý plošný nebo lehce vystouplý útvar, který se 

vytváří v oblasti očí a očních víček (viz Obrázek č. 14). Xanstelesmata se objevují i u jedinců bez 

FH, přesto je doporučováno při jejich nálezu zohlednit možnost FH. [37] 

  

https://www.sciencephoto.com/media/414467/view/arcus-senilis-disorder-of-the-eye
https://www.sciencephoto.com/media/414467/view/arcus-senilis-disorder-of-the-eye
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Obrázek č. 14 Xantelesma palpebrarum. 

Převzato z: https://www.sciencesource.com/Doc/TR1_WATERMARKED/6/6/a/5/SS2553007.jp

g?d63642716811 (Citováno 31. 3. 2020) [52] 

8.3.3 Dutch Lipid Clinic Network criteria 

 Dutch Lipid Clinic Network criteria je původně holandský skórovací systém pro 

diagnostiku FH, který je využíván také pro českou populaci. Je založen právě na kombinaci 

biomarkerů spolu s klinickými manifestacemi FH. Jsou hodnoceny opakovaně naměřené vyšší 

hladiny LDL-cholesterolu a potvrzený genotyp FH spolu s předčasnou manifestací ICHS jedince, 

přítomností šlachových xantomů, xantelesmat nebo arcus lipoides a rodinnou anamnézou. FH 

je potvrzena, pokud je dosaženo více než 8 bodů, u pacienta s počtem dosažených bodů 

v rozmezí 6-8 se o FH pravděpodobně jedná, pouze dosažení 0-2 bodů vylučuje FH. Všem, kteří 

dosáhli 5 a více bodů, je doporučováno vyšetření genotypu (viz Tabulka č. 3). [47] 

  

https://www.sciencesource.com/Doc/TR1_WATERMARKED/6/6/a/5/SS2553007.jpg?d63642716811
https://www.sciencesource.com/Doc/TR1_WATERMARKED/6/6/a/5/SS2553007.jpg?d63642716811
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Tabulka č. 3 Dutch Lipid Clinic Network criteria. 

Skupina 1 – rodinná anamnéza: Body  

Prvostupňový příbuzný se známou předčasnou ICHS (< 55 let muži, < 60 let ženy) 1 

Prvostupňový příbuzný se známou hladinou LDL-cholesterolu > 95. percentil podle 

věku a pohlaví v dané zemi 

1 

Děti < 18 let se známou hladinou LDL-cholesterolu > 95. percentil podle věku 

a pohlaví v dané zemi 

1 

Skupina 2 – anamnéza: 

Předčasná ICHS (< 55 let u mužů, < 60 let u žen) 2 

Předčasná manifestace postižení cerebrálních nebo periferních tepen (< 55 let 

u mužů, < 60 let u žen) 

1 

Skupina 3 – fyzikální vyšetření: 

Šlachové xantomy 6 

Arcus lipoides corneae u osoby pod 45 let věku 4 

Skupina 4 – laboratorní výsledky (LDL-cholesterol v mmol/l): 

> 8,5  8 

6,5-8,4 5 

5,0-6,4 3 

4,0-4,9 1 

Skupina 5 – molekulárně genetické vyšetření (analýza DNA): 

Zjištění kauzální mutace v genech pro LDL-receptor, apolipoprotein B nebo PCSK9 8 

 

Převzato a upraveno z: VRABLÍK, M., et al., 2015. Souhrn konsenzu panelu expertů European 

Atherosclerosis Society k otázce diagnostiky a klinickému vedení nemocných s familiární 

hypercholesterolemií. [47] 
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8.3.4 SAFEHEART-RE 

 Pro predikci rizika aterosklerotických KV komplikací u FH je potřeba přesný model tohoto 

rizika. Registr SAFEHEART je celosvětovou, dlouhodobě prospektivní, současnou unikátní 

skupinou geneticky potvrzené populace s FH. Tento registr je schopen poskytnou dostatek 

informací pro vytvoření robustní rovnice pro predikci rizika, tzv. SAFEHEART-Risk Equation 

(SAFEHEART-RE). Tato rovnice ukazuje, že riziko KV komplikací lze odhadnout u pacientů s FH 

pomocí proměnných, kterými jsou věk, pohlaví, anamnéza KV onemocnění, přítomnost 

hypertenze, BMI, kouření a hladiny LDL-cholesterolu a Lp (a) v plazmě. Výhodou SAFEHEART-RE 

je, že poskytuje globální přístup ke KV rizikům, který není založen pouze na hladinách 

LDL-cholesterolu. Přesto ale LDL-cholesterol zůstává v rovnici jako důležitý determinant KV 

rizika. [49] 

8.3.5 Nové biomarkery familiární hypercholesterolémie 

 Již zmíněné problémy, které jsou s FH neodmyslitelně spjaty, problémy s nedostatečnou 

diagnostikou a včasným záchytem nemocných, jdou ruku v ruce s potřebou nacházet nové 

specifické biomarkery, které by jednoznačně prokázaly, nebo alespoň poukázaly na toto 

onemocnění.  

8.3.5.1 Koronární kalciové skóre 

 KV zobrazovací techniky představují širokou skupinu různých diagnostických nástrojů. 

Některé z nich dokáží detekovat a dokonce kvantifikovat přítomnost aterosklerózy. Vzhledem 

k vlastnostem vysokých hladin LDL-cholesterolu, které vážně ovlivňují oblast koronárních arterií, 

lze počítačovou tomografickou angiografii považovat za referenční techniku u pacientů s FH. 

Jedná se o užitečný nástroj pro vymezení historie procesu aterosklerotických dějů, k detekci a 

kvantifikaci vápníku v koronárních arteriích, který souvisí se stenózou lumen dané arterie a 

k analýze složení aterosklerotických lézí. Tyto tři aspekty vykazují úzkou spojitost s prognózou 

pacientů. Proto by konkrétně kvantifikace vápníku v koronárních arteriích mohla být 

považována za nový biomarker, neboť právě u pacientů s FH bylo prokázáno vyšší kalciové skóre. 

Na druhou stranu nedávné studie poukázaly na problém, že léčba statiny je sice spojena 

s pomalejší progresí koronární aterosklerózy, ale zároveň také se zvýšenou kalcifikací. Toto 

zjištění tak velmi ovlivňuje interpretaci koronárního vápníku. [49] 

 



41 
 

8.3.5.2 Solubilní endoglin  

 Endoglin je homodimerním transmembránovým glykoproteinem. Hraje klíčovou roli při 

KV vývoji, angiogenezi, cévní přestavbě a při homeostáze. [53] Ve spojitosti s mnohými 

fyziologickými a patologickými stavy jsou studovány dvě formy endoglinů, membránová forma 

endoglinu a rozpustná, solubilní, forma endoglinu. [54] 

 Solubilní endoglin (sEng) je extracelulární doménou membránového endoglinu, 

lokalizovaného v buňkách endotelu a v buňkách hladkého svalstva cév. Tato extracelulární 

doména membránového endoglinu je proteolytickým štěpením uvolňována do systémové 

cirkulace v návaznosti na různé podmínky, které souvisí s poraněním, aktivací, zánětem nebo 

stárnutím endotelu. Zvýšené plazmatické hladiny sEng jsou tedy detekovány u jedinců s KV 

poruchami, které souvisí např. s hypercholesterolémií, aterosklerózou, hypertenzí, diabetem 

mellitem II. typu a preeklampsií, neboť se jedná o patologické stavy související s dysfunkcí 

endotelu. A proto je sEng navrhován, jako možný biomarker endotelové dysfunkce a KV 

onemocnění. [54] 

 Hypercholesterolémie je jedním z nejrizikovějších faktorů pro vznik endotelové 

dysfunkce a aterosklerózy. První studie, které se zabývaly vztahem mezi hypercholesterolémií a 

sEng prokázaly narůstající plazmatické hladiny sEng u pacientů s aterosklerózou. Zároveň však 

bylo zjištěno, že je tento nárůst ovlivňován celkovými hladinami cholesterolu. [53] 

 V návaznosti byly provedeny další studie na myších, které se zabývaly různými fázemi 

aterosklerotických procesů a hladinami cholesterolu v souvislosti s příslušnými hladinami sEng 

aby odhalily vztah mezi těmito proměnnými. [53] 

 Myši s defektním apo E a LDL-receptorem reprezentovaly model aterosklerózy, u 

kterého se vyvinula spontánní hypercholesterolémie, endotelová dysfunkce a ateroskleróza. 

Tyto procesy byly vystupňovány a urychleny podáváním stravy bohaté na cholesterol. V závěru 

těchto studií byla shledána jasná souvislost mezi průměrnými hladinami celkového cholesterolu 

a k nim relevantními průměrnými hladinami sEng. V souladu s předešlými studiemi lze 

konstatovat, že hypercholesterolémie ovlivňuje hladiny sEng v krvi a to štěpením 

membránového endoglinu cévního endotelu. sEng byl tedy navržen jako potenciální biomarker, 

jehož hladiny vzrůstají spolu s vysokými hladinami celkového cholesterolu u pacientů s FH. [53] 

 Poté, co byly objasněny spojitosti mezi zvýšenými hladinami sEng a nemocemi 

způsobující poškození endotelu, vyvstala další otázka. Zdali samotné dlouhodobě zvýšené 

hladiny sEng nemohou ovlivňovat membránový endoglin a funkce endotelu v průběhu těchto 

patologických stavů, které jsou ještě často doprovázeny hypercholesterolémií. Samotná 

hypercholesterolémie je totiž doprovázena zvýšenými hladinami oxysterolů, které mohou přes 
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jaderné receptory regulovat expresi membránového i solubilního endoglinu. Proto byly 

provedeny studie, které prokázaly, že dlouhodobá expozice organismu vysokým hladinám sEng 

a mírné hypercholesterolémii, která byla v této studii vyvolána stravou s vysokým podílem 

cholesterolu, vyústí v dysfunkci endotelu a cévní stěny aorty. [54] 

 Endotelová dysfunkce, jako první a klíčový krok pro rozvoj aterosklerózy, je spojována 

s poškozením endotelové vazodilatace, kterou zprostředkovává oxid dusnatý (NO). Endotelovou 

syntézu NO katalyzuje syntáza NO (eNOS), která je jedním z nejdůležitějších faktorů vedoucích 

k fyziologické cévní relaxaci. V návaznosti bylo prokázáno, že snížené exprese membránového 

endoglinu souvisí se sníženou vazodilatací prostřednictvím NO a také se sníženým množstvím 

eNOS. Kromě toho má cévní endotel dohled nad vazodilatací, resp. vazokonstrikcí, také díky 

kináze lehkých řetězců myozinu. Fosforylace lehkých řetězců myozinu zabezpečuje hlavní 

regulační mechanismus kontrakce hladkého svalstva. [54] 

 V další studii vedla šestiměsíční dieta s vysokým podílem tuku k poškození relaxace 

závislé na endotelu, ke snížení schopnosti kontrakce a ke snížené fosforylaci myozinových 

lehkých řetězců. Veškeré tyto funkční změny značí poškození endotelu i buňky hladkého svalstva 

stěny cév. Naopak, u myší, které byly v této studii krmeny stravou s nižším obsahem tuku, 

vykazovaly, ve srovnání s předchozím experimentem, nižší hladiny všech měřených 

parametrů. [54] 

 Hladiny sEng mají úzkou souvislost také s ICHS, k jejíž předčasné manifestaci dochází u 

jedinců s FH. sEng je biomarkerem stárnutí endotelu, zánětu a oxidačního stresu také v cévách 

srdce. Poukazuje tak na fakt, že štěpení membránového endoglinu odráží cévní poškození, 

neboli existuje přímá závislost mezi poškozením a hladinami sEng, což odpovídá procesům u 

pacientů s ICHS. [53] 

 Hladiny sEng mohou být ovlivněny terapeutickými intervencemi. U pacientů s FH 

dochází během LDL-aferézy k redukci hladin cholesterolu v krvi, současně jsou také snižovány 

hladiny sEng. Pozorovaný pokles hladin sEng není však připisován LDL-aferéze jako takové, nýbrž 

je připisován snížené aktivitě endotelových buněk a imunitního systému, ke které došlo po 

odstranění aterogenních elementů v podobě LDL-cholesterolu. [53] 

8.3.5.3 Proteinové biomarkery 

 Rozvoj ICHS a délka života se liší jak mezi neléčenými, tak i mezi léčenými pacienty s FH. 

Přestože léčba statiny snižuje riziko koronárních komplikací u dospělých s FH o více než polovinu, 

léčení jedinci s asymptomatickou FH vykazují významnou variabilitu v subklinické koronární 

ateroskleróze i navzdory agresivní statinové terapii. Vskutku výrazná variabilita výskytu ICHS 
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v populaci FH naznačuje, že kromě zvýšených hladin cholesterolu existují i další faktory, které 

mohou ovlivňovat rozvoj aterosklerózy. Proto je zde naléhavá potřeba zlepšit KV screening u 

asymptomatických jedinců s FH. Nicméně vývoj nových biomarkerů pro identifikaci KV rizika 

musí přispívat k prognostické hodnotě poskytované standardními biomarkery. [55] 

 V posledních letech začaly být využívány vysoce citlivé kvantitativní proteomické 

techniky, konkrétně iTRAQ, pro identifikaci nových biomarkerů různých nemocí, včetně ICHS. 

Pomocí izotopového značení molekul umožňuje iTRAQ v rámci jednoho experimentu 

kvantifikovat více různých proteinů z různých zdrojů. Vůbec poprvé byla použita proteomika 

iTRAQ pro predikci rizika ICHS u FH. [55] 

 Dalším cílem tedy bylo využít proteomiku k identifikaci kandidátů na proteinové 

biomarkery, které by mohly odlišit geneticky potvrzené pacient s FH s vysokým rizikem ICHS od 

těch s nízkým rizikem. Studie, která se tímto výzkumem zabývala, měla k dispozici 60 pacientů 

s FH, kteří byli rozděleni do tří skupin. První skupinou byli asymptomatičtí jedinci s FH, s nízkou 

aterosklerotickou zátěží. V druhé skupině byli opět asymptomatičtí jedinci s FH, tentokrát ale 

s vysokou aterosklerotickou zátěží. Třetí skupinu tvořily jedinci s FH s již dříve potvrzenou 

symptomatickou ICHS. [55] 

 S využitím citlivých proteomických technik bylo odhaleno 6 plazmatických proteinů, 

které vykazovaly významnou spojitost s pokročilejšími stádii aterosklerotického onemocnění u 

pacientů s FH léčených statiny, a které by mohly být potenciálními biomarkery. Tyto nové 

poznatky mohou představovat nový nástroj pro sledování vývoje ICHS nezávisle na klasických 

rizikových faktorech a klinických ukazatelích. [55] 

 Mezi 6 odhalených plazmatických proteinových biomarkerů patří na leucin bohatý 

alfa-2-glykoprotein (LRG1), inter-alfa-trypsin inhibitor těžkého řetězce H3 (ITIH3), komplement 

C4-B (C4B), komplement C1q podsložka podjednotky B (C1QB), antigen diferenciace monocytů 

(CD14) a glykoprotein bohatý na histidin (HRG). Je zajímavé, že všech 6 bílkovin, které byly 

spojeny se stádii onemocnění od žádné aterosklerotické zátěže, přes přítomnost těžké koronární 

aterosklerózy až po symptomatické koronární komplikace, spojuje právě jejich nepřítomnost. 

Nejvýznamnější spojitost se stádii ICHS byla prokázána u HRG, LRG1, C4B a C1QB. Přítomnost 

ITIH3 má pouze slabou spojitost se stádii onemocnění. [55] 

 HRG je sérový glykoprotein, který má antikoagulační a antifibrinolytickou aktivitu, může 

také regulovat funkci krevních destiček. HRG váže několik složek koagulační a fibrinolytické 

kaskády, jeho absence by tedy mohla hrát roli v rozvoji aterosklerózy. V souladu s těmito fakty 

byly naměřeny výrazně snížené hladiny HRG u jedinců s FH s dříve potvrzenou 

symptomatickou ICHS oproti asymptomatické skupině jedinců s FH. U 40 % asymptomatických 

jedinců s FH s vysokou aterosklerotickou zátěží byly hladiny HRG detekovány, což naznačuje, že 
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ke snížení hladin cirkulujícího HRG dochází s progresí onemocnění nebo dochází k možnému 

„vypnutí“ produkce HRG, což vede k rozvoji aterosklerózy. [55] 

 Dříve provedené studie prokázaly zvýšené hladiny LRG1 ve spojitosti s arteriální 

ztuhlostí, endotelovou dysfunkcí a periferním cévním onemocněním u pacientů s diabetem 

mellitem II. typu. Nynější studie však prokázala téměř úplnou absenci LRG1 u pacientů s FH 

s dříve potvrzenou symptomatickou ICHS v porovnání s asymptomatickými pacienty s FH. Důvod 

těchto nesrovnalostí není jasný. Pravděpodobně počáteční zvýšení LRG1 podporuje arteriální 

ztuhnutí, jakož to počáteční znak aterosklerózy, následně ale klesá s tím, jak se onemocnění 

vyvíjí a postupuje. [55] 

 Zánět hraje klíčovou roli jak ve vývoji, tak v progresi aterosklerózy. Počáteční modifikace 

LDL-cholesterolu má za následek jeho preferenční absorpci v intimě arterií, což spouští 

okamžitou imunitní odpověď, která v konečném důsledku vede ke vzniku aterosklerotických lézí. 

C4B a C1QB jsou součástí komplementového systému, který je nedílnou součástí naší vrozené 

imunitní obrany. Protože oxidativně modifikovaný LDL-cholesterol podporuje zánět, vrozený 

imunitní systém je prvním procesem pro neutralizaci a eliminaci těchto toxických částic. 

Komplementový systém tedy přispívá k endotelové dysfunkci a je aktivován v časných 

i pozdějších stádiích aterosklerózy. C4B a C1QB mají tedy také spojitost s ICHS, byla dokonce 

prokázána jejich absence u pacientů s FH s dříve potvrzenou symptomatickou ICHS. Ačkoli zánět 

hraje klíčovou roli v ateroskleróze, je také možné, že chronická expozice zánětlivým markerům 

v arteriální stěně může vést ke ztrátě imunitní homeostázy. C4B a C1QB se tak mohou účastnit 

časných subklinických stádií ICHS u asymptomatických jedinců, s rozvojem aterosklerózy se ale 

vytrácí. Tento fakt podporuje názor, že má komplement dvojí roli v ateroskleróze. Kromě 

odstranění toxických částic a zesílení zánětlivé odpovědi, může mít také účinek protektivní. [55] 

 CD14 je protein přítomný v monocytech a makrofázích, také se účastní zánětlivých 

procesů. V předchozích studiích byl prokázán jako potenciální biomarker ICHS, neboť jeho 

hladiny byly významně zvýšeny v moči pacientů s ICHS. Současná studie nedetekovala žádné 

množství plazmatického CD14 u více než 75 % pacientů, včetně žádného pacienta s FH s dříve 

potvrzenou symptomatickou ICHS. [55] 

 V této studii bylo vyzdviženo 6 plazmatických proteinových biomarkerů, u kterých byla 

shledána souvislost s různými stádii ICHS v populaci FH léčené statiny. Protože je FH 

neodmyslitelně spojena s extrémně zvýšeným rizikem rozvoje ICHS, i s významnou 

interindividuální variabilitou, mohly by tyto potenciální biomarkery  poskytnou nástroj pro 

identifikaci osob s vysokým rizikem rozvoje ICHS a byla by následně umožněna individuální léčba, 

aby se zabránilo předčasné manifestaci ICHS. [55] 
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8.3.5.4 HDL apolipoproteiny 

 Několik studií navrhlo složení HDL apolipoproteinů jako další faktor, který přispívá ke KV 

riziku u pacientů s FH. Pomocí proteomického profilování HDL částic byla odhalena odlišná 

struktura apo-L1 a apo A-IV u pacientů s FH. Konkrétně apo-L1 byl následně popsán jako 

potenciální biomarker, který přispívá ke vzniku předčasných aterosklerotických KV onemocnění 

u pacientů s FH. [49] 

8.3.5.5 MicroRNA 

 MicroRNA (miRNA), malé nekódující RNA s 22 nukleoidy podílející se na posttranskripční 

regulaci genové exprese, jsou spojovány s patofyziologií KV onemocnění. miRNA byly nalezeny 

v pozoruhodně stabilní formě v cirkulující krvi a dalších tělních tekutinách. Buď tvořily konjugáty 

s lipoproteiny, nebo pronikly do plazmatických proteinů vázajících RNA, nebo byly sbaleny do 

extracelulárních vezikul, exozomů. [56] 

 Exozomy jsou malé vezikuly, 20-200 nm, vytvořené pučením buněčných kompartmentů 

a následným splynutím s buněčnou membránou. Exozomy vyplněné jedinečnou RNA mají 

širokou škálu biologických funkcí včetně komunikace a signalizace přenosem fenotypových 

znaků z rodičovské buňky. Biogeneze, uvolňování a příjem exozomů, jsou striktně regulované 

procesy řízené různými signalizačními mechanismy, které mohou být změněny v průběhu KV 

onemocnění. [56] 

 miRNA tak byly navrženy jako prognostické biomarkery a jejich využití v medicíně 

představuje slibný biomedicínský nástroj, který je potřeba plně prozkoumat. miRNA by mohly 

během několika příštích let vést k rozvoji minimálně invazivní diagnostiky a k terapii nové 

generace. [56] 

 Kromě toho mohou být změny hladin miRNA náhradním biomarkerem buněčných změn 

v důsledku homeostatických nerovnováh, buněčné aktivace a buněčné smrti. Brzké změny, 

způsobující poškození arteriální stěny, které byly vyvolané hypercholesterolémií, mohou ve 

skutečnosti přispět k abnormálnímu uvolňování miRNA. [56] 

 Jedna ze studií využila necílený přístup pro objevení a identifikaci té miRNA v plazmě, 

která upozorní na ty pacienty s FH, kteří mají rozvinuté bezpříznakové stádium KV onemocnění. 

Poprvé bylo také popsáno, že pacienti s FH s vysokou aterosklerotickou zátěží, vedoucí 

k manifestaci ICHS, mají zvýšené plazmatické hladiny konkrétně miRNA-133a již několik let 

předtím. Veškerá zjištění tak poukazují na měření plazmatických hladin miRNA-133a jako na 

prognostický biomarker u pacientů s FH. [56] 
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8.4 Moderní směry úspěšné terapie familiární 

hypercholesterolémie 

 Úspěšná terapie FH musí u dospělých dosahovat cílových hodnot LDL-cholesterolu  

2,5 mmol/l a méně. Pokud již došlo k manifestaci ICHS, musí koncentrace LDL-cholesterolu 

dosahovat hodnot maximálně 1,8 mmol/l. [47] 

 Zlatým standardem pro okamžité snížení hladin LDL-cholesterolu je farmakoterapie 

v čele se statiny. Další osvědčenou farmakoterapií jsou ezetimib a pryskyřice, neboli 

sekvestranty žlučových kyselin. Nejnovější farmakoterapie je založena na použití protilátek, 

které inhibují činnost PCSK 9. Dále je potřeba se zaměřit na životní styl nemocných. Týká se to 

především zákazu kouření, patřičných dietních opatření a v neposlední řade fyzické aktivity. [47] 

 Cílové hodnoty LDL-cholesterolu jsou však těmito postupy v případě FH velmi těžko 

dosažitelné a proto je metodou volby tzv. LDL-aferéza. [47]  

8.4.1 LDL-aferéza  

 LDL-aferéza je metoda založená na extrakorporální eliminaci LDL-cholesterolu, jehož 

koncentrace byly patologicky zvýšeny. Díky této bezpečné, a hlavně účinné metodě lze 

předcházet KV komplikacím v podobě aterosklerózy, popř. lze dosáhnout regrese již vzniklé 

aterosklerózy, snížit riziko ICHS, a především lze zásadně ovlivnit kvalitu a délku života 

nemocných. Jiná, dosud známá léčba, nedosahuje srovnatelně dobrých výsledků. Jako 

efektivnější se zdá být pouze kombinace s hypolipidemickou farmakologickou léčbou mezi 

jednotlivými aferézami. [57]  

 V současné době existuje celkem 6 možností provedení LDL-aferézy. Jsou jimi systémy 

založené na imunoadsorpci, dvojité filtraci plazmy, dextransulfátu, heparinem indukované 

precipitaci, přímé adsorpci lipoproteinů, či na přímé adsorpci pomocí dextransulfátu. [57] 

 Za úspěšnou terapii je považováno snížení koncentrací LDL-cholesterolu o 70% - 80%, 

v současnosti lze ale dosáhnout poklesu až o 90%. LDL-aferéza nemá v tomto směru žádnou, ani 

farmakologickou, konkurenci. [57] 

 Velkých úspěch dosahuje především dlouhodobá a pravidelná léčba LDL-aferézou. Proto 

je nezbytné opakovat LDL-aferézy v přesně definovaných časových rozestupech. Bezprostředně 

po provedení LDL-aferézy se organismus dostává přibližně na jeden týden do 

hypocholesterolemického stavu. Ten je postupně organismem kompenzován zvyšující se 

hladinou LDL-cholesterolu. [57] 
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 Kritéria pro indikaci LDL-aferézy nejsou globálně sjednocena. [57] Thomson popisuje tři 

nejdůležitější případy pro indikaci LDL-aferézy. Jednoznačně mezi ně patří jedinci s homozygotní 

FH, dále jsou to jedinci s heterozygotní FH, kteří buď nereagují, nebo se u nich projevuje 

nesnášenlivost na standardní léčbu. Třetím případem jsou pacienti se zvýšenými hladinami 

Lp (a), kteří nereagují nebo nesnáší léčbu kyselinou nikotinovou. Zároveň Thomson doporučuje 

započít s LDL-aferézou u dětí od 7 let. [58] EAS stanovila hranici pro LDL-aferézu pro dětské 

pacienty s FH od 5 let, nejpozději by se mělo začít do 8 let života dítěte. [57] 
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9.  ZÁVĚR 

 V současné době existuje pouze omezený počet biomarkerů pro úspěšnou terapii 

familiární hypercholesterolémie. Navíc jsou tyto biomarkery dávány do kontextu s klinickými 

manifestacemi familiární hypercholesterolémie. Familiární hypercholesterolémie tak nadále 

zůstává závažným poddiagnostikovaným onemocněním. Probíhají mnohé studie, které se snaží 

tuto problematiku vyřešit. Snaží se nalézt nové biomarkery, které by na toto onemocnění 

poukázaly ještě před jakoukoli klinickou manifestací. Zabývají se především vlivem vysokých 

hladin cholesterolu na endotel cév a předcházení KV komplikacím. Je zde tedy velká snaha nalézt 

nové biomarkery familiární hypercholesterolémie pro včasnou diagnostiku a úspěšnou terapii 

tohoto onemocnění.  
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10. SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK  

apo - apolipoprotein  

BMI – index tělesné hmotnosti 

C1QB - komplement C1q podsložka podjednotky B  

C4B - komplement C4-B  

CD14 - antigen diferenciace monocytů 

CETP - cholesteryl ester transfer protein 

CoA - koenzym A  

DLP - dyslipidémie, dyslipoproteinémie 

DNL - nově syntetizované lipidy 

EAS - European Atherosclerosis Society  

eNOS – syntáza oxidu dusnatého 

FDB - familiárně defektní apolipoprotein B-100 

FH - familiární hypercholesterolémie  

HDL - lipoproteiny o nízké hustotě 

HL - jaterní lipáza 

HLP - hyperlipoproteinémie  

HMG - β-hydroxy-β-methylglutaryl 

HRG - glykoprotein bohatý na histidin  

CH – chylomikrony 

IDL - lipoproteiny o střední hustotě 

ICHS - ischemická choroba srdeční 

ITIH3 - inter-alfa-trypsin inhibitor těžkého řetězce H3  

iTRAQ - isobaric tag for relative and absolute quantification 

IUBMB - Mezinárodní unie pro biochemii a molekulární biologii  

IUPAC - Mezinárodní unie pro čistou a užitou chemii 

KV - kardiovaskulární  

LCAT - lecithin-cholesterol acyltransferáza 

LDL - lipoproteiny o vysoké hustotě 

LDLR - LDL-receptor  

LDLRAP1 - LDL receptor adaptor protein 1 

Lp (a) - lipoprotein (a)  

LPL - lipoproteinová lipáza 
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LRG1 - na leucin bohatý alfa-2-glykoprotein 

miRNA - MicroRNA  

MK - mastné kyseliny  

NO – oxid dusnatý  

PCSK9 - proprotein convertáza subtilisin/kexin typ 9 

SAFEHEART-RE - SAFEHEART-Risk Equation 

sEng – solubilní endoglin  

STAP1 - signal transducing adaptor family member 1 

TSH – thyreotropní hormon 

VLDL - lipoproteiny o velmi nízké hustotě 
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